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Inleiding 

Je gaat nu van start met de module ‘CO2-opslag: Zin of onzin?’  

Deze module is opgezet om je kennis te verdiepen op het gebied van de huidige 

klimaatproblematiek: hoe de voortdurend stijgende hoeveelheid CO2 in de 

atmosfeer het klimaat op aarde beïnvloedt. 

In deze module bestudeer je achtergronden en oorzaken van deze stijging. 

Hierbij komen aan de orde: eigenschappen van CO2, mondiale CO2-stromen, het 

gewone en het versterkte broeikaseffect. 

Je krijgt informatie over de mondiale afspraken op het gebied van CO2-reductie. 

Je onderzoekt manieren om tot CO2-reductie te komen, waarbij je vooral focust 

op CO2-opslag. 

 

Je vergelijkt twee opvattingen over de oorzaak van de recente 

klimaatverandering: 

 De “a”-opvatting: vooral antropogene (= door de mens veroorzaakte) CO2-

emissies zijn de boosdoener wat betreft de klimaatverandering. 

 De “z”-opvatting: de zon is in hoge mate de oorzaak.  

 

Het eerste deel van deze module, de hoofdstukken 1 tot en met 5, doet 

iedereen (individueel of in groepjes, in overleg met je docent). Dit deel beslaat 

ongeveer de helft van de tijd. Je bestudeert achtergronden en oorzaken van de 

klimaatproblematiek. Je leert het onderwerp kennen en je voert een aantal 

experimenten uit. In een portfolio leg je antwoorden op vragen en opdrachten 

vast. 

 

Het tweede deel van de module gaat meer over oplossingen van de 

problematiek. Gefocust wordt op het opslaan van koolstofdioxide als een 

mogelijke uitweg. Je gaat werken aan een 

Advies aan de minister 

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) vraagt een advies over de 

wenselijkheid en haalbaarheid van CO2-opslag met als centrale vraag: 

 

Is investeren in opslag van koolstofdioxide een verstandige beslissing? 

 

Om deze vraag te beantwoorden worden adviescommissies ingesteld. Elke 

adviescommissie gaat één aspect van de problematiek onderzoeken. Jij gaat 

deel uitmaken van één van deze commissies. 

Je werkt samen met anderen in een kleine groep aan een van de hoofdstukken 7 

t/m 14.  Je verdiept je in de materie, doet een aantal experimenten en stelt 

een advies op. Dit verwerk je in een rapport. Het rapport bevat een korte 
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analyse, een uitdieping van één specifiek aspect en het uiteindelijke advies van 

jouw commissie, inclusief de afwegingen die zijn gemaakt. 

 

De verschillende commissies brengen verslag uit aan elkaar en bevragen elkaar 

over hun uitkomsten tijdens een debat waarbij ook de “minister” aanwezig is. 

(De rol van minister kan door je docent gespeeld worden.) 

 

Daarnaast wordt de module afgesloten met een schriftelijke toets.  

Indeling module 

 

Voorkennis 

De voorkennis die je voor deze module nodig hebt, bestaat uit de kennis en 

vaardigheden die je hebt opgedaan in de eerste vier leerjaren van het vwo. Je 

beheerst de stof van de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie 

van vwo 4 en de aardrijkskunde van de onderbouw.  

Als je geen natuurkunde in je pakket hebt, kun je de benodigde voorkennis 

bestuderen op ►URL1. Vraag je docent welke leerstof je moet doornemen.  

 

vak voorkennis tweede fase programma eventueel opzoeken: 

biologie Fotosynthese Basiskennis 

scheikunde Zuren en basen Kennis van zuurconstanten en het 

rekenen ermee  

natuur- en 

scheikunde 

Algemene gaswet: p V n R T     Hoe je moet rekenen met de algemene 

gaswet 

scheikunde  Chemische berekeningen Hoe men rekent bij chemische 

berekeningen  

scheikunde Organische chemie Kennis van formules en naamgeving van 

organische verbindingen. 

scheikunde  Chemische bindingen Basiskennis 

biologie Eencellige organismen Kennis over algen: bouw en fysiologie. 

natuurkunde Stromingsleer Bernouilli 

natuurkunde Automatische systemen 

(sensoren + ijken) 

Informatie in betreffende hoofdstukken 

uit natuurkunde-methode klas 4. 

natuurkunde Lenzen, optica Basiskennis 

natuurkunde Golven en trillingen Basiskennis 

 

INTRODUCTIE (hoofdstuk 1-5) 

DE ADVIESCOMMISSIES (hoofdstuk 6-14) 

CO2-

UITSTOOT 

AUTO 

 

 

Onderzoek 

Informatie 

ZUIVERING 

en 

TRANSPORT 

van  CO2 

 

Onderzoek 

Informatie 

CO2 -

OPSLAG IN 

STEENKOOL

-LAGEN 

 

Onderzoek 

Informatie 

 

CO2 -

OPSLAG IN 

TUINBOUW 

& ALGEN 

 

Onderzoek 

Informatie  

 

CO2 -

OPSLAG IN 

OLIE- EN 

GASVELDEN 

& AQUIFERS 

Onderzoek 

Informatie 

ZONNE-

ACTIVITEIT 

 

 

 

Onderzoek 

Informatie 

SPECTRUM 

ZON & 

AARDSE 

ATMOSFEER 

 

Onderzoek 

Informatie  

INTERACTIE 

ZON - 

AARDE 

 

 

Onderzoek 

Informatie  

DEBAT EN AFSLUITING (hoofdstuk 15 en 16) 
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Leerdoelen 

De leerdoelen van deze module zijn de volgende: 

Algemene leerdoelen 
 Je leert op een kritische manier een actueel maatschappelijk probleem te 

volgen. 

 Je maakt kennis met verschillende wetenschappelijke benaderingen van een 

probleem. 

 Je ontwikkelt een aantal vaardigheden verder, zoals: 

o een experimenteel onderzoek opzetten, uitvoeren en er 

verslag van doen 

o voor een technisch probleem de ontwerpeisen vaststellen, 

een ontwerp maken en eventueel (een deel ervan) uittesten 

o je voortgang vastleggen in een portfolio 

o samenwerken in een groep 

o je resultaten en bevindingen presenteren 

o je uitkomsten verdedigen in een debat. 

 Je leert een onderwerp vanuit een breed kader te bekijken. Je combineert 

kennis en vaardigheden uit verschillende vakken. 

 

 

Inhoudelijke leerdoelen 

H.1 Introductie en probleemstelling 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Andere eenheden gebruiken voor gassen, werken met  ppmv’s. portfolio en toets 

2. Een internetsite gebruiken om je jaarlijkse CO2 -productie in te 
schatten. 

idem 

3. Relevante informatie uit twee klimaatfilms halen. idem 

4. De Kyoto-doelstelling omschrijven. idem 

5. Een aantal opslagmogelijkheden voor CO2 noemen. idem 

 

H.2 Wat is CO2? 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Met een aantal leerlingen een experiment opzetten om de invloed 
van de CO2-concentratie op de fotosynthese te bepalen. 

portfolio 

2. Een klokkromme berekenen en tekenen van CO2 vs. pH. idem 

3. Diverse fysische eigenschappen van CO2 opzoeken en verwerken. idem 

4. Het verschil tussen een gas en een damp uitleggen. portfolio en toets 

5. Met de algemene gaswet rekenen. portfolio en toets 

6. Een p,T/ ρ,T – diagram interpreteren. portfolio en toets 

7. Een viscositeitexperiment opzetten en uitvoeren. portfolio 
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H.3 De broeikaseffecten 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Het gewone broeikaseffect uitleggen. portfolio en toets 

2. Het versterkte broeikaseffect uitleggen. portfolio en toets 

3. Het begrip CO2-equivalenten omschrijven. portfolio en toets 

4. Een simulatie-experiment over het broeikaseffect opzetten en 
uitvoeren. 

portfolio 

 

H.4 Het megastromenverhaal 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Een complexe koolstofcyclus interpreteren. portfolio 

2. Rekenen en werken met Pg of Mton. portfolio 

3. Een complexe berekening uitvoeren om de atmosferische 
koolstofvoorraad te leren kennen. 

portfolio 

 

H.5 Het zonneverhaal 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. De invloed van de zonneactiviteit op het klimaat van de aarde in 
eigen woorden weergeven. 

portfolio en toets 

2. Het effect van kosmische straling op de wolkenvorming in eigen 
woorden weergeven. 

portfolio en toets 

3. Argumenten aandragen die het zonneverhaal ondersteunen en/of 
weerleggen. 

portfolio en toets 

 

H.6 De adviescommissies 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Tegengestelde opvattingen wegen. rapport 

 

H.7 Metingen aan de CO2 – uitstoot van een auto 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Enkele berekeningen uitvoeren over benzinegebruik. rapport en toets 

2. De schadelijkheid onderzoeken van CO2 bij hogere gehaltes. rapport en toets 

3. De werking van een autokatalysator uitleggen. rapport en toets 

4. Omschrijven wat een viergasmeting is. rapport en toets 

5. Inschatten hoe groot de CO2-belasting is in Nederland en in 
Europa. 

rapport 

6. Iets vertellen over de viergasmeting in een garage. rapport 

 

H.8 De zuivering en het transport van CO2 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Uitleggen hoe het Fluor-Danielsysteem werkt. rapport 

2. Iets vertellen over de wenselijkheid van een Nederlands 
leidingsysteem voor CO2. 

rapport 
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3. Een experiment opzetten en uitvoeren om CO2 uit een gasmengsel 
te strippen. 

rapport 

 

H.9 De opslag in steenkoollagen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Iets over diverse soorten steenkool vertellen. rapport 

2. De Poolse opslagexperimenten beschrijven. rapport 

3. De adsorptie van gassen aan steenkool beschrijven. rapport 

4. De Amerikaanse opslag van CO2 in steenkoollagen beschrijven. rapport 

5. Een bindingsexperiment met olivijn opzetten en uitvoeren. rapport 

 

H.10 De opslag via de tuinbouw en door algen 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Het OCAP - project samenvatten. rapport 

2. Het Scarlet - project samenvatten. rapport 

3. Een algenexperiment opzetten en uitvoeren. rapport 

 

H.11 De opslag in olie- en gasvelden en in aquifers 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Vertellen waarom CO2-opslag in olie- en gasvelden zinvol is. rapport 

2. Uileggen wat aquifers zijn en wat het voordeel van opslag in 
aquifers is. 

rapport 

3. Uitleggen waarom er plotseling  een CO2-probleem in Kameroen 
ontstond. 

rapport 

 

H.12 De zonneactiviteit 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. De begrippen zonnevlekken en zonnewind uitleggen. rapport 

2. Het spectrum van stikstof en zuurstof in eigen woorden beschrijven. rapport 

3. Met een telescoop een afbeelding van de zon maken en daarop 
eventueel zonnevlekken aanwijzen. 

rapport 

4. Met de Powerpointpresentatie “The Magnetic Sun” de 
zonneactiviteit toelichten. 

rapport 

 

H.13 Spectra van de zon en de aardse atmosfeer 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je… Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 

d.m.v. ... 

1. Het absorptiespectrum van natrium en kalium maken. rapport 

2. Het spectrum van de zon maken. rapport 

3. Met de wet van Wien en de wet van Stefan-Boltzmann de effectieve 
temperatuur van de zon berekenen. 

rapport 

 

H.14 De interactie zon – aarde 

Aan het eind van dit hoofdstuk kun je met computermodellen: Bijbehorende toetsvorm: 

dit leerdoel wordt getoetst 
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d.m.v. ... 

1. De oppervlaktetemperatuur van de zon bepalen. rapport 

2. De temperatuur van de aarde zonder atmosfeer bepalen. rapport 

3. Het effect van de albedo op de oppervlaktetemperatuur van de 
aarde beschrijven. 

rapport 

4. Het effect van terugkoppeling op de oppervlaktetemperatuur van de 
aarde beschrijven. 

rapport 

5. Het effect van klimaatzones op de oppervlaktetemperatuur van de 
aarde beschrijven. 

rapport 

6. De invloed van het broeikaseffect en zonneactiviteit op de 
oppervlaktetemperatuur van de aarde beschrijven. 

rapport 

Beoordeling 

De beoordeling van deze module zal bestaan uit een aantal onderdelen. Je 

docent bepaalt in welke verhouding de onderdelen meetellen voor de 

uiteindelijke beoordeling. 

 beoordeling uitwerking van het commissieadvies aan de minister 

 beoordeling portfolio  

 beoordeling deelname aan debat 

 score toets. 
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Figuur 1: in november 1922 opent 
Howard Carter de sarcofaag van 
Toetanchamon (bron: 
http://www.rug.nl). 

 

1 Introductie en probleemstelling 

Koolstofdioxide mogen we misschien wel het gas van de 21e eeuw noemen. Het 

blijkt een cruciale rol te spelen in onze leefomgeving, met name vanwege de 

invloed ervan op het broeikaseffect. In deze module kom je hier meer over te 

weten. Je zult het gas CO2 ook in samenhang met andere stoffen en met straling 

leren kennen. Verder komen aan de orde de maatschappelijke kanten van de 

klimaatproblematiek als gevolg van de stijging van de hoeveelheid CO2 in de 

atmosfeer.  

1.1 Het historisch perspectief 

Het CO2-gehalte van de lucht is niet altijd constant geweest. In figuur 2 zie je de 

wisselingen in de loop van honderdduizenden jaren. Kijken we naar de laatste 

tweeduizend jaar, dan blijkt dat er tijdens de middeleeuwen en in de periode 

tot de 19e eeuw een redelijk evenwicht was tussen de opname van CO2 in de 

atmosfeer en de afgifte ervan. Maar vanaf het begin van de 20e eeuw is er een 

duidelijke toename van het CO2-gehalte van de atmosfeer. Vooral in de laatste 

decennia van de twintigste eeuw begonnen wetenschappers zich zorgen te 

maken over die toename. 

  

Via allerlei methoden tracht men inzicht te verkrijgen in het historisch verloop 

van het CO2-gehalte, ook over de periode vóórdat er metingen gedaan zijn. 

1. Vraag 

Bedenk hoe men gegevens over het CO2-gehalte van de atmosfeer zou kunnen 

krijgen over periodes voordat er metingen werden gedaan, bijvoorbeeld (ver) 

vóór het begin van onze jaartelling  en kort daarna. 

 

Wetenschappers zijn zich er al meer dan honderd jaar van bewust dat de 

atmosfeer die zich als een ‘deken’ rondom de aarde bevindt, heel bijzonder is. 

Het leven op aarde zoals wij dat kennen is alleen mogelijk dankzij die ‘deken’. 

Door de samenstelling van de atmosfeer blijft de temperatuur op aarde binnen 

bepaalde grenzen, waardoor het op deze planeet leefbaar is. 

Daarover later meer. 

De samenstelling van de atmosferische ‘deken’ mag dus niet 

teveel veranderen, ook al vindt er een nogal druk verkeer 

plaats van allerlei stoffen de atmosfeer in en uit. De vraag is 

wanneer de samenstelling van de atmosfeer zodanig gewijzigd 

is, dat onze nakomelingen met onomkeerbare problemen 

opgezadeld worden.  
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Figuur 2: CO2-concentratie en temperatuurverandering gedurende de laatste 400.000 jaar. 

 

In de bovenste grafiek in figuur 2 zie je hoe het CO2-gehalte in de atmosfeer 

veranderd is in de loop van de voorbije 400.000 jaar. Je ziet dat het CO2-gehalte 

gedurende die periode nooit boven de 300 ppmv uit is gekomen.  

De onderste grafiek in figuur 2 laat de temperatuurveranderingen zien in 

dezelfde periode. Je ziet dat de gemiddelde temperatuur regelmatig van 8 

graden onder tot 4 graden boven het huidige niveau is geweest.  

 

2. Vraag 

a. Wat betekent de eenheid ppmv?  

b. Reken het getal 300 ppmv om naar volumeprocenten.  

c. Waar ligt Vostok? 

d. Hoe heeft men deze gegevens over het CO2-gehalte verkregen? 

 

          

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: mondiale CO2-concentratie in de atmosfeer. 
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Rechtstreekse metingen in de atmosfeer zijn gedaan op de Mauna Lao, een 

vulkaan op Hawaï. Sinds 1958 verricht het Mauna Lao Observatory daar metingen 

op 4 km hoogte (figuur 4). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Mauna Loa curve. 

 

3. Opdracht 

 

3.1 Mauna Loa 

a. Leg uit hoe het patroon in de grafiek van figuur 4 ontstaat: Wat zijn de 

oorzaken van de stijgende lijn in de grafiek? En waardoor ontstaat de 

golfbeweging?  

b. Extrapoleer de Mauna Loa curve naar het huidige kalenderjaar. Hoe hoog is de 

atmosferische concentratie van CO2 nú, uitgedrukt in ppmv’s? 

c. Controleer de waarde die je hebt gevonden via internet. 

3.2 Mijn jaarlijkse CO2-productie 

Om een indruk te krijgen van je eigen CO2-productie kun je naar een van de 

volgende websites gaan: ►URL2 of ►URL3. 

a. Op ►URL2 staat een CO2-calculator. Ga naar deze calculator en vul de 

gegevens in. Ga daarbij uit van een gemiddeld gezin van vier personen. Wanneer 

je dit gedaan hebt, probeer dan een indruk te krijgen van de CO2-productie van 

de gehele Nederlandse bevolking en daarna van de gehele Europese bevolking. 

Druk dit uit in Gton CO2 en daarna in de meer gangbare eenheid Pg (= 

Petagram). 

b. Een Pg is . . . Gton. 

c. Hoeveel kg CO2 produceert een mens gemiddeld per dag? 

1.2 Twee films 

Een veel betere indruk van de problematiek die we gaan bestuderen krijg je 

door te kijken naar de volgende twee films: “An Inconvenient Truth” van Al Gore 

(hij kreeg hier de Nobelprijs voor!) en “The great Global Warming Swindle”. Er 
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moet wel opgemerkt worden dat de laatste film veel minder wetenschappelijke 

achtergrond heeft dan de film van Al Gore. We bekijken er desondanks toch 

enkele onderdelen van om onze gedachten te bepalen!  

Bekijk nu eerst van beide films minstens de volgende delen: van de film van Al 

Gore vanaf de 6e minuut tot en met 23e minuut; van de tweede film de 7e minuut 

tot en met de 28e  minuut. 

Doe hierna opdracht 4. 

 

4. Opdracht 

4.1 “An Inconvenient Truth” 

a. Wie heeft Al Gore geïnspireerd tot zijn kruistocht en waardoor? 

b. Wat is het belang van gletsjers volgens Al Gore? 

c. Welke uitspraak doet Al Gore over de relatie tussen de gemiddelde 

temperatuur op aarde en het CO2-gehalte van de atmosfeer? 

d. Op welke gehalte komt hij uit na een extrapolatie tot 2050? 

 

4.2 “The Great Global Warming Swindle” 

Bekijk The Great Global Warming Swindle en op YouTube: Icebear (gebruik de 

trefwoorden icebear & global warming of gebruik ►URL4). 

a. Wat is de IPCC? 

b. Welke kritiek hebben de sprekers op de IPCC? 

c. Welke kritiek hebben zij op de metingen via de Vostok-methode? 

d. Welke verklaring geven zij voor de samenhang tussen de schommelingen in 

het CO2-gehalte en die van de gemiddelde temperatuur (fig. 2)? 

e. Hoe kan de zonneactiviteit de temperatuur van de aarde beïnvloeden? Wat is 

het verband precies? 

f. Wat wil de maker van de Icebear met zijn filmpje zeggen? 

1.3 Kyoto 

In 1992 werd in Rio de Janeiro het klimaatverdrag van de Verenigde 

Naties gesloten. De doelstelling van dit verdrag was: 

'het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 

op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het 

klimaat wordt voorkomen'. Om dit te bereiken is afgesproken dat in 2010 

de mondiale emissie van broeikasgassen met circa 40-50% gedaald moet 

zijn ten opzichte van 1990! 

 

Figuur 5: Zij ondersteunen het Kyoto-protocol! 

 

In 1997 is dit verdrag uitgebreid met het Kyoto-protocol. Hierin zijn 

afspraken gemaakt over het terugbrengen van de emissie van broeikasgassen. 

Het protocol zou pas in werking treden wanneer tenminste 55 landen het hadden 

goedgekeurd, die samen in 1990 tenminste 55% van de totale CO2-emissie van 

alle industrielanden (ANNEX-I landen) veroorzaakten.  

In maart 2002 keurden de Europese ministers van Milieu het protocol goed, 

waarna Nederland ook instemde. In augustus 2003 was het percentage 44%, een 
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tekort van nog 11% dus. De Verenigde Staten en Rusland hadden beiden nog niet 

ingestemd. Als één van beide zou instemmen was die 55% gehaald. Omdat de VS, 

net als Australië, al hadden aangegeven niet te willen meewerken, was alle hoop 

gevestigd op Rusland. Hoewel het er lang naar uitzag dat Rusland niet zou 

meedoen, heeft toenmalig president Poetin op 24 mei 2004 toch ingestemd en 

daarmee kon het Kyoto-protocol van start gaan. 

 

De VS heeft tot nu toe het protocol niet geratificeerd. Volgens president Bush 

zou het Kyoto-protocol de Amerikaanse economie schaden. President Obama 

lijkt bij zijn aantreden positiever tegenover het protocol te staan. De Verenigde 

Staten, met slechts 4% van de wereldbevolking binnen zijn grenzen, is 

verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale mondiale CO2-uitstoot. 

Tegenwoordig komen India en China samen op de tweede plaats. In plaats van 

het Kyoto-protocol kwam Bush met een alternatief klimaatplan, namelijk een 

vrijwillige reductie van de emissie van  broeikasgassen. Hierdoor zou de totale 

emissie in tien jaar met 18% kunnen dalen. Die 18% is echter een relatief getal, 

namelijk 18% ten opzichte van de economische groei. 

Op dit moment stoten de VS ongeveer 180 ton CO2 uit per miljoen dollar BBP. 

Bush wilde dit met 18% laten dalen tot 150 ton. Als de Amerikaanse economie 

gewoon doorgroeit, groeit de totale CO2-emissie dus ook gewoon mee. 

Ter verduidelijking: Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is het totaal van wat in 

een land wordt geproduceerd aan goederen en diensten. Het BBP is een 

belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land. 

 

5. Vraag 

a. Bereken hoeveel keer meer een gemiddelde bewoner van de VS bijdraagt aan 

de CO2-emissie dan een gemiddelde andere wereldburger. 

b. Leg uit wat het essentiële verschil is tussen het klimaatplan van Bush en het 

Kyoto-protocol. Leg ook uit waarom de VS niet willen meedoen aan het Kyoto-

protocol. 

 

Op 16 februari 2005 is het Kyoto-protocol in 141 landen officieel in werking 

getreden. Vanaf dit moment kunnen er boetes opgelegd worden aan landen die 

hun afspraken niet nakomen.  

Reductiedoelstellingen  
In het Kyoto-protocol verplichten de industrielanden zich hun uitstoot van zes 

broeikasgassen met gemiddeld 5,2 % terug te dringen ten opzichte van 1990. Het 

gaat om de gassen CO2, CH4, N2O, HFK, PFK en SF6. Deze doelstelling moet 

tussen 2008 en 2012 zijn bereikt. In 2005 moet echter al een aantoonbare 

vooruitgang zijn geboekt. Voor de EU als geheel is de doelstelling een reductie 

van 8%, voor Nederland is dat 6% ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ook de 

landen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie hebben het Kyoto-protocol 

ondertekend. 

6. Opdracht 

a. Heeft men de doelstellingen inmiddels gehaald? Probeer op internet hierover 

de meest recente gegevens te vinden. 
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b. Wat hebben de vervolgconferenties opgeleverd? Denk daarbij aan Bali 2007 en 

Poznan 2008.  

 

7. Vraag 

Licht toe waarom Nederland 6% reductie als doelstelling heeft en niet het 

gemiddelde van 5,2%. 

 

1.4 Een inventarisatie van de opslagmogelijkheden voor 
CO2 

 

Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO2-equivalenten 

per jaar in 2010. (Equivalenten betekent: elk land kan kiezen welke 

broeikasgassen het reduceert. Via de equivalententabel kan men deze stoffen 

omrekenen in CO2. Zie ook figuur 16))  

De helft van deze 40 Mton reductie moet plaatsvinden in Nederland. De andere 

helft in het buitenland via de handel in CO2-emissierechten. Handel in 

emissierechten houdt het volgende in: bedrijven of landen die hun 

koolstofdioxide-uitstoot meer verlagen dan ze verplicht zijn, kunnen deze extra 

verlaging verkopen aan bedrijven of landen die daar meer moeite mee hebben. 

De Nederlandse overheid heeft een CO2-reductieplan opgesteld. Voor de 

realisatie van het  klimaatbeleid is 681 miljoen euro gereserveerd. 425 miljoen 

euro hiervan is bestemd voor de stimulering van investeringsprojecten. 

 

Nederland tracht deze enorme CO2-reductie langs verschillende wegen te 

bereiken:  

 door grootschalige inzet van duurzame energie (uit bijvoorbeeld wind en 

biomassa);  

 door het tegengaan van energieverlies;  

 door het afvangen van koolstofdioxide bij energieproductie, gevolgd door 

langdurige ondergrondse opslag;  

 door fossiele brandstoffen te ‘ontkolen’ voordat ze verbrand worden. Bij dit 

ontkolingsproces komt waterstof en CO2 vrij; het CO2 wordt in de ondergrond 

opgeslagen. Waterstof is een vrijwel schone brandstof. Door het omzetten 

van fossiele brandstof in waterstof kan een brug worden geslagen naar een 

duurzame energievoorziening op basis van waterstof.  

 

8. Vraag  

a. Schrijf de reactievergelijking op van de omzetting van methaan met stoom in 

koolstofdioxide en waterstof ( het “MISR” – proces). 

b. Deze reactie vindt plaats in de binnenbuis van een dubbele buis. Hier stelt 

zich een evenwicht in. De binnenbuis bestaat uit een palladiumhoudend 

membraan dat doorlaatbaar is voor waterstof. Door de druk wordt het CO2 in de 

binnenbuis vloeibaar. Leg aan de hand van de theorie over evenwichtsliggingen 

uit waarom deze twee feiten gunstig zijn. 
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c. De gevormde waterstof kan men gebruiken om bij te mengen bij aardgas. Men 

kan dan de calorische waarde beïnvloeden. Leg uit wat daarmee bedoeld wordt. 

Opslagmogelijkheden 
Voor de opslag van CO2 bestaan verschillende mogelijkheden. Zie ook ►URL5. 

 

Figuur 6: verschillende mogelijkheden voor ondergrondse opslag naast elkaar voorgesteld (© GEUS) 

 
Men kan de opslagmogelijkheden indelen in: 

 Bovengrondse opslag: hierbij valt te denken aan bebossing en landbouw (in 

woestijnen!).  

 Ondergrondse opslag: de belangrijkste mogelijkheden zijn opslag in gas- en 

olievelden, in steenkoollagen en in aquifers (zie figuur 6). 

 Opslag in water: op de oceaanbodem en in algen. 

1.5 Probleemstelling 

De uitstoot van broeikasgassen in de wereld is te groot, vooral in de ontwikkelde 

landen. Bovendien neemt de wereldwijde CO2-opname door planten af, vanwege 

de grootschalige houtkap in het tropisch regenwoud. Men neemt aan dat dit 

zorgt voor een toenemen van het broeikaseffect. Door dit versterkte 

broeikaseffect neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe. Sinds 1900 is de 

temperatuur in Nederland gemiddeld 1 ºC  gestegen en mondiaal ongeveer 0,6 

ºC. Een daling van de uitstoot van broeikasgassen is gewenst om 

klimaatverandering te voorkomen. 

 

Al Gore geeft in zijn film aan dat het koolstofdioxidegehalte van de atmosfeer 

tot een duizelingwekkende hoogte dreigt te stijgen. Je zou kunnen zeggen dat 

wij mensen dat wat de aarde in honderden miljoenen jaren heeft vastgelegd aan 

koolstof - in ondergrondse voorraden als steenkool, gas en olie - in ongeveer 150 

jaar weer omzetten tot CO2-gas in de atmosfeer. Dat is vragen om moeilijkheden 

zou je zeggen.  

In de hele wereld wordt dan ook gezocht naar oplossingen. Een van de meest 

voor de hand liggende oplossingen is het terugdringen van het energiegebruik. 

Maar dat staat op gespannen voet met de economische ontwikkeling. 
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Veelbelovend lijken de diverse opslagmogelijkheden waar men ook in Nederland 

aan werkt.  

 

Voorlopige opdracht 

In het tweede deel van de module vormen jullie adviescommissies die de 

mogelijkheden van opslag van koolstofdioxide verder gaan uitwerken. In een 

rapport stellen de commissies de Minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) op 

de hoogte van hun bevindingen, waarbij de vraag naar zinvolheid en 

haalbaarheid centraal staat. Andere commissies bekijken o.a. de effecten van 

het gemotoriseerde verkeer. Ook zij komen tot een advies aan de Minister. 

 

We hebben in dit hoofdstuk de problematiek aangesneden betreffende de stijging van het  CO2-

gehalte van onze atmosfeer. Nu krijg je in hoofdstuk 2 t/m 5 eerst achtergrondinformatie, o.a. 

over de eigenschappen van CO2. Daarna onderzoek je in commissies de mogelijke oplossingen, 

die je in een debat met elkaar uitwisselt. 
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2 Wat is CO2? 

Als je de Minister van Economische Zaken gaat adviseren over CO2-opslag, dan is het zinvol om 

exact te weten over welke stof je het hebt. Daarom worden nu allerlei facetten van CO2 

besproken. 

 

De chemie en de biologie van CO2 zijn o.a. van belang voor het 

megastromenverhaal van hoofdstuk 4. De natuurkundige eigenschappen spelen 

een rol bij opslag en vervoer.  

2.1 De chemie van CO2 

De kringloop waarbij CO2 betrokken is heeft natuurlijk alles te maken met 

fotosynthese. Hierover meer in 2.2. Via de fotosynthese zijn de C-atomen in 

organische verbindingen in planten terechtgekomen en via voedselketens 

vervolgens in dieren. Na hun dood zijn deze organismen deels in de bodem 

terechtgekomen en in miljoenen jaren in aardolie, aardgas of steenkool 

omgezet. Deze fossiele brandstoffen gebruiken wij voor verbranding, waarbij 

weer CO2-gas vrijkomt. Wat gebeurt er met dit CO2-gas? 

Wanneer het in water komt, kan het in verschillende stoffen worden omgezet. 

Welke dat zijn hangt sterk af van de zuurgraad of pH. Wanneer CO2  zich heeft 

gebonden aan H2O ontstaat er koolzuur of H2CO3. Dit kan vervolgens splitsen in 

H+ en HCO3
- (waterstofcarbonaationen). Een deel hiervan kan weer splitsen in H+ 

en CO3
2- (carbonaationen). De opdeling heeft dus plaats d.m.v. twee 

evenwichten die worden gestuurd door de twee waarden van de zuurconstante 

Kz. 

 

9. Opdracht: klokkromme van CO2 vs. de pH 

a. Noteer beide evenwichtsvergelijkingen en geef bij ieder evenwicht de Kz-   

waarde aan. 

b. Maak op mm-papier een diagram van het procentuele voorkomen van elk van 

de drie genoemde koolstofverbindingen als functie van de pH. Gebruik daartoe 

de volgende formule: pH = pKz – log ([zuur]/[base]) 

Merk op dat [zuur]+[base] telkens gelijk is aan 100%. Gebruik op de X-as de 

waarden pKz-2; pKz-1; pKz; pKz+1 en pKz+2. 

c. Zoek de pH-waarde van zeewater op en leid uit je diagram af welk van de drie 

koolstofverbindingen daarin het meeste voorkomt. 

 

Verwering van kalk- en silicaatgesteente onttrekt onder invloed van water CO2 

aan de atmosfeer. Het daarbij gevormde koolzuur lost op in water en reageert 

vervolgens met het gesteente:  

 

Ca2+CO3
2-(s) + CO2(aq) + H2O(l) → Ca2+(aq) + 2HCO3

-(aq) 

 

De door jou gemaakte grafiek laat zien dat bij de pH van zeewater vorming van 

waterstofcarbonaationen zal plaatsvinden! Hetzelfde zien we bij andere 
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Figuur 7: tuinkers in petflessen 

 
Figuur 7. Tuinkers in PET-flessen 

mineralen zoals silicaten: 

 

Ca2+SiO3
2-(s) + H2O(l) + CO2(aq) → Ca2+(aq) + 2HCO3

-(aq) + SiO2(s) 

 

Er wordt CO2 opgenomen, maar ook CO2 gevormd, bv bij pH-daling of 

temperatuurstijging van zeewater: 

 

Ca2+(aq) + 2HCO3
-(aq) → Ca2+CO3

2-(s) + CO2(g) + H2O(l) 

 

Dit gebeurt vooral door de kleine zeeorganismen Foraminifera en Haptophyta 

(kalkalgen), waarvan de uitwendige skeletten na afsterven van de organismen 

kalksedimenten vormen, en door koralen  die uit calciumcarbonaat koraal 

opbouwen. Boven koraalriffen is de CO2-concentratie dan ook meetbaar hoger 

dan elders in de oceaan. Geschat wordt dat alle riffen bij elkaar (285.000 km²) 

0,64 Gt calciumcarbonaat per jaar vastleggen. Van het daarbij gevormde CO2 

komt een deel in de atmosfeer terecht. 

2.2 De biologie van CO2 

Als groene planten in het licht  staan, nemen zij CO2 op. Planten zetten, onder 

invloed van licht, CO2 en water om in koolhydraten en zuurstof. We noemen dit 

fotosynthese. De CO2 halen de planten uit de lucht. Het groene pigment in de 

bladeren (chlorofyl) absorbeert de stralingsenergie (het licht). 

Per jaar wordt er op deze manier – mondiaal gezien – ongeveer 120 Gt C 

(koolstof) vastgelegd in organische stoffen. (Gt = Gigaton, in dit geval berekend 

op koolstofbasis.) 

Daarnaast heeft er, vooral ’s nachts, ook verbranding plaats en na het afsterven 

van de planten ook rotting. Hierbij komt mondiaal per jaar ongeveer 116 Gt C 

vrij. Er is dus sprake van een “gat in de koolstofcyclus”. Men neemt aan dat de 

oorzaak hiervan zich op het vasteland van het noordelijk halfrond bevindt. Er 

wordt hier op bepaalde plaatsen, buiten verwachting, nog steeds  CO2 

vastgelegd. 

 

Om een indruk te krijgen hoe de vorming van organisch materiaal afhangt van de 

CO2-concentratie doen we experiment 10. 

 

10. Experiment: invloed van CO2 op de 

fotosynthese 

In dit experiment ga je de invloed van de 

koolstofdioxideconcentratie op de fotosynthese 

onderzoeken.  

Je hebt de beschikking over: een aantal grote 

petflessen, potaarde, tuinkerszaden, water, CO2 

en een droogstoof (60 graden). Schrijf een 

onderzoeksplan en laat dit aan je docent zien. 

Gebruik hiervoor ►werkblad onderzoeksplan in 

de NLT Toolbox. Je zult enkele weken nodig 

hebben voor voldoende groei van de plantjes. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Foraminifera
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Haptophyta&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koraal_%28zo%C3%B6logie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koraalrif
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Bedenk twee methoden om het resultaat te meten. Voer de metingen uit en geef 

de resultaten overzichtelijk weer. Wat is je conclusie? Fotografeer het resultaat 

voor je portfolio. 

 

2.3 De natuurkunde van CO2 

11. Vraag 

a. Zoek in Binas de volgende natuurkundige eigenschappen van CO2 en van lucht 

op: 

 het kookpunt  

 het smeltpunt (let op de voetnoot; wat valt op?)  

 de dichtheid  

 de verdampingswarmte (dat is de warmte die nodig is om 1 kg vloeistof 

volledig te verdampen!). 

Noteer deze eigenschappen in een tabel. Reken de temperaturen ook om in °C.  

b. We hebben je niet voor niets gevraagd ook de gegevens van lucht te noteren. 

CO2 komt veelal vrij in de open lucht. Zal CO2 opstijgen of juist dalen in de open 

lucht? En waarom zul je van dit effect in het algemeen weinig merken? 

Gas, damp, vloeistof 
CO2 komen we normaal gesproken in kleine hoeveelheden in de lucht tegen. Het 

heeft dan vooral eigenschappen van een gas: het heeft een volume V, oefent 

een druk p (in Pa) uit en heeft een temperatuur T (in K). Dat deze drie 

eigenschappen met elkaar samenhangen, zien we in de algemene gaswet 

 

pV nRT          (1) 

 

waarin: 

 p = druk in pascal (Pa) 

 V = volume in kubieke meter (m3) 

 n = de hoeveelheid stof in molariteit (mol) 

 R = gasconstante (= 8,31 Jmol-1K-1) 

 T = temperatuur in Kelvin (K). 

 

De luchtdruk zoals we die meten is de som van de partiële drukken, dit zijn de 

drukken van de afzonderlijke gassen waaruit de lucht bestaat. Droge lucht 

bestaat uit stikstof, zuurstof, argon en koolstofdioxide. In de tabel in figuur 8 is 

dit weergegeven. 

 

Gas: Volume in droge lucht: 

Stikstof (N2) 78,09 % 

Zuurstof (O2) 20,94 % 

Argon (Ar) 0,93 % 

Koolstofdioxide (CO2) 0,04 % 

Figuur 8: samenstelling van lucht. 

 

 

 



 

NLT3-v118  CO2-opslag: Zin of onzin? 18 

 

12. Vraag 

Bereken de partiële druk van CO2 bij een standaardluchtdruk van 1,013∙105 Pa. 

 

13. Opdracht 

CO2 is eigenlijk geen gas, maar een damp. Dat wordt geïllustreerd met een 

internetopdracht. 

Ga naar ►URL6. 

a. Lees het artikel door en bekijk ook het filmpje. 

b. Zoek de kritieke temperatuur van CO2 op in Binas. 

Kritieke temperatuur 
Boven de kritieke temperatuur is een stof bij samenpersen niet meer vloeibaar 

te maken. We spreken dan van een gas. Onder de kritieke temperatuur is de stof 

bij samenpersen wel vloeibaar te maken. We spreken dan van een damp.  

Overigens wordt in het dagelijks leven dit onderscheid minder zorgvuldig 

gehanteerd. Een “damp” wordt vaak “gas” genoemd.   

 

Zo is de kritieke temperatuur van zuurstof 154 K (= -119 ºC). Zuurstof is bij 

kamertemperatuur dus echt een gas. In een zuurstoffles zit dus gasvormig 

zuurstof. De kritieke temperatuur van water is 647 K (= 374 ºC). Bij 

kamertemperatuur is het dus een damp, waterdamp, dat door samenpersen 

vloeibaar is te maken. 

De kritieke temperatuur van CO2 ligt iets boven kamertemperatuur. Eigenlijk 

moeten we dus over CO2-damp spreken i.p.v. CO2-gas. CO2 is bij 

kamertemperatuur vloeibaar te maken. In de brandblusser zit dus CO2-vloeistof 

samen met CO2-damp. 

Superkritische toestand (toelichting bij ►URL6) 
Boven de kritieke temperatuur spreken we dus over een gas. Echter bevindt het 

CO2 zich ook nog boven de kritieke druk pc dan krijgt het heel bijzondere 

eigenschappen. Het onderscheid tussen gas en vloeistof valt weg. We spreken 

Figuur 10a: p,T – diagram  

Figuur 10b: ,T - diagram  

a 

b a b 

Figuur 9a: gesloten cilinder met vloeistof en 
damp. 
Figuur 9b: cilinder met zuiger waaronder 
vloeistof en damp. 
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van de superkritische toestand. De stof krijgt dan zowel gas- als 

vloeistofeigenschappen. Dichtbij het kritieke punt (Tc,pc) zijn de dichtheden van 

gas en vloeistof even groot. 

 

Aan de hand van figuur 9 en 10 (uit ►URL6) wordt dit toegelicht.  

p-T diagram: druk uitgezet tegen Temperatuur 
In de afgesloten cilinder van figuur 9a bevindt zich boven de vloeistof verzadigde 

damp. Er is evenwicht: er verdwijnen evenveel dampmoleculen door condensatie 

als er bij komen door verdamping van de vloeistof. De damp is verzadigd en de 

dampdruk heeft een vaste waarde: de verzadigingsdruk. Deze hangt alleen van 

de temperatuur af en niet van de hoeveelheid vloeistof. 

Als we de temperatuur verhogen zullen de moleculen sneller bewegen en zullen 

er bovendien eventjes meer moleculen verdampen dan condenseren. De 

verzadigingsdruk neemt toe. In het p-T diagram (figuur 10a) zie je hoe de 

verzadigingsdruk toeneemt met de temperatuur T.  

Als alle vloeistof verdampt is voordat de kritieke temperatuur Tc bereikt is,  zal 

verdere temperatuurstijging tot gevolg hebben dat de damp niet meer verzadigd 

is. De dampdruk p en de temperatuur T voldoen dan aan de algemene gaswet.  

Is er nog wel voldoende vloeistof dan zal op een gegeven ogenblik de kritieke 

temperatuur bereikt worden. Er treedt dan een vreemd verschijnsel op: het 

onderscheid tussen vloeistof en damp verdwijnt. Je ziet de meniscus 

verdwijnen, zoals in het filmpje van ► URL6. De stof bevindt zich in de 

superkritische toestand.  

 

Voor water geldt: Tc= 647 K en pc= 22,1.106 Pa = 221 bar. 

Voor CO2 geldt: Tc = 304 K en pc = 7,3.106 Pa = 73 bar. 

ρ-T diagram: dichtheid uitgezet tegen Temperatuur  
In figuur 9b bevinden de vloeistof en de verzadigde damp zich onder een 

beweegbare zuiger. 

De vloeistof heeft een bepaalde dichtheid en de verzadigde damp een andere. 

Als we bij een vaste temperatuur de zuiger naar beneden bewegen zal er 

waterdamp condenseren tot er weer evenwicht bereikt is. De verzadigingsdruk 

van de damp blijft daarbij gelijk. Er is damp en vloeistof. We kunnen de zuiger 

naar beneden bewegen tot alle waterdamp gecondenseerd is. De zuiger raakt 

dan het wateroppervlak. 

Dit is punt B in het ρ-T diagram van figuur 10b. De dichtheid ρ is in B de 

dichtheid van de vloeistof.  

Als we de zuiger omhoog bewegen verdampt er steeds meer vloeistof. De damp 

blijft verzadigd. Als alle vloeistof juist op is, zijn we op punt A in het ρ-T 

diagram aangeland. De dichtheid ρ is hier de dichtheid van de verzadigde damp. 

Bij een hogere temperatuur zal de verzadigingsdruk toenemen en dus ook de 

dampdichtheid, terwijl de dichtheid van de vloeistof door uitzetting minder zal 

worden. 

In het diagram laat zich op de onderste tak de dichtheid van de damp aflezen en 

op de bovenste tak de dichtheid van de vloeistof. 

Als we de temperatuur nog verder verhogen zullen precies bij de kritieke 

temperatuur de twee takken samenkomen. De dichtheid van de damp is dan 
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Figuur 11: vloeibaar CO2 op grote diepte. 

 

gelijk aan de dichtheid van de vloeistof. Het verschil tussen vloeistof en damp 

verdwijnt: de stof bevindt zich in de superkritische toestand. 

 

Samenvattend spreken we over: 

een damp T<Tc de stof is alleen door samenpersen vloeibaar te 

krijgen 

een gas T>Tc; p<pc de stof is niet door samenpersen vloeibaar te krijgen  

een superkritische toestand T>Tc en p>pc gastoestand en vloeistoftoestand vallen samen. 

   

14. Vraag 

De CO2 wordt in het ρ-T diagram (figuur 10b) van A naar B gebracht. Hierbij 

blijft de druk gelijk (C). In A is er sprake van alleen damp. In B van alleen 

vloeistof. 

a. Welke grootheid moet er veranderen om de CO2 van A naar B te brengen? 

b. Wat gebeurt er met de hoeveelheid vloeistof? 

c. Geef  in de figuur aan waar er sprake is van: 

 1. alleen vloeistof 

 2. alleen damp 

 3. alleen gas 

 4. zowel damp als vloeistof. 

 

De ‘normale’ druk, de luchtdruk, wordt veroorzaakt door de gassen boven ons. 

Die gassen drukken op ons, omdat de zwaartekracht van de aarde ze aantrekt. 

Diep onder water of onder de grond is de druk veel groter dan de luchtdruk aan 

het aardoppervlak, tengevolge van het gewicht van de bovenliggende massa’s. 

Er worden experimenten gedaan om te kijken of je CO2 ondergronds kunt 

opslaan in bijvoorbeeld oceanen of uitgeputte olie- en gasvelden. Onder dat 

soort omstandigheden heerst een grote druk en zal CO2 vloeibaar of superkritisch 

zijn: vloeibaar in de koele oceaan en superkritisch in de onderaardse olie- en 

gasvelden. 

Bij een van die experimenten is de foto van figuur 11 gemaakt. Je ziet een 

bekerglas gevuld met vloeibaar CO2 op grote diepte in de oceaan.  

15. Vraag 

Wat heeft hier de grootste (gemiddelde) dichtheid, de vis of de CO2? 

 

Vast CO2  
De fase van CO2 - zijn verschijningsvorm - hangt af 

van de druk en temperatuur. Onder hoge druk kan 

de damp condenseren tot een vloeistof. Onder 

‘normale’ druk wordt CO2 zelfs meteen vast bij een 

temperatuur van -79 °C. Dit CO2 in de vorm van een 

vaste stof wordt ook wel koolzuursneeuw of droogijs 

genoemd. Bij verwarming sublimeert het, d.w.z. het 

gaat direct over van de vaste fase in de dampfase 

zonder eerst vloeibaar te worden.  
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Figuur 12: viscositeit en temperatuur; kwalitatief. 

 

Oplosbaarheid 
De oplosbaarheid van CO2 hangt ook af van de temperatuur. Bij hogere 

temperaturen neemt de oplosbaarheid van CO2 in water af. Het CO2 lost dan 

minder goed op. De temperatuur bepaalt dus mede waar het CO2 zich bevindt op 

aarde: opgelost in de oceanen, of als damp in de atmosfeer. Naarmate de 

gemiddelde temperatuur op aarde toeneemt, komt er meer CO2 uit het water in 

de lucht, waardoor het broeikaseffect toeneemt, zodat de temperatuur nog 

meer stijgt, enz. Dit effect op het klimaat versnelt zichzelf dus (positieve 

terugkoppeling). 

16. Opdracht 

Maak met behulp van tabel 44 uit Binas een grafiek waarin je laat zien hoe de 

oplosbaarheid van CO2 in water van de temperatuur afhangt. 

Viscositeit 
Bij de opslag en vooral bij het transport van CO2 (zie hoofdstuk 8 e.v.) speelt de 

viscositeit (= stroperigheid) een rol. Bij kamertemperatuur en onder normale 

druk is CO2 een gas (eigenlijk een damp) en is de viscositeit verwaarloosbaar 

klein. Echter de omstandigheden waaronder CO2 wordt opgeslagen en 

getransporteerd zijn zo extreem, dat CO2 de eigenschappen van een vloeistof 

gaat vertonen en de viscositeit wél een rol speelt.  

 

17. Experiment: viscositeit (kwalitatief) 

Neem drie bekerglazen en vul ze met stroop. De 

temperatuur van de stroop in de drie bekerglazen 

moet duidelijk verschillend zijn, bijv. 15ºC, 30ºC en 

50ºC. Giet de bekerglazen leeg in een grote bak en 

vergelijk hoe moeilijk/makkelijk dit gaat.  

Je kunt deze opdracht kwantitatief maken:  laat de 

stroop door een trechter stromen en meet hoeveel 

stroop in een bepaalde tijd is doorgestroomd. Bedenk 

hoe je kunt voorkomen dat de stroop in de trechter 

teveel afkoelt. 

 

 

De viscositeit is dus sterk afhankelijk van de temperatuur. 

De grootte van de viscositeit wordt weergegeven door de viscositeitcoëfficiënt 

η. Deze is te bepalen met de volgende proef: men laat een kogeltje vallen door 

een glazen buis met daarin de te onderzoeken vloeistof. Het kogeltje bereikt na 

enige tijd een constante snelheid. Deze constante snelheid wordt gemeten. Als 

de dichtheid van het kogeltje en van de vloeistof bekend zijn, is de 

viscositeitcoëfficiënt η te berekenen met formule 2: 
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Figuur 14: opstelling experiment 18. 
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       (2) 

 

Waarin: 

 η = viscositeit in centipoise (mPa.s) 

 ρ = dichtheid van het kogeltje resp. de vloeistof in kilogram per kubieke 

meter (kg/m3) 

 r = straal van het kogeltje in meters (m) 

 g = valversnelling (= 9,81 m/s2) 

 v = eindsnelheid van het kogeltje in meter per seconde (m/s). 

 

De S.I.-eenheid van viscositeit is kg/m.s of Pa.s (pascalseconde). Vaak wordt ook 

de centipoise gebruikt. 1 centipoise = 1mPa.s (millipascalseconde). 

 

Stof water bloed glycerine CO2 

Viscositeit in mPa.s 

bij 20 0C 

1,0 10 1000 0,014 (bij 0 0C)   

 
Figuur 13: de viscositeit η van verschillende stoffen. 

 

18A Opdracht  

Open bijlage 1 ‘Vallen met wrijving’  

Formule 2 wordt hierin stap voor stap 

afgeleid. Als je een redelijke 

basiskennis hebt van natuurkunde, 

moet dit te volgen zijn. Beantwoord de 

vragen 1 t/m 6. 

18B Experiment: bepaling 

viscositeitcoëfficiënt 

Het tweede deel van bijlage 1 ‘Vallen 

met wrijving’ bestaat uit een 

experiment waarmee je de grootte van 

de viscositeitcoëfficiënt kunt bepalen. 

Voer het experiment uit volgens deze 

handleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je weet nu wat meer over de eigenschappen van het “gas” CO2. Het volgende hoofdstuk gaat 

over de invloed van CO2 en andere gassen in de atmosfeer op ons klimaat: het broeikaseffect.  
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3 De broeikaseffecten 

In dit hoofdstuk wordt het broeikaseffect van vanuit verschillende monodisciplines bekeken. Er 
worden begrippen gebruikt die uit de biologie, natuurkunde, scheikunde en aardrijkskunde 
afkomstig zijn.  

3.1 Het gewone broeikaseffect 

Bekijk eerst de animatie van ►URL7; vergeet daarbij niet om op de 

“taartpunten” te klikken! 

 

Wat wij het ‘gewone broeikaseffect’ noemen, is het gevolg van de 

aanwezigheid van bepaalde gassen in de atmosfeer. Deze gassen zorgen ervoor 

dat de temperatuur van het aardoppervlak hoger ligt dan op grond van de 

combinatie van de warmte-instraling van de zon en de interne aardwarmte 

verwacht kan worden. Zonder het broeikaseffect, als het aardoppervlak alleen 

zou worden verwarmd door zonlicht en aardwarmte, zou de temperatuur op 

aarde gemiddeld -18°C zijn. Het broeikaseffect zorgt ervoor dat de temperatuur 

op aarde in feite gemiddeld +15°C is. Dit ‘gewone’ of ‘natuurlijke 

broeikaseffect’ is dus van levensbelang!  

De naam ‘broeikaseffect’ is afgeleid van het verschijnsel dat in een broeikas 

(Engels: ‘greenhouse’) een glazen of plastic overkapping de uitstraling van 

warmte tegenhoudt, en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen.  

 

De temperatuur van het aardoppervlak wordt bepaald door het samenspel van 

een aantal factoren. 

De aarde wordt opgewarmd door: 

 straling van de zon die niet direct wordt teruggekaatst 

 aardwarmte. 

De aarde koelt af door: 

 uitstraling: infrarode straling van het aardoppervlak naar het heelal  

 

De opwarming door het zonlicht enerzijds en de afname van de warmte door 

uitstraling anderzijds zijn afhankelijk van o.a.: 

 ijs en sneeuw:  verminderen de hoeveelheid geabsorbeerde zonnestraling 

door weerkaatsing ervan (het albedo-effect) 

 lage en hoge wolken: kaatsen zonlicht terug, maar verhinderen de uitstraling 

 stofdeeltjes (aërosolen): weerkaatsen zichtbaar licht en verminderen zo de 

opwarming door de zon. Ook wordt het ontstaan van wolken door aërosolen 

gestimuleerd. 

 

De inkomende straling van de zon bestaat grotendeels uit zichtbaar licht; dit 

heeft door de kleinere golflengte een grotere energie-inhoud dan de uitstraling. 

De uitstraling van het aardoppervlak bestaat grotendeels uit infrarode straling, 

ook wel thermisch infrarood genoemd omdat het een grotere golflengte heeft 

dan het nabije infrarood dat vlakbij het rode zichtbare licht ligt. Broeikasgassen 

absorberen nauwelijks inkomende straling van de zon, maar zij  absorberen 
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vooral de door het aardoppervlak uitgestraalde infrarode straling en kaatsen 

deze terug naar het aardoppervlak. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde. Dit 

wordt het ‘versterkte broeikaseffect’ genoemd. 

Dit is schematisch in figuur 15 weergegeven.  

 

Figuur 15: schematische weergave van het broeikaseffect 

3.2 Broeikasgassen en het versterkte 
broeikaseffect 

Bekijk eerst de animatie van ►URL8 en ► URL9 over de 

versterkende invloed van waterdamp. 

 

Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 

van bepaalde stoffen in de dampkring. De belangrijkste hiervan 

zijn: 

 Koolstofdioxide (CO2): CO2 komt vrij bij 

verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardolie en (in 

mindere mate) aardgas. Ook bij bosbranden, door rotting e.d. komt CO2 vrij. 

En door ontbossing wordt minder CO2 vastgelegd. 

 Methaan (CH4): ontstaat vooral in de landbouw en de veeteelt, tevens komt 

er veel vrij uit gashydraten die zich in de permafrost bevinden. 

 Distikstofoxide (N2O, lachgas): komt vrij bij verbranding van fossiele 

brandstof en bij gebruik van mest. 

 Fluorverbindingen: dit zijn stoffen als HKF's, PFK's en SF6. Deze worden 

gebruikt als vervangers van Cfk’s. 

 Waterdamp. De invloed van de waterdampemissie op het klimaat is vele 

malen kleiner dan die van koolstofdioxide, ondanks het feit dat waterdamp 

een sterker broeikasgas is! Dit komt doordat watermoleculen een verblijftijd 

in de atmosfeer hebben van slechts ca. een week en CO2-moleculen ca. 100 

jaar! De waterdamp condenseert snel. Door de stijging van de temperatuur 

zal de waterdamp wel langer in de atmosfeer blijven, waardoor de invloed 

ervan groter wordt. 

 

Verder hebben bepaalde stoffen, zoals stikstofoxiden, koolmonoxide en 

vluchtige organische stoffen, een indirecte invloed op het (versterkte) 

broeikaseffect.  

 

De meeste van de bovengenoemde stoffen zijn een natuurlijk onderdeel van 

onze atmosfeer. Maar door menselijke factoren is gedurende de afgelopen twee 

eeuwen de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer aanzienlijk 

toegenomen. De atmosfeer van de aarde bevatte rond 2003 ongeveer 375 ppmv 

CO2. Vóór het begin van de Industriële Revolutie was dit ongeveer 280 ppmv: een 

toename van 88 ppmv in 200 jaar, wat een gigantische toename is te noemen. 

De stijging is veroorzaakt door menselijke invloed, namelijk door het verbranden 

van fossiele brandstof en het veranderen van de landvegetatie (ontbossing, 

erosie).  
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19. Vraag 

Met hoeveel procent is het CO2-gehalte gestegen tussen het begin van de 

Industriële Revolutie en 2003? 

 

De verbranding van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas, 

heeft veel CO2 op niet-natuurlijke wijze vrijgemaakt. De mens heeft ook gezorgd 

voor een grote uitstoot van andere broeikasgassen. Sinds 1750 is de hoeveelheid 

methaan meer dan verdubbeld, de uitstoot van lachgas nam toe met 15%, terwijl 

de aanwezigheid van Cfk’s in de atmosfeer slechts door menselijk handelen is te 

verklaren. Er zijn meer vluchtige organische stoffen in de lucht gekomen, en de 

hoeveelheid ozon in de onderste tien kilometer van de atmosfeer, de troposfeer, 

is verdubbeld. 

 

De broeikasgassen absorberen allemaal infrarode straling, waardoor de warmte 

die de aarde terugkaatst, vastgehouden wordt in de atmosfeer. Hoe meer 

broeikasgassen, des te meer warmte er wordt vastgehouden.  

Hoe gaat dit op moleculair niveau in zijn werk? 

De energie van de infrarode straling kan op drie manieren in de gasmoleculen 

worden vastgelegd: door rotatie, door translatie en door trilling (vibratie). De 

energie van de opgenomen infrarode straling wordt door de moleculen vertaald 

in deze drie bewegingsmogelijkheden. Deze beweging “maakt” de temperatuur!  

Zie voor een uitleg hiervan bijlage 2 “Energieopslag in vrije moleculen”. 

 

De extra broeikasgassen die door toedoen van de mens in de atmosfeer gekomen 

zijn, leiden dus tot een extra broeikaseffect: het versterkte broeikaseffect. De 

industrie draagt het meeste bij aan  het broeikaseffect. Bij tal van industriële 

processen komen broeikasgassen vrij. En de CO2 -uitstoot door het gebruik van 

energie voor allerlei industriële processen is wel de belangrijkste bron van 

broeikasgas. Een andere belangrijke bron is de cementproductie, waar 

koolstofdioxide vrijkomt uit gemalen kalksteen. 

 

20. Vraag 

Druk het vrijkomen van koolstofdioxide uit gemalen kalksteen uit in een 

reactievergelijking. 

 

Lachgas komt vrij bij de productie van salpeterzuur. Cfk’s komen vrij bij de 

reiniging van elektronica en bij de productie van isolatieschuim, 

koelvloeistoffen, airco's en brandblusapparatuur. 

Ook energieopwekking veroorzaakt een flink deel van de uitstoot van het 

belangrijkste broeikasgas: koolstofdioxide. De energiesector draagt verder bij 

aan het broeikaseffect door de uitstoot van methaan. Dat komt vrij bij de 

winning en de distributie van aardgas. 

De verbranding van fossiele brandstoffen in het verkeer zorgt niet alleen voor de 

uitstoot van koolstofdioxide, maar ook van lachgas. Automotoren worden 

weliswaar steeds efficiënter en schoner, maar het aantal voertuigen en het 

aantal daarmee verreden kilometers blijven elk jaar stijgen. Verder levert de 

luchtvaart een aanzienlijke bijdrage aan het broeikaseffect. Het is de meest 

energieverslindende vervoerswijze. Ook de landbouw en de veeteelt dragen bij 
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aan het broeikaseffect: bij de spijsvertering van herkauwers produceren 

bacteriën methaan, en methaan komt ook vrij bij de rijstteelt en uit dierlijke 

mest. De gashydraten in de permafrost zijn al genoemd. 

Ook huishoudens en bedrijven verbruiken natuurlijk energie voor verwarming, 

verlichting, koeling, koken, wassen en noem maar op. In de afvalsector ontstaat 

bij het afbreken van organisch afval onder zuurstofarme omstandigheden 

methaan. Eén molecuul methaan absorbeert veel meer warmte dan één 

molecuul koolstofdioxide; daardoor levert een kleine hoeveelheid methaan toch 

een grote bijdrage aan het broeikaseffect. 

 

21. Opdracht 

21.1 Veroorzakers van broeikasgassen 

Zoek op internet naar gegevens over de uitstoot van broeikasgassen door één van 

bovengenoemde veroorzakers (kies uit verkeer, landbouw, energiesector, enz.) 

en verwerk deze gegevens in je portfolio. Overleg met je docent wát je gaat 

onderzoeken. 

 

Broeikasgas 
CO2-

equivalent 

 

Het ene broeikasgas draagt meer bij aan de 

klimaatverandering dan het andere. Om die 

verschillende bijdragen met elkaar te kunnen 

vergelijken, wordt de betekenis van de betreffende 

stof als broeikasgas weergegeven in CO2-

equivalenten.  

In de tabel staat achter methaan het getal 23. Dit 

betekent dat 1 kg methaan een even groot 

opwarmend vermogen heeft als 23 kg 

koolstofdioxide (gemeten over 100 jaar). 

In de tabel staan de omrekeningsfactoren van nog 

enkele andere broeikasgassen. Ze zijn bepaald door 

het IPCC. 

 

 Koolstofdioxide (CO2) 1 

Methaan (CH4) 23 

Lachgas (N2O) 296 

HFK’s 150 – 12.000 

PFK’s (vooral CF4 en 

C2F6) 

5.700 – 

11.900 

SF6 22.200 

Figuur 16: CO2-equivalenten van broeikasgassen. 

 

21.2 CO2-equivalenten 

In de tabel van figuur 16 staat de hoeveelheid CO2-equivalenten van een aantal 

stoffen. De stof zwavelhexafluoride heeft verreweg de meeste equivalenten. 

Waarom wordt CO2 dan toch als het ernstigste broeikasgas gezien? 

21.3 Experiment: simulatie broeikaseffect 

Neem twee niet te kleine aquariumbakken. Bedek de bodem van de bakken met 

wat fijn zand. Hang in elk van beide bakken een identieke thermometer. Vul bak 

1 met lucht en bak 2 met koolstofdioxidegas (eventueel met droogijs; de CO2-

concentratie is met een CO2-sensor vast te stellen) en dek ze allebei af met een 

glasplaat. Belicht de bakken gedurende tenminste 24 uur met een of twee 

identieke lampen met een gelijke lichtintensiteit. Om de bakken heen mag je 

zwart papier en isolatie aanbrengen. Ga na of er verschillen in temperatuur zijn 

vast te stellen. 
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We weten nu het een en ander over de effecten van CO2 in onze atmosfeer, maar wat betekent 

dat voor de mondiale CO2-stromen? Dat gaan we in dit hoofdstuk bekijken en ook hier heb je 

enige kennis van verschillende vakken, zoals biologie, natuurkunde en scheikunde nodig. 

4 Het megastromenverhaal en de 

koolstofkringloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij figuur 17 horen twee tabellen: de tabel ‘koolstofreservoirs in Pg koolstof 

(1994)’ (figuur 18) en de tabel ‘koolstofstromen in Pg koolstof per jaar’ (figuur 

19). 

 

Atmosfeer 750  

Het warme oppervlaktewater van de oceanen 620  

Het koude oppervlaktewater van de oceanen 350  

Biota* in warm oppervlaktewater van de oceanen 2  

Biota in koud oppervlaktewater van de oceanen 1  

Landbiota 610  

Bodem 580  

De diepzee 38.000  

Sedimentgesteente 1.000.000  

Figuur 18: koolstofreservoirs in Pg koolstof (1994). 
* Biota: de verzameling leefgemeenschappen in een lokaal geologisch gebied, bijvoorbeeld in 
het tropisch regenwoud of in een gedeelte van de oceaan (= mariene biota). 
 

 

Figuur 17: koolstofstromen in Pg koolstof per jaar. 
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1. Verbranding van fossiele brandstoffen 5  

2. Koolstofdioxide-uitstoot door vulkanen 0,6  

3. Koolstofdioxideopname door koud oppervlaktewater 90  

4. Fotosynthese door mariene biota in het koude oppervlaktewater 8  

5. Ademhaling van mariene biota en afbraak van dode biota in het koude 

oppervlaktewater 
14  

6. Het zinken van dode mariene biota van koud oppervlaktewater naar de diepzee 4  

7. Stroming van koud oppervlaktewater naar de diepzee (bij de polen) 96,2  

8. Horizontale stroming van warm water naar koud oppervlaktewater 10  

9. Sedimentatie van calciumcarbonaat op de oceaanbodem 0,6  

10. Ontsnappen van koolstofdioxide uit het warme oppervlaktewater 90  

11. Fotosynthese van mariene biota in het warme oppervlaktewater 32  

12. Ademhaling van mariene biota en afbraak van dode biota in het warme 

oppervlaktewater 
26  

13. Het zinken van dode mariene biota van warm oppervlaktewater naar de diepzee 6  

14. Opwaartse stromen van diepzeewater (bij de evenaar aan de randen van de 

continenten) 
105,6  

15. Rivierwater van land naar koude oceaan 

Rivierwater van land naar warme oceaan 

0,2  

0,4  

16. Bosbranden en ontbossing 1,5  

17. Fotosynthese door landbiota 110  

18. Ademhaling door landbiota 50  

19. Dierlijk en plantaardig organisch afval in de bodem 60  

20. Ademhaling van micro-organismen in de bodem 59,4  

Figuur 19: koolstofstromen in Pg koolstof per jaar. De nummering van de verschillende 
stromen correspondeert met die in figuur 17.  
(Gegevens naar Siegenthaler en Sarmiento, 1995, Kwon en Schnoor, 1995. Andere 
onderzoekers komen deels op andere getallen uit. Het betreft extrapolaties en schattingen.) 
 

In de tabellen (figuur 18 en 19) zijn de hoeveelheden uitgedrukt in Petagram 

Koolstof, niet koolstofdioxide (1 Pg = 1.1015 gram; 1Pg = 1 Gt of Gigaton!).  

 

4.1 De koolstofkringloop 

 

De jaarlijkse uitwisseling van koolstofdioxide tussen de oceaan en de atmosfeer 

is gigantisch: deze bedraagt ongeveer 90 Petagram koolstof per jaar. De warme 

tropische wateren zijn oververzadigd met CO2 ten opzichte van de lucht. Diepe 

stromen komen aan het oppervlak en geven bij de evenaar de 90 Petagram 

koolstof, die per jaar wordt uitgewisseld, af. De polaire wateren koelen echter 's 

winters sterk af (tot wel -1º C of lager), raken daardoor onderverzadigd ten 

opzichte van de lucht en nemen jaarlijks 90 Pg koolstof op. 

 

Ook levende organismen, zowel in de zee als op het land, wisselen CO2 uit met 

de atmosfeer. Bij de fotosynthese wordt koolstof vastgelegd in organische 

verbingen. Bij de ademhaling (dissimilatie) door alle levende organismen en bij 

de afbraak van dode organismen komt de koolstof weer vrij als CO2. 
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Al deze stromen vormen samen een kringloop: de koolstofkringloop. Deze is 

heel lang in evenwicht geweest, waardoor de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 

vrijwel constant bleef. 

Maar sinds de industriële revolutie wordt er door de mens zoveel extra 

koolstofdioxide de lucht in gejaagd, dat de evenwichten in deze kringloop op 

een ander punt komen te liggen. Hierdoor neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht 

toe.  

22. Opdracht 

a. Bestudeer de twee tabellen (fig. 18 en 19). De CO2-kringloop kent een 

landgedeelte (terrestrisch) en een oceaangedeelte (marien). Toon aan welk 

gedeelte het grootste aandeel heeft in de uitwisseling van CO2 met de 

atmosfeer. 

b. Hoe verklaar je de over- en de onderverzadiging? 

c. Welke stromen in figuur 17 zijn toe te schrijven aan menselijk handelen? 

 

Neem de tabel met de koolstofstromen over en maak een nieuwe kolom waarin 

je de getallen overneemt, maar nu met een plus of een min er bij. Plus is 

‘toegevoegd aan de atmosfeer’, min is ‘ontrokken aan de atmosfeer’; noteer 

een nul als de stroom atmosfeerneutraal is. 

Figuur 20: de koolstofkringloop 
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Beantwoord nu d tot en met g. 

d. Hoe groot is de totale hoeveelheid C die jaarlijks door organismen wordt 

vastgelegd? 

e. Hoeveel van deze koolstof komt er jaarlijks weer vrij als gevolg van 

dissimilatie? 

f. Hoe groot is de totale hoeveelheid koolstof die jaarlijks in de vorm van CO2 bij 

verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomt? 

g. Hoe groot is de totale hoeveelheid koolstof die per jaar door organismen 

wordt vastgelegd? 

 

 

23. Vraag: berekening van de mondiale atmosferische koolstofvoorraad 

Neem aan dat alle CO2 homogeen verdeeld is in de atmosfeer tot op een hoogte 

van 8000 meter.  

a. Bereken het volume van de hoeveelheid lucht tot op die hoogte.  

b. Bereken hoeveel m3 CO2 er in totaal is. Je mag als gehalte van CO2 daarin 365 

ppmv gebruiken. Je mag bovendien aannemen dat 1 mol CO2 een volume heeft 

van 0,0237 m3 bij 288 K (de gemiddelde temperatuur wereldwijd).  

c. Bereken hoeveel Petagram C er in die laag lucht aanwezig is en vergelijk je 

uitkomst met de waarde in figuur 18. 

NB: De stand in 2008 is dat er zich ca. 800 Pg C in de atmosfeer bevindt!! 
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5 Het zonneverhaal 

Niet alle wetenschappers schrijven de mondiale temperatuurstijging van de 

laatste tientallen jaren toe aan de door mensen veroorzaakte stijging van de 

CO2-concentratie van de atmosfeer. Zij wijzen op natuurlijke oorzaken, met 

name op de variatie in zonneactiviteit.  

Over de noodzaak om extra maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot te 

beperken, zijn zij uiterst sceptisch, omdat zij niet de mens maar de natuur als 

oorzaak van de klimaatverandering zien.  

Er staan immense belangen op het spel. De terugdringing van de CO2-

concentratie in de atmosfeer vergt zeer grote inspanningen, politiek en 

financieel. Maar zal daarmee de klimaatverandering tegengehouden worden? En 

als we daar niet zeker van zijn, is het terugdringen van de CO2-uitstoot en het 

opslaan van CO2 dan wel economisch haalbaar en verantwoord?  

Over het aanwenden van duurzame energiebronnen is men het wel eens. Is het 

niet om de uitstoot van CO2 te beperken, dan toch om zuiniger om te springen 

met de beperkte voorraad fossiele brandstoffen.  

Broeikasmythe 
In 1.2 heb je gekeken naar de film 'The Great Global Warming Swindle'  die in 

2007 uitkwam als reactie op de film 'An Inconvenient Truth'. Al eerder, in 1997, 

verscheen het artikel “De broeikasmythe” met als ondertitel: “niet de mens 

maar de zon verhit de aarde” [Roozendaal, 1997]. Aanleiding voor dit artikel 

waren de experimenten van twee Deense natuurkundigen (Svensmark en Friis-

Christensen) over de invloed van de zonneactiviteit op het klimaat (zie bron 1). 

Ook tijdens de in maart 2009 in New York gehouden bijeenkomst van 

klimaatsceptici (The 2009 International Conference on Climate Change), wordt 

de klimaatverandering toegeschreven aan natuurlijke, niet-menselijke oorzaken. 

De invloed van de zon is hier een belangrijk onderdeel van.  

5.1 Hoe kunnen we de invloed van de zon begrijpen? 

Kort gezegd komt het op het volgende neer: de activiteit van de zon beïnvloedt 

de hoeveelheid kosmische straling die de aarde bereikt. Deze kosmische straling 

bevordert in de aardse atmosfeer wolkvorming, waardoor zonnestraling wordt 

gereflecteerd en de aarde minder opwarmt. Verandering van de zonneactiviteit 

zorgt zo voor verandering van de temperatuur op aarde.  

Kosmische straling 
Kosmische straling ontstaat in de kosmos vooral als sterren aan het eind van 

hun leven in de vorm van een supernova met een enorme knal uiteenspatten. 

Hierbij komt een gigantische hoeveelheid energie vrij in de vorm van 

elektromagnetische straling (gamma-fotonen) en hoogenergetische geladen 

deeltjes, voornamelijk protonen en heliumkernen. Deze kosmische straling 

beweegt zich in alle richtingen door de ruimte. De volgende drie verschijnselen 

zorgen ervoor dat niet alle kosmische straling die in de richting van de aarde 

komt, het aardoppervlak bereikt.  
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 het magnetisch veld van de aarde  

 de dampkring  

 de zonnewind. 

Door het magnetisch veld van de aarde ondervinden geladen kosmische deeltjes 

een afbuigende kracht. Het gevolg is dat bij de polen de invloed van de 

kosmische straling groter is dan bij de evenaar. Dit veroorzaakt het bekende 

poollicht. 

De dampkring zorgt voor een effectieve afscherming. Tot aan het aardoppervlak 

kunnen alleen de meest energierijke deeltjes doordringen. Dit zijn voor een 

belangrijk deel muonen, die ontstaan uit botsingen van kosmische deeltjes in de 

bovenste lagen van de dampkring. Muonen zijn te beschouwen als zware 

elektronen. 

De zonnewind bestaat uit een stroom geladen deeltjes uitgestoten door de zon. 

Deze stroom van deeltjes vormt een soort schild tegen kosmische straling om ons 

zonnestelsel heen. De sterkte van de zonnewind varieert periodiek met de 

zonneactiviteit en deze variatie is er de oorzaak van dat periodiek meer of 

minder kosmische straling de aarde bereikt. 

Zonneactiviteit 
De activiteit van de zon blijkt gekoppeld aan de zonnevlekkencyclus.  Deze 

heeft een periode van ongeveer 11 jaar. Ook is er een langzame variatie in de 

zonneactiviteit met een cyclusduur van ongeveer 80 jaar (Gleissberg cyclus), die 

maakt dat de periode van de zonnevlekkencyclus niet altijd precies 11 jaar is, 

maar varieert van 8 tot 12 jaar. 

 

 

Zonnevlekken zijn donkere 

vlekken op het zonsoppervlak, die 

relatief koel zijn, d.w.z. minder 

heet dan hun omgeving. Lokale 

magneetvelden spelen hierbij een 

rol. In een ongeveer 11-jarige 

cyclus neemt het aantal 

zonnevlekken eerst toe en dan 

weer af. Tijdens een 

zonnevlekkenminimum zijn er soms 

helemaal geen zonnevlekken.  

 

De activiteit van de zon is  

gekoppeld aan het aantal 

zonnevlekken. In een jaar met veel 

zonnevlekken is de zonneactiviteit 

hoog. De op aarde gemeten 

intensiteit van de zon kan zo’n 0,1 

% variëren tijdens de 11-jarige 

cyclus. Dit heeft een direct effect 

op de temperatuur op aarde. 
Figuur 21: zonnevlekken. 
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24. Vraag 

a. Schets de grafiek waarin de variatie van de zonneactiviteit wordt 

weergegeven als functie van de tijd. Houd hierbij rekening met zowel de 

langzame als de snelle cyclus. 

b. Waarom is een zonnevlek op een foto zoals in figuur 21 zwart? 

 

Belangrijker is het indirecte effect van de zonneactiviteit. 

Tijdens jaren van hoge zonneactiviteit zendt de zon veel geladen deeltjes uit: 

de zogenaamde zonnewind. Deze zonnewind veroorzaakt de heliosfeer, een 

gebied van elektronen, atoomkernen en de bijbehorende magnetische velden, 

die zich als een schild om ons zonnestelsel bevindt. De heliosfeer doet de 

kosmische straling afbuigen, zodat minder kosmische straling de aarde bereikt. 

 
Figuur 22: Het zonnestelsel (midden) gaat gehuld in een onzichtbare ‘heliosfeer’ van zonnewind, die de 
kosmische straling (de witte lijnen) afbuigt. De pijl geeft de bewegingsrichting van het zonnestelsel door 
het heelal aan, met de ‘halve maan’ als boeggolf, die ontstaat door de botsing van de zonnewind met de 
kosmische straling.  

 

25. Vraag 

In figuur 22 zie een je schets van de heliosfeer. 

Leg uit dat het magnetisch veld om de zon de baan van de kosmische straling 

kan beïnvloeden. 

Doe dit als volgt: 

a. Teken een positief geladen kosmisch deeltje dat (in figuur 22) naar rechts 

beweegt en net iets boven het midden de heliosfeer raakt.  

b. In welke richting staat de (Lorentz-)kracht, die volgens figuur 22 op het 

deeltje werkt? 

c. Welke richting moet het magnetisch veld daar dan hebben? 
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De relatie tussen de sterkte van de kosmische straling gemeten aan het 

aardoppervlak en het aantal zonnevlekken, als maat voor de zonneactiviteit, is 

frappant (figuur 23).  

 

 

Wolkvorming 
In een experiment (zie informatieblok 1) hebben Svensmark en Friis Christensen 

aangetoond dat kosmische straling (vooral muonen) in vochtige lucht 

condensatiekernen vormt en aanleiding geeft tot “wolk”-vorming.  

 

26. Opdracht 

26.1 Condensatiekernen 

Voor de vorming van wolken zijn condensatiekernen nodig. 

Zoek op het internet op hoe deze condensatiekernen de wolkenvorming 

bevorderen. 

26.2 Computermodel aarde 

Vraag je docent om het computermodel ‘aarde’. De bestanden zijn ook te 

vinden op ►vaklokaal NLT. Bepaal hiermee de gemiddelde temperatuur van de 

aarde in de volgende situaties: 

a. aarde zonder atmosfeer. 

b. aarde met wolkeloze atmosfeer. 

c. aarde met volledig bewolkte atmosfeer. 

d. Welke conclusie kun je hieruit trekken? 

Figuur 23: kosmische straling (boven) en zonneactiviteit (beneden). 
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Informatieblok 1: “Sky” 

 

We zijn vijf of zes jaar bezig geweest met het opzetten van een experiment hier 

in Kopenhagen, om te zien of we een verband konden vinden. We noemden het 

experiment “Sky” , wat wolk betekent in het Deens. Natuurlijke kosmische 

straling kwam binnen door het plafond en ultraviolette lampen vervulden de rol 

van de zon.  

We hadden een enorme kamer met ongeveer acht kubieke meter lucht, en het 

idee was dat die lucht net zo zuiver moest zijn als boven de Atlantische Oceaan. 

We wilden precies kunnen bepalen wat er in die kamer aanwezig was. 

Vervolgens stopten we minimale hoeveelheden gassen zoals zwaveldioxide, ozon 

en waterdamp in die kamer, net als in de echte atmosfeer. Door alleen de 

ionisatie in de kamer, ofwel de hoeveelheid elektrisch geladen atomen, een 

klein beetje te veranderen konden we zien dat we kleine vochtdeeltjes konden 

produceren. Die vochtdeeltjes zijn weer de bouwstenen van de 

condensatiekernen van wolken. 

Het idee is dus dat ionisatie in de atmosfeer helpt om condensatiekernen van 

wolken te produceren, wat de hoeveelheid en de soorten wolken verandert. Als 

je de wolken verandert, verander je natuurlijk ook de hoeveelheid energie die 

het aardoppervlak bereikt. 

Het is dus een effectieve manier, met bijna geen energie-input, om de 

energiebalans van de aarde en dus de temperatuur te veranderen. Tijdens dit 

onderzoek waren er veel, vreemde verrassingen. Vaak waren we alleen al druk 

bezig met het proberen te begrijpen wat er gebeurde. Het mechanisme dat we 

leken te vinden, was compleet anders dan alle bestaande theoretische ideeën 

over hoe het zou werken. Het leek veel effectiever dan we ooit hadden gedacht. 

Het lijkt namelijk alsof een elektron in staat is om te helpen bij de vorming van 

een klein deeltje – ook wel een moleculair cluster genoemd – en vervolgens kan 

overspringen en een ander deeltje kan helpen. Het is dus een soort katalytisch 

proces. De effectiviteit hiervan was voor ons een grote verrassing.  

Dit soort experimenten was nog nooit gedaan en dus moesten we nieuwe 

technieken vinden om ze te kunnen doen. Zodra we de resultaten hadden, was 

het noodzakelijk om te begrijpen wat er gebeurde. Het was een erg intense 

periode van werken. Hypnotiserend bijna! 

 

Artikel Henrik Svensmark 

 

In het artikel in bron 1 beschrijft Henrik Svensmark het experiment dat in 

Kopenhagen is gedaan om aan te tonen dat kosmische straling de wolkenvorming 

kan beïnvloeden. In figuur 24 is dit schematisch weergegeven. 

 

27. Vraag 

Tussen 1650 en 1715 waren er weinig zonnevlekken. Deze periode wordt ook wel 

de Kleine IJstijd genoemd. Leg dit uit. 
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Figuur 24: invloed van kosmische straling 

op wolkvorming. Meer kosmische straling 

betekent meer wolken en daardoor een 

koelere planeet. 

Invloed van het wolkendek 
De invloed van het wolkendek is wat 

complexer dan hierboven beschreven. 

Zoals je waarschijnlijk weet, kunnen 

wolkeloze nachten juist erg koud zijn, 

door uitstraling van de aarde. Een 

wolkendek verhindert dit en houdt 

dan de temperatuur hoog. Dit lijkt 

tegengesteld aan wat hierboven 

staat. Maar in het geval van 

kosmische straling gaat het om lage 

bewolking; deze heeft een afkoelend 

effect. Hoge bewolking daarentegen 

heeft een verwarmend effect doordat 

deze de uitstraling van de aarde 

tegenhoudt. Ook is het terrein 

waarboven de wolken zich vormen van 

belang: een ijsvlakte heeft een ander 

albedo dan een bos. 

 

Samengevat:  

Er is een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid kosmische straling en de 

hoeveelheid wolken en daardoor de hoeveelheid zonne-energie die de aarde 

bereikt:  

Als de zonneactiviteit hoog is, kan niet veel kosmische straling de aarde 

bereiken. Minder kosmische straling geeft minder wolkvorming, dus meer 

zoninstraling, dus hogere temperaturen.  

Als de zonneactiviteit laag is, zal meer kosmische straling de aarde kunnen 

bereiken. In de onderste lagen van de atmosfeer treedt meer wolkvorming op, 

het zonlicht zal meer worden teruggekaatst en het wordt gemiddeld koeler op 

aarde. 

 

 

De centrale vraag is nu: kan de variatie in de zonneactiviteit de veranderingen 

van het klimaat op aarde verklaren?  

 

Het KNMI heeft de temperatuurschommelingen van de afgelopen 120 jaar 

vergeleken met de verandering in zonneactiviteit. 

Zie de website van het KNMI: ►URL10. 

De resultaten worden hierin als volgt beschreven: 

De combinatie van de door de mens veroorzaakte verstoring (het antropogeen 

effect) met de variaties in de zonneactiviteit (11- en 80-jarige cyclus) correleren 

goed met de waargenomen temperatuur.  

Het blijkt dat (als we de snelle variaties uit de waargenomen temperatuur 

weglaten) circa 90% van de variaties op een tijdschaal van 10 jaar en meer 

verklaard worden door de 80 jarige Gleissberg cyclus, gecombineerd met de 

invloed van de mens. En beide zijn nagenoeg even belangrijk!  
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Conclusie 
De variaties in de temperatuur op aarde lijken volgens de KNMI-publicatie goed 

in overeenstemming te zijn met de variaties in de zonneactiviteit. Het 

zonneverhaal lijkt dus van toepassing. De stijging in de gemiddelde temperatuur 

op aarde van de laatste 50 jaar lijkt daarbij te verklaren te zijn uit een 

combinatie van de zonneactiviteit en het door de mens veroorzaakte 

klimaateffect.  

28. Opdracht 

De makers van The Great Global Warming Swindle  gebruiken het verhaal van 

Henrik Svensmark in bron 1 om hun gelijk te krijgen. Zij worden echter op hun 

beurt weer stevig bekritiseerd waarbij veel van hun beweringen onderuit 

gehaald worden. Zoals: 

I. Vulkanen produceren meer CO2 dan mensen.  

Niet waar. De vulkanen zijn slechts voor 2% verantwoordelijk. 

II. De gemiddelde temperatuur was in de Middeleeuwen hoger dan nu. 

Niet waar. Het gebruikte onderzoek loopt maar tot 1975 en is ondertussen 

achterhaald. 

III. De gemiddelde temperatuur nam tussen 1940 en 1980 sterk af. 

Niet waar. De gebruikte gegevens van de NASA gelden maar voor een deel van de 

aarde. Op het noordelijk halfrond daalde de temperatuur minder sterk dan 

beweerd wordt. 

IV. Oceanen stoten bij opwarming grote hoeveelheden CO2 uit, veel meer dan de 

menselijke uitstoot. 

Ten dele waar. De uitstoot van de oceanen draagt wel bij tot het versterkte 

broeikaseffect maar is er niet de oorzaak van. 

 

De vier bovenstaande beweringen komen voort uit het verhaal van Henrik 

Svensmark. Zij worden één voor één (deels) weerlegd. Geef voor elk van de vier 

bovenstaande weerleggingen aan of deze de boodschap van Henrik Svensmark 

onderuit halen. 

 

 

 Er zijn wetenschappers die het CO2-verhaal overboord gooien en overtuigd aanhanger zijn van 

dit zonneverhaal! De IPCC echter blijft het CO2-verhaal aanhangen. 
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6 De adviescommissies 

In het eerste deel van deze module heb je verschillende aspecten van de 

mondiale klimaatproblematiek bestudeerd, toegespitst op de stijging van de 

koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer en de gevolgen daarvan voor het 

klimaat. 

In het tweede deel gaat het om de aanpak van de problematiek, waarbij 

gefocust wordt op het terugdringen van deze stijging door de opslag van 

koolstofdioxide. 

De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) wil deze mogelijke oplossing laten 

bestuderen.  

Jullie vormen groepjes, die als adviescommissies voor de minister gaan werken. 

Elk van deze commissies bestudeert een aspect van de problematiek. 

Centrale vraag 
Alle commissies hebben tot taak de minister te adviseren over de volgende 

centrale vraag: 

Is investeren in opslag van koolstofdioxide een verstandige beslissing? 

Weging van tegenstrijdige opvattingen 
Om een goed antwoord te geven op deze vraag moeten de commissies bij hun 

analyse tegenstrijdige opvattingen adequaat kunnen wegen. In de praktijk is dit 

niet zo eenvoudig. Daarom volgen hier een aantal aanwijzingen. 

 

A. Over welke zaken is men het eens/oneens? 

B. Welke criteria kun je gebruiken om tegenstrijdige informatie te wegen? 

 

Ten aanzien van A: 

Zijn er verschillen van mening over: 

 de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde 

 de toename van de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer  

 menselijke activiteit als oorzaak van de koolstofdioxidetoename  

 de bijdrage van de koolstofdioxidetoename aan de temperatuurstijging 

 de koolstofdioxidetoename als hoofdoorzaak van de temperatuurstijging 

 de bijdrage van de variatie in zonneactiviteit aan temperatuurschommelingen 

 variatie in zonneactiviteit als hoofdoorzaak van de temperatuurstijging? 

 

Ten aanzien van B: 

Criteria om de betrouwbaarheid van een opinie te wegen: 

 (on)partijdigheid van de bron: de onderzoeksinstantie mag geen belang 

hebben bij de uitkomst 

 bevestiging van verschillende kanten: meerdere typen metingen geven 

hetzelfde resultaat  

 eenduidigheid: de uitkomsten zijn niet te verklaren door andere oorzaken 

 eenstemmigheid: vele onderzoekers komen onafhankelijk van elkaar tot 

dezelfde mening. 
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Met deze criteria kun je ook nagaan: 

 welke partijen belang hebben bij beslissingen die te maken hebben met het 

terugdringen van de koolstofdioxide-uitstoot. Tegen terugdringing zijn 

waarschijnlijk: industrieën die veel fossiele brandstoffen gebruiken, landen 

die economisch sterk groeien en oliemaatschappijen; vóór terugdringing zijn 

waarschijnlijk: milieugroeperingen die ook andere bezwaren hebben tegen 

winning en gebruik van fossiele brandstoffen, de alternatieve energielobby 

en de kernenergielobby.  

 in hoeverre de resultaten waarop men zich baseert uit verschillende 

onderzoeken afkomstig zijn. 

 in hoeverre de resultaten ook door andere oorzaken te verklaren zijn.  

De verschillende adviescommissies 
De adviescommissies onderzoeken de argumenten die de wetenschap aandraagt 

met betrekking tot de oorza(a)k(en) van het probleem van de opwarming van de 

aarde en de mogelijke oplossingen. Dat koolstofdioxide een belangrijke rol 

speelt bij de opwarming van de aarde is voor velen duidelijk, zeker voor het 

IPCC. Een oplossing zou kunnen zijn om het geproduceerde CO2 zoveel mogelijk 

op te slaan. Daarnaast moet het effect van de zonneactiviteit op de 

klimaatverandering in de overwegingen worden betrokken.  

In het advies aan de minister worden antwoorden op de volgende drie vragen 

nader uitgewerkt. 

 Hoe moeten de tegenstrijdige geluiden over het aandeel van koolstofdioxide 

in de klimaatverandering worden geïnterpreteerd? Ofwel: heeft het wel zin 

om te werken aan vermindering van de koolstofdioxideconcentratie in de 

atmosfeer, als de klimaatverandering  toch hoofdzakelijk door de 

zonneactiviteit wordt veroorzaakt? 

 Welke methoden om de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer te 

verminderen zijn het meest effectief? Welke alternatieve methoden zijn er, 

behalve koolstofdioxideopslag? 

 Wat zijn de mogelijkheden voor koolstofdioxideopslag?  

 

Elke adviescommissies gaat één aspect van  bovenstaande vragen verder 

uitdiepen. 

 

In het kader van vraag a naar de zinvolheid van CO2-reductie: 

 De zonneactiviteit (Hoofdstuk 12) 

 Spectra van de zon en de aardse atmosfeer (Hoofdstuk 13) 

 De interactie zon – aarde (Hoofdstuk 14) 

In het kader van vraag b naar alternatieve manieren van CO2-reductie: 

 De CO2-uitstoot van een auto (Hoofdstuk 7) 

 De opslag van CO2 via de tuinbouw en door algen (Hoofdstuk 10) 

In het kader van vraag c naar verschillende methoden van CO2-opslag: 

 De zuivering en het transport van CO2 (Hoofdstuk 8) 

 De opslag in steenkoollagen (Hoofdstuk 9) 

 De opslag in olie- en gasvelden en in aquifers (Hoofdstuk 11) 



 

NLT3-v118  CO2-opslag: Zin of onzin? 40 

 

Bij Hoofdstuk 7 besteedt de betreffende commissie vooral ook aandacht aan: 

 Het extrapoleren van de gegevens van één auto naar het Nederlandse 

wagenpark 

 Het vergelijken van deze gegevens met de megastromen  

Bij de hoofdstukken 8 t/m 11 besteden de betreffende commissies vooral ook 

aandacht aan: 

 Wie ontwikkelt deze mogelijkheid (Nederland, Europa, ..)? 

 Waar voert men dit uit, is de methode al operationeel of nog in het 

onderzoeksstadium? 

 Enige technische aspecten – indien mogelijk. 

 Zijn er getallen, hoeveelheden te noemen? 

Bij de hoofdstukken 12 t/m 14 besteden de betreffende commissies vooral ook 

aandacht aan: 

 Hoe zijn zonnevlekken op een nauwkeurige manier te projecteren? 

 Hoe kun je het zonnespectrum bekijken? 

 Hoe ziet het spectrum van de zon eruit en hoe wordt dit door de aardse 

atmosfeer beïnvloed? 

 Welke invloed heeft de samenstelling van de atmosfeer op de temperatuur 

van de aarde? 

Het adviesrapport 
Elke adviescommissie sluit haar werk af met een rapport.  

Het adviesrapport bevat: 

 Een inleiding met een algemene analyse van de problematiek, waarin 

bijvoorbeeld ingegaan wordt op de tegenstelling tussen de opvatting dat de 

mondiale temperatuurstijging hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door 

menselijke activiteit en de opvatting dat de variatie in zonneactiviteit de 

hoofdoorzaak is.  

 Een analyse van één aspect van de problematiek. 

 Een eindconclusie waarin de minister geadviseerd wordt over wenselijkheid 

en haalbaarheid van koolstofdioxideopslag. 

 

 

Tijdens een debat presenteren de commissies hun bevindingen aan elkaar en aan de ‘minister’, 

en gaan zij in op de centrale vraag naar haalbaarheid en wenselijkheid van 

koolstofdioxideopslag. 
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7 Metingen aan de CO2-uitstoot van 

een auto 

Dit onderzoek staat in het kader van de vraag naar alternatieve manieren van 

CO2-reductie.  

 

Je doet metingen aan de uitstoot van een auto en leidt daaruit af wat de 

jaarlijkse uitstoot van een auto is. Vervolgens probeer je enig inzicht in de 

uitstoot van het totale Nederlandse, resp. Europese wagenpark te krijgen. De 

hieruit verkregen getallen vergelijk je met de emissiewaarden uit het 

megastromenverhaal (hoofdstuk 4). 

7.1 Berekeningen aan benzine 

De fossiele brandstof aardolie wordt voor het grootste gedeelte gebruikt als 

brandstof voor het gemotoriseerd verkeer. Eerst wordt de olie omgezet in 

benzine.  

Benzine als motorbrandstof is een mengsel. Gemiddeld genomen kun je zeggen 

dat de formule C8H18 voldoet voor benzine. Voor superbenzine gaat het daarbij 

om de isomeer iso-octaan of beter: 2,2,4-trimethylpentaan.  

Per molecuul benzine heb je bij volledige verbranding een aantal moleculen 

zuurstof nodig. 

 

29. Vraag 

a. Schrijf de kloppende reactievergelijking op voor de volledige verbranding van 

benzine. 

b. Hoeveel mol lucht heb je nodig per mol iso-octaan, als je weet dat het 

zuurstofgehalte van lucht 21% bedraagt? 

c. Zoek de dichtheid van benzine op in Binas en bereken hoeveel dm3 lucht nodig 

is om een liter benzine te verbranden. Je mag uitgaan van 298 K, dus neem voor 

een mol gas 24,5 dm3. 

d. Bereken ook hoeveel dm3 CO2 er vrijkomt bij de verbranding van een liter 

benzine. 

30. Opdracht 

a. Stel dat een auto 1:15 rijdt en dat er met deze auto gemiddeld 20.000 km per 

jaar wordt afgelegd. Hoeveel dm3 en hoeveel kilogram CO2 produceert die auto 

gemiddeld per jaar? 

b. Zoek op internet op hoeveel auto’s het wagenpark in Nederland telt en 

bereken hoeveel kg CO2 dit verkeer bijdraagt aan de CO2-belasting per jaar.  

7.2 Uitlaatgasemissie 

Bij de verbranding van benzine in een automotor ontstaan er naast de gewone 

verbrandings-producten als CO2 en waterdamp ook meer schadelijke stoffen. De 

voornaamste schadelijke en milieuvervuilende verbrandingsproducten zijn: 
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 koolmonoxide (CO, een reukloos en zeer giftig gas) 

 stikstofoxiden (NOx, in het bijzonder stikstofmonoxide (NO) dat bij hoge 

verbrandingstemperaturen ontstaat, en stikstofdioxide (NO2) dat de 

ademhalingsorganen prikkelt) 

 koolwaterstoffen (CnHm; hieronder vallen organische verbindingen als C2H4, 

C2H6, C3H8, C4H10, enz.; hiervan zijn enkele prikkelend en enkele ook 

kankerverwekkend). 

 

In dieselmotoren ontstaat bovendien nog: 

 zwaveldioxide (SO2); zwaveltrioxide (SO3). 

(Dit ontstaat in mindere mate in benzinemotoren, omdat benzine een laag 

zwavelgehalte heeft) 

 

Over de “onschadelijkheid” van CO2 nog het volgende: In de buitenlucht zal het 

gehalte door de sterke ventilatie niet snel oplopen, maar in gesloten ruimten 

kan dat wel het geval zijn. Kijk op ►URL11 en beantwoord dan de volgende 

vraag. 

 

31. Vraag 

Geef in een tabel aan welke verschijnselen iemand krijgt die aan steeds hogere 

concentraties CO2 wordt blootgesteld. 

 

Sinds 1993 moet in nieuwe auto’s vóór de uitlaat een zogenaamde ‘katalysator’ 

ingebouwd zijn. Door de katalysator wordt de hoeveelheid schadelijke 

verbrandingsproducten met circa 90% verminderd. De katalysator in de auto 

zorgt ervoor dat koolstofmonoxide en de koolwaterstoffen worden omgezet in de 

onschadelijke verbindingen CO2 en water. Daarnaast worden de stikstofoxiden 

(NOx) gereduceerd tot elementaire stikstof (N2). Hierbij treden de volgende 

reacties op: 

 

2CO(g) + O2(g) →2CO2(g) 

 

4CnHm(g) + (4n + m)O2(g) → 4nCO2(g) + 2mH2O(g) 

 

2NO(g) + 2CO(g) → 2CO2(g) + N2(g) 

 

 

Doordat de verhouding tussen de hoeveelheid ingespoten brandstof en lucht 

varieert, zal ook de samenstelling van de verbrandingsgassen variëren. Om in 

een verbrandingsmotor 1 kg benzine geheel te verbranden is circa 14 kilogram 

lucht nodig (ongeveer 11 m3). 

32. Vraag 

a. Geef in je eigen woorden een definitie van het scheikundige begrip 

katalysator. 

b. Bereken hoeveel kg CO2 vrijkomt bij de volledige verbranding van 1,0 kg 

benzine.  
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Figuur 25: verband tussen λ en de concentraties van de verschillende 

emissiegassen. (bron: Prisma Techniek in woord en beeld) 

 

 

De verhouding tussen de feitelijk toegevoerde hoeveelheid lucht en de 

hoeveelheid lucht die theoretisch voor de verbranding nodig is, wordt de 

luchtovermaatfactor of het lambdagetal genoemd (met het symbool λ). In 

formulevorm: 

 

/

/

werkelijke lucht brandstof verhouding

stoechiometrische lucht brandstof verhouding
      (3) 

 

De zogenaamde stoechiometrische 

lucht/brandstofverhouding voor normale 

benzine is 14,7:1. Voor superbenzine is 

de verhouding 14,8:1. 

Wanneer geldt dat λ=1 wordt er een 

hoeveelheid lucht toegevoerd waarbij de 

verbranding optimaal verloopt.  

Maar het blijkt zo te zijn dat een 

verbrandingsmotor zijn hoogste 

vermogen levert wanneer geldt dat 

0,9 1,0   (wanneer er dus circa 10% 

minder lucht wordt toegevoerd; men 

spreekt dan van een ‘rijk mengsel’). Een 

nadeel hierbij is echter dat dan in de 

uitlaatgassen de hoeveelheden 

koolwaterstoffen (CmHn) en 

koolmonoxide (CO) zeer hoog zijn. De 

hoeveelheid NOx is daarentegen relatief 

laag. Het laagste brandstofverbruik 

treedt op bij een luchtoverschot van ca. 10% (λ =1,1). Hierbij komen bovendien 

de laagste concentraties CmHn en CO vrij, maar een hoge concentratie aan NOx. 

 

Om ervoor te zorgen dat de uitlaatgassen tijdens het rijden een constante 

samenstelling hebben, wordt met behulp van een zogenaamde lambadasonde de 

hoeveelheid zuurstof in de uitlaatgassen gemeten, voordat deze naar de 

katalysator gaan. Aan de hand van de gemeten hoeveelheid zuurstof wordt de 

verhouding toegevoerde lucht / brandstof in de carburateur of het 

injectiesysteem elektronisch aangepast. 

7.3 Het meten van uitlaatgassen       

Tijdens de APK-keuring van auto’s, vindt een zogenaamde viergasmeting plaats. 

Hiermee wordt vastgesteld of de wettelijke normen voor uitlaatgasemissie niet 

worden overschreden. Daarnaast geeft de viergasmeting inzicht in het 

functioneren van de motor. 

 

Bij de viergasmeting worden de concentraties van de volgende vier uitlaatgassen 

gemeten: 
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 CO (koolmonoxide) wordt gemeten in procenten van het totale volume. 

Omdat CO het resultaat is van onvolledige verbranding, betekent de 

aanwezigheid van CO dat de verbrandingsruimte te veel brandstof ontvangt 

en naar verhouding te weinig lucht. Bovendien is het inademen van CO 

dodelijk voor mens en dier. Daarom  moet de gemeten CO-waarde in de 

uitlaatgassen laag zijn. 

 CO2 (koolstofdioxide) wordt gemeten in procenten van het totale volume. 

CO2 is het resultaat van een volledige verbranding, dus hoe hoger de CO2-

waarde, des te beter is de verbranding. De CO2-waarde moet daarom zo hoog 

mogelijk zijn. 

 CmHn (koolwaterstoffen) worden gemeten in ppm (parts per million). CmHn 

zijn de onverbrande mengseldelen, in feite brandstof die niet verbrand is. 

Bovendien zijn koolwaterstoffen giftig. De CmHn-waarde moet zo laag 

mogelijk zijn. 

 O2 (zuurstof) wordt gemeten in procenten van het totale volume. O2 is nodig 

om de  verbranding te starten en gaande te houden, en is niet giftig. De O2-

waarde in de uitlaatgassen moet zo laag mogelijk zijn. 

 

7.4 De bijdrage van het wegverkeer aan de CO2-uitstoot 

 

Om een beeld te krijgen van de jaarlijkse CO2-productie van een gemiddelde 

personenauto hier een voorbeeld: 

Een gewone personenauto (bijvoorbeeld een Opel Astra) die 20.000 km per jaar 

rijdt, produceert per jaar circa 3400 kg CO2.  

33. Vraag 

Bereken het volume van deze 3400 kg CO2 (neem voor de luchtdruk 1,0 · 105 

N/m2). Maak gebruik van de algemene gaswet (formule 1 in § 2.3). 

 

Om deze 3400 kg CO2, die de auto in één jaar produceert, te kunnen verwerken, 

moeten 22 bomen 30 jaar lang groeien! (Bron: 1). 

Probeer je de massa van die 22 bomen voor te stellen en vergelijk dat eens met 

de massa van de bijbehorende brandstof! 

34. Opdracht 

34.1 CO2-productie per type auto 

Zoek op internet op wat de CO2-productie per kilometer is van verschillende 

merken en typen auto’s (doe dit zowel voor ‘gewone’ als voor ‘eco’-auto’s zoals 

de Toyota Prius). Beperk je tot 6 merken! 

34.2 Experiment: viergasmeting in de garage 

Bezoek een garage (of de afdeling motorvoertuigen van de school) en vraag of je 

bij de  viergasmeting van verschillende auto’s mag zijn of dat je zelf een meting 

mag uitvoeren. Als het kan: een meting aan een auto zónder katalysator (van 

voor 1993) en aan tenminste één auto mét katalysator. Vraag of je de uitdraai 

van de metingen mag meenemen voor je verslag. Gebruik voor het maken van je 
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verslag de ►werkinstructie practicumverslag in de NLT Toolbox.   

Opmerking: omdat in een bromfiets een mengsel van olie en benzine 

(mengsmering) wordt gebruikt, kan de viergasmeting bij een bromfiets niet 

plaatsvinden zoals bij een auto. De olie in de uitlaatgassen zou de sensor kapot 

maken. 

34.3 Extrapolatie 

Probeer via internet inzicht te krijgen in de omvang van het Nederlandse 

wagenpark en eventueel in die van het Europese wagenpark. 

Bereken met de gegevens uit deze paragraaf de CO2-belasting en de C-belasting 

die deze wagenparken jaarlijks veroorzaken en vergelijk dit met de gegevens uit 

het megastromenverhaal. 

 

Nu jullie een aantal getalsmatige gegevens hebben, kan jullie commissie een gefundeerd advies 

aan de Minister geven aangaande het gemotoriseerde verkeer in de nabije toekomst. Gebruik 

daarbij de doelstellingen van Kyoto. 

 

Besteed in je advies vooral ook aandacht aan: 

 Het extrapoleren van de gegevens van één auto naar het Nederlandse wagenpark 

 Het vergelijken van deze gegevens met de megastromen  

 

Het advies van jullie commissie staat in het kader van de vraag naar alternatieve manieren van 

CO2-reductie. 
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8 De zuivering en het transport van 

CO2 

Dit onderzoek staat in het kader van de vraag naar verschillende methoden van CO2-opslag.  

8.1 Het Fluor-Daniel-systeem 

Er bestaat een systeem om uit een gasmengsel het CO2 te verwijderen. Men 

spreekt ook wel van  

“ strippen”. Het blokschema hiervan ziet er uit als in figuur 26. 

 

Figuur 26: blokschema CO2-verwijdering. 
 

 

Als absorbens gebruikt men hierbij een amine (MEA). In de absorber bindt dit 

amine CO2 bij lage temperatuur en hoge druk. Via een warmtewisselaar gaat het 

amine met het CO2 naar een desorber die een hogere temperatuur heeft en 

onder lage druk staat. Een animatie hiervan vind je op ►URL12. Klik op 

→process! 

35. Opdracht 

35.1 Fluor-Daniel systeem 

a. Licht alle onderdelen van dit proces in je eigen woorden toe. 

b. Het gebruikte amine is ethanolamine. Schrijf de reactievergelijking op van de 
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Figuur 27: CO2 leidingennetwerk. 

 

binding van CO2 aan dit amine. Laat daarbij zien dat dit een zuur-basereactie is. 

c. Welke nadelen heeft het gebruik van ethanolamine in een 

leerlingenexperiment? Gebruik ter  informatie de Chemiekaarten. 

 

35.2 Experiment: Ontwerp een opstelling om te laten zien hoe het strippen 

van CO2 in zijn werk gaat. 

Het strippen van CO2 uit een gasmengsel is op een eenvoudige manier na te 

bootsen. Een gasvlam van een practicumbrander levert het nodige CO2. Je leidt 

de afgassen van de brander door een opstelling waarin de gassen eerst worden 

afgekoeld. Daarna meet je met een sensor het CO2-gehalte. Vervolgens gaat de 

gasstroom door een oplossing die CO2 bindt. Tenslotte moet de gasstroom een 

sensor passeren die opnieuw het CO2-gehalte meet.  

Bedenk een geschikte opstelling hiervoor en leg je ontwerp voor aan je docent. 

Na goedkeuring voer je dit experiment uit. Maak enkele foto’s voor je portfolio.  

 

35.3 Vraag 

Hoe zou je het CO2 na afloop van dit experiment in min of meer zuivere vorm 

kunnen verkrijgen? Je hoeft dit niet uit te voeren! 

8.2 Een leidingennetwerk in Nederland 

Vooral grote industrieën in Nederland produceren 

megahoeveelheden CO2. Sommige doen dat in 

tamelijk zuivere vorm, andere produceren het 

gemengd met andere gassen. Voor 

opslagdoeleinden zal men deze laatste mengsels 

dus moeten scheiden. Dit maakt de kosten voor 

opslag natuurlijk hoger.  

Wanneer men tamelijk zuivere CO2 heeft, kan men 

aan opslag denken. Er zijn plannen om in 

Nederland speciaal voor dit CO2 een 

leidingennetwerk aan te leggen, (Zie figuur 27).  

 

  

36. Vraag 

a. Bedenk waarom de hoofdleidingen van dit 

netwerk juist de volgende regio’s passeren: 

Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam, Zuid-Limburg 

en Zeeland. 

b. Op welke plaatsen (in welke regio’s) heeft de 

injectie in de bodem plaats en waarom juist daar? 
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37. Opdracht 

Eén van de ondernemingen die zuiver CO2 als restproduct heeft, is Yara te 

Sluiskil. Men produceert er o.a. ammoniak uit waterstof en stikstof. De 

benodigde waterstof verkrijgt men uit de reactie van aardgas met stoom. Hierbij 

ontstaat koolstofdioxide. 

a. Geef de reactievergelijkingen van deze twee processen. 

b. Geef de megacijfers van dit bedrijf en vergelijk dit met de landelijke cijfers. 

Ga daartoe naar de site van Yara (►URL13) en zoek naar “aardgas”. 

 

Nu jullie enig inzicht hebben in de zuivering en het transport van CO2 kan jullie commissie een 

gefundeerd advies aan de Minister geven over de aanleg van een dergelijk transportsysteem in  

de nabije toekomst. Licht het belang van het passeren van bepaalde regio’s in Nederland daarbij 

(uitvoerig) toe. Geef tevens een advies over de injectieplaatsen.  

 

Besteed vooral ook aandacht aan: 

 Wie ontwikkelt deze mogelijkheid (Nederland, Europa, ..)? 

 Waar voert men dit uit, is de methode al operationeel of nog in het onderzoeksstadium? 

 Enige technische aspecten – indien mogelijk. 

 Zijn er getallen, hoeveelheden te noemen? 

 

Het advies van jullie commissie staat in het kader van de vraag naar de verschillende methoden 

van CO2-opslag. 
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9 De opslag in steenkoollagen en de 

binding aan olivijn 

Dit onderzoek staat in het kader van de vraag naar de verschillende manieren van CO2-opslag.  

9.1 Steenkool   

Wat is steenkool eigenlijk?  

Steenkool is een kaustobioliet. ( “Kaustos” staat voor verbranden, “bio” voor 

leven en “liet” komt van “lithos”, wat steen betekent. Kaustobioliet betekent 

dus: steen die uit oorspronkelijk levend materiaal is gevormd en die je kunt 

verbranden.)  

Steenkool is ontstaan uit planten die leefden in moerassig gebied. Daar hoopten 

resten van  afgestorven planten zich onder water op, omdat er in het 

zuurstofarme water geen afbraak kon plaatsvinden. Er ontstond een dikke laag 

plantaardige resten: een veenlaag. Deze werd vervolgens door steeds nieuwe 

lagen sediment bedekt. In de loop van miljoenen jaren steeg daardoor de druk 

en de temperatuur in de veenlaag zodanig dat steeds meer water en gassen eruit 

werden geperst. De chemische samenstelling en de structuur van de 

verbindingen veranderde. De veenlaag veranderde in turf, deze ging over in 

bruinkool en als het proces nog verder doorging, ontstond steenkool.  

Dit proces wordt inkoling genoemd. In de loop van dit proces wordt het 

koolstofgehalte van het overblijvende product steeds hoger. Bij de inkoling 

ontstaan gassen. Hoeveel gas geproduceerd wordt hangt af van de temperatuur 

en de druk waarbij de inkoling plaatsvindt.  

 

Zie voor meer informatie URL 14. 

 

In de tabel van figuur 28 staan de koolstofgehalten van de stoffen die bij 

inkoling achtereenvolgens ontstaan. 

 

 Naam: C - gehalte 

Turf < 60% 

Bruinkool 60-77% 

Steenkool 77-97% 

Figuur 28: inkolingsgehalten. 

 

Steenkool valt ook nog weer te verdelen in 5 groepen (figuur 29).  

 

Steenkool: C - gehalte 

Vlamkolen 77-80% 

Gaskolen 80-85% 

Vetkolen 85-87% 

Ess- of magerkolen 87-91% 

Antraciet 91-97% 

Figuur 29: koolstofgehalte steenkolen. 
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Figuur 30: CO2-opslag in steenkoollagen en 

aardgasvelden 

 

 

Zowel turf als steenkool en bruinkool worden op 

grote schaal uit de grond gehaald en gebruikt als 

brandstof. Hoe hoger het koolstofgehalte, hoe 

meer energie er vrijkomt bij de verbranding, dus 

des te beter is de betreffende stof als brandstof 

te gebruiken. 

 

9.2 Opslag van CO2 in 
steenkoollagen 

 

Het ‘Enhanced Coalbed Methane process’ slaat 

twee vliegen in één klap: CO2 wordt opgeslagen 

in steenkoollagen in de bodem en tegelijkertijd 

wordt er methaan (CH4) uit gewonnen. 

De injectie van CO2 in steenkoollagen in de 

bodem is een nieuwe techniek waaraan nog het 

nodige ontwikkelingswerk valt te verrichten. Ook Nederland doet veel onderzoek 

op dit gebied. De techniek is gebaseerd op het gegeven dat CO2 zich aan 

steenkool kan hechten (dit wordt adsorptie genoemd) en daarbij nagenoeg 

zuiver methaan vrijmaakt. Methaan kan weer als brandstof gebruikt worden, het 

is het belangrijkste bestanddeel van aardgas. 

Als CO2 door een steenkoollaag wordt geperst, wordt het methaan dat 

geadsorbeerd is aan de steenkool door het CO2 verdrongen, omdat CO2 een 

sterkere binding heeft met de kooldeeltjes. Hierdoor komt het methaangas vrij 

en kan het gewonnen worden.  

Als je het methaangas als brandstof gebruikt, komt er per molecuul methaan 1 

molecuul CO2 vrij: schrijf de reactievergelijking maar eens op. Maar bij gelijke 

druk en temperatuur wordt er door steenkool ongeveer 2 keer zoveel CO2 

geadsorbeerd als methaan. In de ruimte die vrijkomt door het verdrijven van het 

methaangas kun je dus twee keer zoveel CO2 kwijt als er ontstaat door het 

verbranden van de hoeveelheid uit deze ruimte gewonnen methaan. 

 

In vergelijking met opslag van CO2 in andere bodem/aardlagen heeft opslag van 

CO2 in steenkoollagen als voordeel dat het CO2 zich aan de steenkool bindt en 

dus zijn gasvorm verliest, waardoor een afsluitende toplaag tegen het weglekken 

van het gas overbodig is. In veiligheidsopzicht is CO2 in gasvorm het meest 

risicovol, de aan steenkool gebonden vorm is dat juist het minst.  

Deze vorm van opslag wordt momenteel door de TU Delft en Shell onderzocht op 

haalbaarheid. Een internationaal consortium doet in Polen onderzoek naar CO2-

opslag in steenkoollagen: het project RECOPOL (Zie daarvoor ►URL15) 

 

38. Opdracht 

a. Ook in Nederland is vroeger op uitgebreide schaal steenkool gewonnen. 

Onderzoek in welke drie regio’s in Nederland zich steenkoollagen bevinden die in 

javascript:showContextPopUp('i555251',%20'i000007',%20'naturalis.referentie',%20'ndb.mcp',%20'i000699');
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aanmerking kunnen komen voor dit soort opslag. Beoordeel de mogelijke 

geschiktheid van deze gebieden aan de hand van de diepte van de 

steenkoollagen en van de bevolkingsdichtheid in het betreffende gebied 

b. In welk deel van Polen vindt de in URL 15 beschreven experimentele opslag 

van CO2 plaats? En hoe wordt de CO2 daar aangevoerd? 

c. Op welke diepte liggen de geschikte steenkoollagen, zowel in Polen als in 

Nederland? 

d. Waarom heeft men juist Polen uitgekozen voor dit project? 

e. Bespreek de resultaten van het project.  

 

  

 39. Vraag 

a. Leg uit waarom CO2 zich beter hecht aan steenkool dan methaan. Gebruik 

daarbij je kennis van chemische bindingen uit de scheikundelessen. 

b. Dat er methaangas in steenkool zit is niet onbekend. Hoe noemen 

mijnwerkers dit gas ook wel en welke ervaringen hebben mijnwerkers met dit 

gas? 

 

Informatieblok 2A: Ruud Lubbers stelt ECN-proefinstallatie voor 

CO2-afvang in gebruik 

Petten – Ruud Lubbers heeft op donderdag 13 december de SEWGS-

proefinstallatie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) officieel 

in gebruik gesteld. Onderzoek met deze installatie moet ertoe leiden dat de 

CO2-afvangtechnologie binnen afzienbare tijd beschikbaar komt voor 

commerciële toepassingen in elektriciteitscentrales. Lubbers merkte op dat 

de installatie een belangrijke stap is op weg naar het efficiënt en veilig 

afvangen en ondergronds opslaan van koolstofdioxide. 

 

Debat  

Nut en noodzaak van de technologie voor CO2-afvang en –opslag (CCS) stond ook 

centraal in het debat dat na de ingebruikname van de proefinstallatie werd 

gehouden. Tijdens het debat botsten de standpunten van voor- en tegenstanders 

van CCS soms flink. Onder leiding van Stan Dessens discussieerden Hans Altevogt 

(Greenpeace), Wim Willeboer (Essent), Marc Steens (Joint Research Centre JRC-

IE) en Eric Lyssen (CATO/UCE) onder meer stevig over de vraag of Nederland de 

CCS-technologie zelf moet  ontwikkelen of beter op elk gewenst moment kan 

inkopen.  

Ton Hoff, directievoorzitter van ECN, sloot het debat af. “Veelbelovende 

transitietechnologieën als CCS kunnen ons helpen om tijd te winnen,” zei Hoff. 

“We staan voor de moeilijke taak om duurzame technologieën verder te 

ontwikkelen én tegelijkertijd meters te maken. Echt commerciële toepassingen 

van CCS-technologie moeten daarom ruim voor 2020 gerealiseerd worden om 

landen als China en India – waar nu nog de ene na de andere kolencentrale 

zonder CCS verrijst - over de streep te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat dat 

kan.  

 
Figuur 31: SEWGS-
proefinstallatie 
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Overheidsbeleid moet er dan wel voor zorgen dat CCS business wordt voor 

marktpartijen, zodat die echt aan de slag gaan. Het is nu aan de politiek om 

goed leiderschap te tonen en het klimaatbeleid in beweging te zetten.”  

 

Onderzoeksopstelling  

De SEWGS-proefinstallatie zet koolmonoxide en stoom om in waterstof en CO2. 

De CO2 wordt afgevangen en kan vervolgens ondergronds worden opgeslagen. De 

installatie zal in eerste instantie worden gebruikt voor het testen en opschalen 

van de SEWGS (Sorption-Enhanced Water Gas Shift) technologie. In de naaste 

toekomst zal met de SEWGS-unit ook waterstof uit kolen worden geproduceerd. 

De waterstof kan weer worden gebruikt om elektriciteit te produceren. Deze 

technologieën zijn ook interessant voor industriële processen waarbij op grote 

schaal waterstof wordt gebruikt, zoals de raffinage van ruwe olie, de fabricage 

van chemicaliën en brandstofcellen voor gebruik in de transportwereld.  

 

(Bron: persbericht ECN, 14 december 2007) 

 

Informatieblok 2B: Huidige toestand CCS 

Nederland  

Shell in Nederland betreurt het besluit van de overheid om het Barendrecht-

project voor de ondergrondse opslag van CO2 te stoppen. 

“We hadden ons op verzoek van de overheid ingeschreven voor dit 

demonstratieproject voor CO2-opslag. Wij vinden het daarom jammer dat het 

ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten om 

niet met het project verder te gaan”, aldus Shell Nederland president-directeur 

Peter de Wit in een reactie. 

Shell denkt dat CCS belangrijk is in het kader van het klimaatprobleem, in 

binnen- en buitenland. Shell hoopt dat andere CCS-projecten in Nederland 

doorgang kunnen vinden, zoals in Noord-Nederland.  

Het bedrijf van is van mening dat afvang, transport en opslag van CO2 veilig en 

zorgvuldig kunnen. Shell zal met de overheid in contact treden over de 

afhandeling van het Barendrecht-project. 

 

(Bron: persbericht Shell, 4 november 2010) 

 

Internationaal 

Internationaal wordt er door verschillende bedrijven gekeken naar de opslag van 

CO2. De bekendste projecten op dit moment zijn met name Gorgon (vloeibaar 

aardgas project in Australië) en Quest (oliezanden in Canada). In beide gevallen 

wordt CO2 die bij de verwerking van aardgas, respectievelijk bitumen, vrijkomt, 

opgeslagen in diepe aardlagen. Dichter bij huis wordt in het Britse deel van de 

Noordzee een studie verricht om CO2 op te slaan in een bijna leeg olie/gasveld 

van Shell (Goldeneye).  

Daarnaast beschouwt het Internationaal Energie Agentschap CCS als enig 

beschikbare technologie om de broeikasemissies te beperken van grootschalige 
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installaties die op fossiele brandstoffen draaien, met name 

elektriciteitscentrales.  

 

40. Opdracht bij informatieblok 2 

a. Wat is CCS? 

b. Welke partijen namen deel aan het debat en welk belang hebben zij bij dit 

onderwerp? 

c. Waterstof produceren uit kolen begint met het vergassen van kolen. Men 

verkrijgt dan een  gasmengsel. Hoe kan daaruit waterstof vrijgemaakt worden? 

(Zie hoofdstuk 8) 

 

De opslag van CO2 in steenkoollagen staat in Europa nog in de kinderschoenen. 

Dat heeft alles te maken met de ‘leeftijd’ van de steenkool. De steenkool in 

Europa dateert uit het Carboon (300 miljoen jaar geleden). In Amerika beschikt 

men over lagen uit het Krijt (ca. 100 miljoen jaar geleden) bv. in de staat 

Colorado. Deze lagen zijn vanwege de structuur geschikter om het 

koolstofdioxidegas te adsorberen. Hier bevinden zich dan ook ongeveer 3000 

boorputten waar men CO2 injecteert en CH4 wint. Tien procent van de totale 

Amerikaanse methaanproductie komt zo tot stand! Dr. Jos Maas van het 

Exploratie en Productie Laboratorium van Shell in Rijswijk vertelt hierover in 

informatieblok 3. 

 

Informatieblok 3; Methaangasproductie 

Conventionele methaangasproductie uit kolen (in de USA al ongeveer 10% van al 

het aardgas) gebeurt via drukverlaging in de kolenlagen. De drukverlaging wordt 

behaald door het aanwezige water weg te pompen. Deze gasproductie-operaties 

zijn vaak meer waterproductie-operaties dan iets anders. Je ziet dan ook 

meestal "ja-knikkers" op zulke velden staan, voor het water. Het methaangas 

desorbeert bij lagere druk uit de kolen weg, en borrelt met het opgepompte 

water naar boven.  
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Het interessante is inderdaad dat de kolen liever CO2 adsorberen dan methaan, 

dus de gasproductie kan worden verhoogd/versneld door CO2 te injecteren. Het 

is waarschijnlijk nog steeds noodzakelijk om toch ook in dat geval eerst het 

water weg te pompen. Shell heeft onlangs aanwijzingen gevonden (en 

gepubliceerd) dat dat inderdaad zo kan zijn. Opnieuw is het misschien 

een kwestie van tot welk detail je wilt gaan. Maar het blijft een feit dat de 

huidige methaanproductie uit kolen op behoorlijk grote schaal in de USA wordt 

uitgevoerd, en dat daar (nog) geen CO2 injectie aan te pas komt. Het mooie van 

de uitbreiding met CO2 is dat je twee vliegen in 1 klap vangt: meer 

methaanproductie in combinatie met opslag van CO2. 

 

9.3 Olivijn 

Het mineraal olivijn neemt een aparte plaats in bij de discussie over de opslag 

van CO2. Olivijn is een silicaat van ijzer en magnesium, een soort dubbelzout 

dus. In de industrie wordt het o.a. toegepast voor het neutraliseren van 

(overtollig) zwavelzuur. Het mineraal is in grote hoeveelheden beschikbaar op 

aarde. Het komt veel voor op plaatsen waar vulkanisme heerst of waar vulkanen 

uitgedoofd zijn. 

41. Opdracht: olivijn  

a. Zoek enkele kerngegevens op over olivijn, zoals de vindplaatsen en de 

toepassingen. 

b. Schrijf de R.V. op voor de reactie van olivijn met zwavelzuur. Gebruik voor 

olivijn de formule Mg1,85 Fe0,15SiO4.  

Als producten ontstaan het profijtelijke silica-gel( SiO2.2H2O), magnesiumsulfaat 

en ijzer(II)sulfaat. 

 

Prof. dr. Olaf Schuiling, emeritus hoogleraar geochemie aan de Universiteit 

Utrecht, ziet olivijn als oplossing voor het klimaatprobleem. Hij stelt dat CO2 in 

de natuur wordt gebonden door basische gesteenten zoals olivijn. Naar schatting 

gaat het om 1,5 gigaton CO2  per jaar. Als we het olivijn zouden vergruizen, 

neemt het oppervlak van het mineraal enorm toe en wordt het proces van 

chemische verwering (afbraak) versneld. Bij de verwering van olivijn wordt CO2 

gebonden, waarbij als producten magnesiumcarbonaat, siliciumdioxide (zand) en 

ijzer(III)oxide ontstaan. Het zijn allemaal in ecologisch opzicht onschuldige 

stoffen. Olivijn is het hoofdbestanddeel van de aardkorst: er is dus genoeg. En 

het is goedkoop. 

 

Informatieblok 4: Oplossing klimaatprobleem: vergruisd olivijn 

 “Wil je het broeikaseffect werkelijk tegengaan, dan zal het om immense 

hoeveelheden gaan. Schuiling: “Maar toch ook niet om onvoorstelbare 

hoeveelheden. Rijkswaterstaat brengt nu jaarlijks tien miljoen kubieke meter 

zand naar de kust. Die zandsuppletie is nodig voor onze kustverdediging.  
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Als dat tien miljoen kubieke meter vergruisd olivijn zou zijn, dan zou daarmee 

25 procent van de hele Nederlandse CO2-uitstoot worden gecompenseerd. En 

olivijn is niet duur. Ik heb een telefoontje gepleegd met een groothandelaar in 

mineralen. Voor 23 dollar per ton kon hij het uit Groenland leveren, vergruisd en 

per schip in Rotterdam.” (Bron: NRC, 4/8/2007) 

 

In zijn artikelen stelt Prof. Schuiling dat 1 ton olivijn 1,2 ton CO2 kan binden. 

 

42. Experiment: olivijn  

Je neemt twee erlenmeyers en vult beide met 10 gram olivijn. Je vult de twee 

kolven met gedestilleerd water (later uit te breiden met bv. zeewater o.i.d.) tot 

150 mL. In de oplossing breng je een pH-sensor aan en je zorgt ervoor dat er 

geen verse lucht in de kolven gezogen wordt. Je kunt bv. langzaam stikstofgas 

boven de kolven laten stromen. Volg het verloop van de pH. Als deze voldoende 

basisch geworden is (na ongeveer een etmaal), open je de kolven. Aan de een 

laat je verse lucht toestromen, aan de ander zuiver CO2. Volg het verloop van de 

pH in beide erlenmeyers.  

Leg in je portfolio uit hoe het verloop van de pH iets zegt over het CO2-bindend 

vermogen van olivijn en schrijf de bijbehorende RV op. 

 

Nu jullie informatie hebben over de ontwikkelingen aangaande opslag in steenkoollagen gaat 

jullie commissie een gefundeerd advies aan de Minister geven over de opslag van CO2 in 

Nederlandse steenkoollagen in de nabije toekomst. Vermeld in je advies hoeveel steenkool zich 

in de Nederlandse bodem bevindt en waar. Ga ook kort in op de moglijkheid van CO2-binding aan 

olivijn. 

 

Besteed vooral ook aandacht aan: 

 Wie ontwikkelt deze mogelijkheid (Nederland, Europa, ..)? 

 Waar voert men dit uit, is de methode al operationeel of nog in het onderzoeksstadium? 

 Enige technische aspecten – indien mogelijk. 

 Zijn er getallen, hoeveelheden te noemen?  

 

Het advies van jullie commissie staat in het kader van de vraag naar verschillende methoden van 

CO2-opslag. 
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10 De opslag via de tuinbouw en door 

algen 

Dit onderzoek staat in het kader van de vraag naar de verschillende manieren van CO2-opslag.  

10.1 Glastuinbouw  

In de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt als "gasvormige bemesting". Planten 

hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. Als het CO2-gehalte in de kas wordt 

verhoogd, groeien de planten beter en sneller. Uit onderzoek blijkt dat de 

fotosynthese, uitgedrukt in koolstoftoename per cm2 belicht bladoppervlak, 

toeneemt met 30 tot 50% als de CO2-concentratie wordt verdubbeld t.o.v. 

normaal! Met “normaal” bedoelt men dan 360 ppm. 

 

Glastuinders gebruiken hun verwarming om het CO2-gehalte van de lucht in de 

kas te verhogen: ze laten de schoorsteen van de  gaskachel in de kassen 

uitkomen. In de zomer moeten ze dan alleen voor CO2 stoken en dat is duur.  Er 

is een andere oplossing bedacht: afval-CO2 van Shell wordt naar de tuinders 

gebracht. Speciaal daarvoor is de ondernemig OCAP opgericht: Organic 

Carbondioxide for Assimilation of Plants. OCAP is een joint venture tussen 

gassenleverancier Linde Gas Benelux (het voormalige  Hoek Loos) en 

bouwconcern VolkerWessels. OCAP levert zuivere CO2 aan glastuinders in het 

Westland, de B-driehoek, Delfgauw en Wilgenlei. Deze CO2 is een ‘afvalproduct’ 

van de waterstofproductie bij Shell in de Botlek. (zie ►URL16), 

 

OCAP levert deze CO2 via een bestaande pijpleiding en een nieuw distributienet 

aan de tuinders. Door CO2 van OCAP af te nemen, besparen tuinders in totaal 

ongeveer 95 miljoen kubieke meter aardgas per jaar en vermindert de CO2-

uitstoot jaarlijks met circa 170.000 ton. Dubbele winst dus, voor het klimaat én 

voor de glastuinbouw.  

43. Opdracht 

a. Maak een samenvatting van het OCAP - project, waarin je de kerngegevens 

vermeldt. Deze samenvatting kun je tijdens het debat als hand-out aan je 

medeleerlingen geven. 

b. Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks plm. 1600 m3 aardgas (volgens 

gegevens over 2006). Hoeveel huishoudens kunnen van aardgas worden voorzien 

door de hoeveelheid die de tuinders via het OCAP-project per jaar besparen? 

SCARLET 
Een andere mogelijk interessante ontwikkeling in de glastuinbouw biedt het 

SCARLET project.  

De glastuinbouw blijft altijd na de oogst met grote hoeveelheden plantenresten 

zitten. Men noemt dit organische reststromen. De bedoeling van het project 

SCARLET is om deze biomassa te benutten voor de productie van waterstof en 

http://www.hoekloos.nl/
http://www.volkerwessels.nl/
http://www.ocap.nl/2_1.html##
http://www.ocap.nl/2_1.html##
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CO2, waarbij de waterstof wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit en 

warmte, en het CO2 voor de ‘bemesting’ van de planten in de kassen. De 

Nederlandse glastuinbouw produceert jaarlijks 400.000 ton organische reststof, 

waaruit met de SCARLET - technologie ruim 75 miljoen m3 aardgasequivalent 

energie kan worden geproduceerd.  

 

De technologie waarvan SCARLET gebruikmaakt, is de thermische behandeling 

van biomassa met behulp van superkritisch water. (Voor nadere uitleg hiervan 

kun je nog eens teruggaan naar paragraaf 2.3 en URL 6). Meer dan 70 procent 

van de energie in de biomassa komt dan vrij in de vorm van waterstof die op een 

schone manier kan worden verbrand om elektriciteit en warmte op te wekken. 

Met behulp van expansie kan ook het geproduceerde CO2 worden gebruikt voor 

de productie van elektriciteit. Vervolgens is het CO2 te gebruiken voor de 

‘bemesting’ in de kassen.  

Omdat dit proces in water verloopt, is deze technologie speciaal geschikt voor 

natte reststromen zoals die in de glastuinbouw vrijkomen. Er bestaan nog veel 

meer natte reststromen. Het toepassingspotentieel is dan ook veel groter. Dit 

onderzoeksproject liep tot eind 2007.  

Zie hierover ►URL17. 

44. Opdracht 

a. Schrijf de RV op voor de omzetting van biomassa met stoom tot waterstof en 

koolstofdioxide. Je mag de bedoelde biomassa voorstellen met “CH2O”. 

b. Licht toe hoe men met behulp van de waterstof elektriciteit kan opwekken. 

c. Hoe kan men via expansie van CO2 elektriciteit opwekken? 

d. Vat ook dit project samen; zet de kerngegevens op een rij. 

 

10.2 Oceanen 

Zeeën en oceanen remmen het broeikaseffect door de opname van CO2.  

CO2-opname in de oceanen gebeurt langzaam, maar de capaciteit om CO2 op te 

nemen is zeer groot: alle zeeën en oceanen samen nemen maar liefst 40% van de 

totale CO2-emissie op. 

 

Zeewater neemt op twee manieren CO2 op:  

1. Omdat het CO2-gehalte van de lucht hoger is dan dat van het zeewater, 

diffundeert de CO2 vanuit de lucht het zeewateroppervlak in. In de winter koelt 

het oppervlaktewater in koude poolzeeën af, waardoor het iets zwaarder wordt. 

Hierdoor zakt het (door zijn eigen gewicht) naar de diepzee.  

2. Door vastlegging van CO2 in algen onder invloed van zonlicht (fotosynthese). 

Algen groeien in het oppervlaktewater en vormen hun celmateriaal door CO2 uit 

het zeewater op te nemen. Daardoor daalt het CO2-gehalte van het zeewater en 

kan er weer CO2 vanuit de lucht het zeewater in diffunderen. De algen worden 

opgenomen in de voedselketen of dwarrelen naar de bodem als ze doodgaan. 

 

Hoe zouden deze eigenschappen van de oceanen gebruikt kunnen worden om het 

versterkte broeikaseffect tegen te gaan? Met andere woorden: hoe kunnen we 
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meer CO2 in de oceanen opslaan? 

 

Optie 1: Het stimuleren van algengroei 

Meer algen betekent meer opslag van CO2. Om algengroei in de oceaan te 

bevorderen zou grootschalige bemesting met ammoniumnitraat of een vorm van 

fosfaat moeten plaatsvinden, want het tekort aan voedingsstoffen (stikstof, 

fosfor en andere mineralen) is de beperkende factor voor de algengroei.  

Probleem: De stoffen die door de moderne landbouw als kunstmest worden 

gebruikt zijn op het land hard nodig. De reserves van kunstmest zouden snel 

uitgeput raken. 

Bovendien is er nog geen zicht op of op deze manier CO2 langdurig gebonden 

wordt.  

En de ecologische gevolgen zijn niet te overzien. 

 

Optie 2: CO2-injectie in de diepzee 

Als we veel CO2 kunstmatig in de diepere lagen van de oceaan zouden kunnen 

injecteren, zou de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer teruggebracht 

kunnen worden. De natuurlijke uitwisseling van koolstofdioxide tussen oceaan en 

atmosfeer speelt zich af op het grensvlak: de oppervlaktewateren. Deze mengen 

zich nauwelijks met het diepere oceaanwater.  

Volgens enkele Japanse onderzoekers kan CO2 worden opgelost in de diepzee 

door het via een drie kilometer lange pijplijn in de diepe lagen van de oceaan te 

pompen.  

Probleem: extra CO2 maakt het diepzeewater zuurder. De gevolgen hiervan voor 

het milieu moeten nog onderzocht worden. 

45. Vraag  

a. Welk effect heeft de opwarming van het oppervlaktewater van de oceanen op 

de koolstofdioxidebalans (balans tussen oceaan en atmosfeer)? 

b. Licht de verzuring van het diepzeewater, die het gevolg is van CO2-injectie, 

door middel van RV’s toe. Welke gevolgen heeft dit voor de pH-waarde? 

 

 

Yann Bozec van het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee – Texel) 

heeft onderzoek gedaan naar het vermogen van de Noordzee om CO2 op te 

nemen.  

In de Noordzee groeien relatief veel algen. Deze vormen de basis van een veel 

rijkere voedselketen dan die in de Atlantische Oceaan. Hierdoor is het water dat 

de Noordzee uitstroomt veel rijker aan organismen (en koolstof bevattende 

afvalproducten daarvan) dan het instromende oceaanwater. Als we de 

hoeveelheid vastgelegde CO2 in de Noordzee extrapoleren naar alle kustzeeën 

van de wereld, dan blijkt dat deze samen ongeveer twintig procent van de totale 

CO2-opname van alle wereldzeeën voor hun rekening nemen, terwijl hun 

oppervlak slechts zeven procent is. Kustzeeën nemen CO2 dus veel efficiënter op 

dan de open oceanen.  
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46. Vraag 

Waarom kunnen kustwateren meer CO2 opnemen dan de diepe oceanen? In beide 

gevallen gaat het toch om opname door het oppervlaktewater? 

 

Algen 
Algen lijken niks bijzonders. Ze zijn hooguit irritant als er teveel van in je vijver 

groeien of als ze het terras overwoekeren. Toch staan algen aan de basis van al 

het andere leven op aarde. Zij waren in de evolutie de eerste organismen die 

CO2 om konden zetten in zuurstof en zij hebben daarmee de aarde leefbaar 

gemaakt voor complexer leven.  

De algen van onze tijd zijn volgens sommige onderzoekers en bedrijven 

uitermate geschikt als bron van vitamines en andere voedingsstoffen, en van 

energie (biobrandstof). De grootste algenproducent van Europa vinden we in 

Nederland: Ingrepro BV in Borculo (Gld) probeert als eerste Nederlandse bedrijf 

‘een deel van de schepping te herhalen’. Het bedrijf kweekt eencellige groene 

algen. Met 7000 vierkante meter vijveroppervlak (binnenkort 13.000) is de 

productie nog bescheiden, maar de ambities zijn groot. Ambities die worden 

gevoed door de bijzondere eigenschappen van de gekweekte algensoort, 

Chlorella. Ingrepro wil met deze algen CO2 omzetten in voedsel en biodiesel. 

Ontdekt in 1890 door de Nederlandse microbioloog Beyerinck staat de alg 

Chlorella bekend om zijn hoge productiviteit. Met dertig tot veertig ton droge 

stof per hectare is de opbrengst hoger dan van welk landbouwgewas ook. 

Bovendien bevat het plantje veel eiwitten, vrijwel het hele alfabet aan 

vitaminen, sporenelementen en circa veertig procent olie met gezonde omega-3 

vetzuren. Chlorella is dan ook zeer populair in het alternatieve voedingscircuit. 

 

47. Opdracht 

47.1 Chlorella 

a. Wat bedoelt Ingrepro met ‘het herhalen van een deel van de schepping’? 

b. De algen produceren dertig tot veertig ton droge stof per hectare. Zoek op 

hoe groot de opbrengst is van andere in Nederland geteelde gewassen. 

c. Zoek een afbeelding van Chlorella, zo mogelijk het microscopisch en het 

elektronenmicroscopisch beeld.  

47.2 Experiment: algen 

Vul twee vaten gedeeltelijk met een voedingsoplossing (bv. Pokon – volg het 

voorschrift). Doe er algen in, in beide vaten een gelijke hoeveelheid. Aan één 

van beide vaten voeg je ijzer(II)chlorideoplossing toe. Boven de oplossing breng 

je in beide vaten lucht in die verrijkt is met CO2. Breng in beide vaten een CO2-

sensor aan die het verloop van de CO2-concentratie gedurende meerdere dagen 

blijft volgen. Zorg dat beide vaten op een gelijke manier belicht worden. 

 

Met de gegevens uit dit hoofdstuk over “biologische opslag van CO2” gaat jullie commissie een 

gefundeerd advies aan de Minister geven aangaande deze vorm van opslag in Nederland in de 

 

http://www.ingrepro.nl/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlorella
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nabije toekomst. Verwerk zowel de opslag van CO2 in de tuinbouw als de opslag van CO2 via algen 

in je advies.  

 

 Besteed vooral ook aandacht aan: 

 Wie ontwikkelt deze mogelijkheid (Nederland, Europa, ..)? 

 Waar voert men dit uit, is de methode al operationeel of nog in het onderzoeksstadium? 

 Enige technische aspecten – indien mogelijk. 

 Zijn er getallen, hoeveelheden te noemen? 

 

Het advies van jullie commissie staat in het kader van de vraag naar verschillende methoden van 

CO2-opslag. 
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11 De opslag via olie- en gasvelden 

en in aquifers 

Dit onderzoek staat in het kader van de vraag naar de verschillende manieren van CO2-opslag.  

11.1 Nederlandse gasvelden – Slochteren 

De meest voor de hand liggende plek om overtollig CO2 op te slaan in Nederland 

is in lege of economisch niet meer interessante gasvelden. Dit zijn in feite 

poreuze steenlagen die onder een dikke, buigzame en goed afsluitende laag 

steenzout liggen.  

Deze methode heeft als bijkomend voordeel dat de bodemdaling die vaak 

optreedt na het winnen van aardgas wordt tegengegaan, als de druk waarmee 

het CO2 wordt opgesloten gelijk is aan de druk van het eerder opgesloten 

aardgas. In een kalkhoudende en waterrijke omgeving kan echter toch 

bodemdaling optreden doordat het kalk oplost in CO2-houdend water. 

Probleem is om het CO2 tegen aanvaardbare kosten bij de gasvelden te krijgen. 

Omdat een netwerk van CO2-leidingen een erg grote investering vergt, ligt het 

meer voor de hand om nieuwe aardgasgestookte energiecentrales in de buurt 

van de aardgasvelden in Groningen en Friesland te bouwen. Deze centrales 

verbranden het gewonnen aardgas waarbij energie vrijkomt, waarna het CO2 dat 

ontstaat bij de verbranding weer terug in de gasvelden wordt gepompt. 

Een andere manier van “aardgasverwerking” is het omzetten van aardgas in CO2 

en waterstof (H2),  direct na het winnen van het aardgas. De geproduceerde CO2 

wordt ook bij dit procedé direct teruggepompt in de grond. Zie figuur 30 in 

hoofdstuk 9. 

Het voordeel van CO2-opslag in aardgasvelden is niet alleen dat bodemdaling als 

gevolg van de aardgaswinning wordt voorkomen, maar ook dat de CO2 het 

aardgas uit de bodem drukt: het CO2 functioneert als drijfgas. Wel dient men 

ervoor te zorgen dat vermenging van CO2 met aardgas wordt voorkomen. 

De opslag van CO2 in lege gasvelden zal, naar verwachting, weinig problemen 

opleveren. Omdat deze gasvelden het aardgas duizenden jaren hebben 

vastgehouden, kunnen we ervan uitgaan dat ze gasdicht zijn. Desondanks wil 

men via het CATO-project (CO2-afvang, transport en opslag) toch onderzoeken 

wat de fysisch-chemische interactie zal zijn, ook op langere termijn bezien, 

tussen de opgeslagen CO2 en het reservoirgesteente. Mogelijk dat CO2 zich iets 

anders gedraagt dan het sinds miljoenen jaren “bewaarde” methaan.  

Niet alle lege gasvelden in Nederland zijn beschikbaar voor CO2 -opslag: enkele 

worden al sinds 1997 gebruikt voor de ondergrondse opslag van een hoeveelheid 

aardgas als wintervoorraad. 

 

48. Vraag 

a. Geef de RV van de omzetting van aardgas in waterstof en CO2. 

b. Waarom zou men aardgas willen gebruiken voor de productie van waterstof? 

c. Leg uit waarom vermenging van aardgas met CO2 niet wenselijk is. 
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49. Opdracht 

a. Ga na hoeveel miljard m3 aardgas de Nederlandse aardgasvelden hebben 

bevat en hoeveel ze nu nog bevatten. Vergelijk dit met de jaarlijkse CO2-

productie in Nederland (die heb je uitgerekend bij vraag 3.2a in hoofdstuk 1) 

b. Ga na hoeveel miljard m3 aardgas de Nederlandse bevolking jaarlijks verbruikt 

en hoeveel m3 daarvan we jaarlijks inkopen in het buitenland. 

 

Vrij recent zijn er plannen bekendgemaakt voor opslag van CO2 vanaf 2010 in een 

dan leeg gasveld in Barendrecht. Zie daarvoor ►URL18. De CO2 is afkomstig van 

Shell in Pernis. Het betreft een proefproject om ervaring op te doen met 

dergelijke vormen van opslag.. 

11.2 Olievelden 

De injectie van CO2 in olievelden is vergelijkbaar met die in aardgasvelden. Door 

de injectie van CO2 wordt de olieproductie verhoogd. Op ►URL19 vind je 

gegevens over een bedrijf (Kinder Morgan) dat via een CO2-leidingennetwerk 

grote hoeveelheden CO2 kan aanvoeren naar oliebronnen. Dit proces is in de 

jaren zestig opgestart door Shell. Shell bracht de CO2 die als ‘afval’ overbleef bij 

de zuivering van aardgas uit  gasvelden in Colorado en Wyoming naar de 

olievelden van Texas (Wasson-olieveld) om daar de olieproductie te verhogen. 

Het bleek dat menging van CO2 met ruwe olie de stugheid van de olie 

verminderde, waardoor deze mobieler werd en gemakkelijker produceerbaar. De 

olie raakte door de menging wel verontreinigd, maar het koolstofdioxide kon 

gemakkelijk worden verwijderd en opnieuw worden geïnjecteerd.  

 

50. Opdracht 

a. Verklaar met de molecuultheorie waarom de stroperigheid of viscositeit van 

olie afneemt naarmate je er meer CO2 aan toevoegt. 

b. Met hoeveel procent is de olieproductie gestegen door deze injectie? 

c. Om hoeveel km CO2-pijpleiding gaat het? 

d. Bekijk op de site de kaart van de VS. Geef exact aan waar de CO2 gewonnen 

wordt en waar ze weer wordt geïnjecteerd. 

11.3 Aquifers  

Aquifers zijn zoutwaterhoudende lagen die zich diep onder het aardoppervlak 

bevinden. Het zoute water zit in de poriën van de gesteentelagen. Dit water kan 

niet als drinkwater worden gewonnen, omdat het zoutgehalte te hoog is.  

Hoe werkt CO2-opslag in aquifers?  

Als er CO2 in aquifers wordt gepompt, zal dit gedeeltelijk oplossen in het zoute 

water. Het is ook mogelijk dat het in sommige formaties zal reageren met 

silicaat zodat carbonaten en bicarbonaten ontstaan, die dan op deze manier 

miljoenen jaren “vast zitten”. Men spreekt van fixatie. 
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Figuur 32: Sleipner-West gasveld. (©Statoil) 

 

 

51. Vraag 

Schrijf twee mogelijke RV’s op van de bovengenoemde processen. 

Noorwegen 
Deze techniek werd voor het eerst op industriële 

schaal toegepast in het Noorse Sleipner-West-veld 

in de Noordzee, waar aardgas wordt gewonnen. Bij 

de zuivering van aardgas ontstaat CO2. Dit CO2 

wordt in een waterhoudende laag zandsteen (een 

aquifer) gepompt, die zich 1000 meter onder de 

zeebodem bevindt.  

 

52. Opdracht 

Lees de tekst (Sleipner West) op ►URL20. 

a. Vertel met je eigen woorden wat men vertelt. 

b. Hoeveel ton CO2 injecteert men er per dag en wat is de 

maximumcapaciteit van de Sleipner field? 

c. Sinds wanneer loopt dit experiment? 

d. Hoe controleert men waar het geïnjecteerde CO2 heen 

gaat en waarop is deze meetmethode gebaseerd? 

 

De aquifer is afgedekt door een kleipakket dat 

ondoorlaatbaar is voor gassen, zodat de CO2 in de laag blijft. 

Wat de uiteindelijke capaciteit is van dit soort lagen wordt 

nog onderzocht. Zeker is ondertussen wel dat de 

opslagmogelijkheid zeer groot is, veel groter dan de 

opslagcapaciteit in gas- en olievelden. Professor Peters 

(Princeton University): “Als al deze opslagmogelijkheden ten 

volle benut konden worden, dan zou de capaciteit genoeg 

zijn voor honderdduizenden jaren CO2-uitstoot.” Eerst moet 

echter nog veel onderzoek gedaan worden, bijv. op het 

gebied van lekkage. Kleine lekkages in ondiepe zones kunnen 

een pH-verandering veroorzaken waardoor zware metalen 

zouden kunnen migreren. 

Het ecosysteem zou dan kunnen worden aangetast. Bij het 

onderzoek moeten dus ook milieudeskundigen betrokken 

worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.Opdracht 

Figuur 33: overkapt CO2-
meer in Taiwan, 
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Figuur 34: aquifer bij boorplatform. 

a. Controleer de oplosbaarheid van koper(II)oxide in water en in verdund 

zoutzuur. Je kunt dit in een reageerbuis uitvoeren en later (bij het debat) 

demonstreren. 

b. Zoek op welke nadelen de gevormde vrije metaalionen hebben voor het 

menselijk organisme. 

c. Om welke metalen gaat het nog meer? 

 

 

Kameroen 
Hoe opslag mogelijk ook zou kunnen uitwerken 

is gebleken op 12 augustus 1986 in Kameroen. 

Door onduidelijke oorzaken – hevige regenval, 

een aardbeving, een vulkaanuitbarsting? –  is er 

een aanzienlijke hoeveelheid CO2 vrijgekomen 

uit het Nyos Meer in het westen van Kameroen. 

Omdat CO2 zwaarder is dan lucht, bleef de wolk 

CO2 dicht bij de grond, terwijl hij zich met een 

snelheid van 20 tot 50 km per uur voortbewoog.  

 

 

Dit heeft geleid tot de dood door verstikking van ongeveer 1700 mensen en van 

veel vee en andere dieren tot op 23 km afstand van het meer.  

Het water in de diepe lagen van Lake Nyos - dieper dan 200 meter - heeft een 

extreem hoge CO2-concentratie: het bevat 15 keer zijn eigen volume aan CO2. 

De CO2 is afkomstig van een vulkaan op de bodem van het meer. Door de druk 

van de 200 meter dikke waterlaag kan het CO2 normaal gesproken niet naar de 

oppervlakte komen. 

 

Zie voor meer informatie ►URL 21. 

54. Vraag 

a. Wat is volgens wetenschappers de meest waarschijnlijke oorzaak van de CO2-

eruptie in Lake Nyos in 1986 in Kameroen? En hoe dacht de lokale bevolking 

erover? (zie URL 21) 

b. Er zijn meer van dergelijke erupties geweest. Geef een voorbeeld. 

Berlijn 
Nabij Berlijn is men ook bezig met een project met als doel om CO2 op slaan in 

een aquifer. Het project heet ‘CO2sink’. Het is een samenwerkingsproject waar 

Shell ook bij betrokken is. 

Zie hiervoor ►URL22. 

 

 

 

 

 

55. Opdracht 
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55.1 Project CO2sink 

Maak van het project CO2-sink een korte samenvatting. Neem ook de tekening 

over van URL 22 en licht deze toe.  

 

55.2 Experiment: Bernouilli-effect 

Doe het experiment waarvan je het werkblad ‘ Aventuri met Bernoulli’ op 

►vaklokaal NLT kunt vinden of kijk op de website van de Universiteit van 

Wageningen ►URL23. 

11.4 Kritiek 

Prof. Salomon Kroonenberg, hoogleraar geologie aan de TU in Delft, stelt dat al 

die opslag maar onzin is. Hij vindt dat CO2 niet als afval gezien moet worden, 

maar juist als grondstof. Waarom ontwikkelen slimme chemici geen 

chlorofylachtige stoffen, die het CO2 met water en licht kunnen omzetten in 

organische stof? Met andere woorden: hij pleit voor ‘industriële fotosynthese’. 

 

Nu jullie enige gegevens hebben over deze vormen van opslag, gaat jullie commissie  een 

gefundeerd advies aan de Minister geven. Verwerk hierin zowel de opslag in olie- en gasvelden 

als de opslag in aquifers.  

 

Besteed vooral ook aandacht aan: 

 Wie ontwikkelt deze mogelijkheid (Nederland, Europa, ..)? 

 Waar voert men dit uit, is de methode al operationeel of nog in het onderzoeksstadium? 

 Enige technische aspecten – indien mogelijk. 

 Zijn er getallen, hoeveelheden te noemen? 

 

Het advies van jullie commissie staat in het kader van de vraag naar verschillende methoden van 

CO2-opslag. 
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Figuur 37: klein deel van het zonsoppervlak met 
 magnetische veldlijnen.  
 

12 De zonneactiviteit 

Dit onderzoek staat in het kader van het “zon of CO2”-debat, over  de vraag naar de zinvolheid 

van CO2-reductie.  

 

12.1 Zonnevlekken en zonnewind 

Figuur 35: poollicht in Alaska.    Figuur 36: zonnevlekken. 

 

De zonneactiviteit is volgens Henrik Svensmark een van de belangrijkste 

oorzaken van de temperatuurstijging van de aarde.  

De zonneactiviteit bestaat uit zonnewind en zonnevlekken.  

Het oppervlak van de zon vertoont geregeld donkere vlekken, zonnevlekken 

genaamd. Het zijn relatief ‘koele’ plekken op de zon. Het aantal zonnevlekken is 

een maat voor de activiteit van de zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever de 

zon. De zon produceert continu een stroom van elektrisch geladen deeltjes: de 

zonnewind. Een actieve zon produceert korte explosies van energie waarbij 

extra veel geladen deeltjes vrijkomen in een bepaalde richting. Als die deeltjes 

de aardse atmosfeer binnendringen, kunnen ze poollicht veroorzaken. De 

geladen deeltjes botsen tegen stikstof- en zuurstofmoleculen en brengen de 

atomen hiervan in een aangeslagen toestand. Als de atomen weer terugvallen 

naar de grondtoestand, wordt poollicht uitgezonden. De kans op poollicht is het 

grootst in jaren met veel zonneactiviteit. 

56. Experiment: spectrum van zuurstof en 

stikstof 

Bekijk met een spectrometer (of een tralie) het 

spectrum van zuurstof en stikstof in een 

gasontladingsbuis. Maak er foto’s van. 

 

 De zon is een dynamisch geheel, met een 

ingewikkeld patroon van magnetische 

veldlijnen die continu in beweging zijn: zie 

figuur 37.  

Door verstoringen in het patroon van veldlijnen 

kunnen uitbarstingen ontstaan waarbij energie 

en geladen deeltjes het heelal in worden 

geblazen: zie figuur 38. 
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Figuur 38: materie van de zon wordt naar 

buiten geslingerd (foto: SOHO - ESA & 

NASA) 

 

Figuur 39: opstelling experiment 57. 

Als deze materie richting aarde wordt geblazen, kan er als 

gevolg hiervan bijvoorbeeld noorderlicht te zien zijn. Maar het 

kan ook vervelende gevolgen hebben. Zo kunnen 

elektriciteitscentrales en radiozenders tijdelijk uitvallen. 

Gelukkig zijn we op aarde vrij goed beschermd door het 

aardmagnetische veld. Alles daarbuiten kan wel flinke 

problemen hiervan ondervinden. Zo kunnen satellieten 

bijvoorbeeld verstoord worden en ook voor een bemande 

ruimtevlucht kan zo’n zonnewind catastrofale gevolgen 

hebben. Uit onderzoek blijkt dat uitbarstingen op de zon op 

geen enkele manier zijn te voorspellen. 

 

Gemiddeld om de elf jaar verwisselen de magnetische polen van de zon van 

plaats. De laatste keer was in 2001 en de polen zullen zo blijven tot 

vermoedelijk 2012, wanneer zij opnieuw van plaats wisselen. Dit ompolen 

gebeurt ongeveer om de elf jaar, altijd kort na een zonnevlekkenminimum. 

 

57. Experiment: zonnevlekken bekijken 

a. We gaan niet rechtstreeks naar de zon kijken, maar we projecteren het beeld 

van de zon via een verrekijker of telescoop op een witte ondergrond. Je kunt 

een gewone verrekijker gebruiken of een niet te grote telescoop met een oculair 

met een brandpunt van meer dan 16 mm. Het oculair moet een Huijgens zijn of 

een ander type waarbij de oculairlensjes onderling niet zijn gekit. Anders zou de 

hitte van de zonnestraling de kit laten smelten en het oculair onherstelbaar 

beschadigen. 

Maak de opstelling zoals weergegeven in figuur 39 en kijk of je op het 

geprojecteerde beeld van de zon vlekken ziet. Let op: niet door de telescoop 

naar de zon kijken! Dat kan blindheid 

tot gevolg hebben! Je hebt de zon in 

beeld als de schaduw van de 

telescoop/verrekijker het kleinst is. 

Noteer het aantal zonnevlekken, als die 

er zijn. Herhaal het experiment een paar 

dagen later. Maak foto’s van zowel de 

opstelling als van de resultaten. 

b. Bekijk de powerpointpresentatie ‘The 

Magnetic Sun’ op ►vaklokaal NLT. Hierin 

is ook een aantal filmpjes opgenomen (te 

starten als je op een plaatje een 

“handje” ziet. 

 

 

Het zonsbeeld dat door het objectief in het brandpunt wordt gevormd wordt 

door het oculair op een scherm geprojecteerd. De projectieafstand bepaalt de 

grootte van het zonsbeeld. 
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In het kader van het debat over de zinvolheid van CO2-reductie aan het eind van de module zijn 

jullie de deskundigen die informatie over zonnevlekken en zonnewind verstrekken. Zorg ervoor 

dat je je kennis kunt illustreren met zelfgemaakte foto’s en een van de filmpjes uit ‘The 

Magnetic Sun’.  

Besteed in jullie advies aan de minister vooral ook aandacht aan: 

 Hoe zijn zonnevlekken op een nauwkeurige manier te projecteren? 

 Het spectrum van zuurstof en stikstof 

. 
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Figuur 41:zwart: absorptiespectrum van 

zuurstof; rood: idem, gemaakt door SCIAMACHY. 

13 Spectra van de zon en de aardse 

atmosfeer 

Dit onderzoek staat in het kader van het “zon of CO2”-debat, over de vraag naar de zinvolheid 

van CO2-reductie.  

Al in de negentiende eeuw is het wetenschappers gelukt het broeikaseffect te 

begrijpen. Bij berekeningen kwamen zij er achter dat de aarde in werkelijkheid 

warmer is dan je zou verwachten als je kijkt naar de hoeveelheid zonnestraling, 

die de aarde bereikt. Blijkbaar houdt  de atmosfeer van de aarde warmte vast. 

In het laboratorium ontdekten de wetenschappers dat waterdamp en 

koolstofdioxide warmte opnemen. Ze wisten toen het verband te vinden. 

 

13.1 Hoe leren we meer over de atmosfeer van de 
aarde? 

Klimaatonderzoekers (meestal natuurkundigen) leren meer over de atmosfeer 

door metingen te doen op de grond en in de lucht, bijvoorbeeld met behulp van 

weerballonnen. Het gaat dan om metingen van druk, temperatuur, 

luchtvochtigheid, enz. Een andere belangrijke manier om atmosferische kennis 

op te doen is het uitvoeren van satellietmetingen.  

Nederlandse wetenschappers hebben het instrument SCIAMACHY ontworpen 

(SCanning Imaging Absorption spectroMeter for Atmospheric CartograpHY), dat 

aan boord van een ESA-satelliet in een baan om de aarde metingen doet aan het 

spectrum van het zonlicht dat door de aardse atmosfeer weerkaatst wordt. 

SCIAMACHY meet vrijwel overal boven het aardoppervlak in verschillende 

richtingen deze spectra. Hieruit kan dan worden afgeleid hoe de chemische 

samenstelling van onze atmosfeer is. 

 

Elektromagnetische straling (o.a. 

zichtbaar licht) heeft verschillende 

frequenties (en golflengtes). In figuur 40 

zie je bovenaan het volledige 

elektromagnetische spectrum van 

gammastraling tot radiogolven met 

daaronder het zichtbare gedeelte (licht) 

van violet tot rood. Als je voor een 

heleboel verschillende frequenties de 

intensiteit (het aantal fotonen van die 

frequentie) meet, bepaal je het 

spectrum.  
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13.2 Hoe wordt uit het gemeten spectrum de 
chemische samenstelling bepaald? 

 

In figuur 41 is een gedeelte van het spectrum te zien waar zuurstof (O2) straling 

absorbeert: het absorptiespectrum van zuurstof. De grillige zwarte lijn geeft het 

spectrum aan zoals dat veroorzaakt wordt door de eigenschappen van zuurstof. 

De rode lijn is hetzelfde spectrum, maar dan zoals SCIAMACHY het meet (de 

resolutie is minder hoog).  

Zie ook ►URL24. 

Het is belangrijk voor een goede interpretatie van de metingen van SCIAMACHY 

om te weten wat de precieze absorptie-eigenschappen van de moleculen zijn. 

We moeten nauwkeurig weten hoeveel fotonen worden geabsorbeerd bij 

verschillende golflengtes. Deze eigenschappen zijn afhankelijk van de 

temperatuur en de druk en zelfs van de andere gassen die aanwezig zijn in de 

atmosfeer. Hier wordt doorlopend onderzoek naar gedaan. 

58. Opdracht 

58.1 Experiment: absorptiespectrum van natrium en kaliumpermanganaat 

Bekijk met een spectrometer (of een tralie) het absorptiespectrum van natrium 

in een hete vlam en het absorpiebandenspectrum van kaliumpermanganaat. 

Maak foto’s. 

58.2 Spectrum van de aardse atmosfeer 

Zoek op het internet naar plaatjes/filmpjes van spectra van de atmosfeer van de 

aarde. 

13.3 Het spectrum van de zon 

Als je het spectrum van de zon bekijkt, lijkt het in eerste instantie een continu 

spectrum te zijn: alle golflengten lijken voor te komen. Dit continue spectrum is 

inderdaad te zien, maar als je goed kijkt kun je ook een absorptiespectrum zien: 

de Fraunhoferlijnen, genoemd naar de Duitse natuurkundige Joseph von 

Fraunhofer, die deze lijnen in 1814 heeft herontdekt en uitvoerig bestudeerd. In 

1859 is de verklaring voor deze 'Fraunhoferlijnen' gevonden: De kern van de zon 

zendt op alle golflengten straling uit. De buitenste laag absorbeert die en zendt 

ze weer uit, maar niet ieder type straling wordt op dezelfde wijze geabsorbeerd 

en uitgezonden. Er werd een link gelegd tussen deze lijnen en de spectraallijnen 

van de chemische elementen. Blijkbaar was het mogelijk om vanaf grote afstand 

de samenstelling van een gloeiendhete stof te bepalen, d.w.z. in dit geval welke 

elementen er in de zon voorkomen. Op deze manier heeft men het element 

Helium ontdekt, omdat het zonnespectrum vreemde lijnen bevatte, die niet 

door een toen bekend element veroorzaakt konden worden. Dit element heeft 

men naar de zon (Helios) genoemd. Helium is pas later op aarde gevonden. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Fraunhofer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_von_Fraunhofer
http://nl.wikipedia.org/wiki/1859
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Helios
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_(planeet)
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Met een handspectroscoop zijn de Fraunhoferlijnen goed te zien. Zie figuur 42. 

 

Projecteren is lastiger: je hebt dan een goed verduisterde ruimte nodig en een 

geblindeerd raam met een smalle opening waar het zonlicht doorheen schijnt en 

vervolgens met een spiegel of lens wordt opgevangen. Via de spiegel of lens 

komt het licht in een spectroscoop zoals in figuur 43 schematisch is aangegeven. 

 

 

Opdracht 59 

59.1 Experiment: spectrum van de zon 

a. Bekijk met een spectrometer het absorptiespectrum van de zon. Maak een 

foto. 

b. Projecteer (indien mogelijk) het absorptiespectrum van de zon. Maak een 

foto. 

59.2 De effectieve temperatuur van de zon 

a. Zoek op wat verstaan wordt onder de effectieve temperatuur van de zon. 

De effectieve temperatuur van de zon is op twee verschillende manieren te 

bepalen. 

 

Manier 1: de verschuivingswet van Wien. 

max eff WT k            (4) 

Figuur 43: schema voor de projectie van het spectrum van  zonlicht 

 

Figuur 42: Fraunhoferlijnen. 
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De verschuivingswet van Wien geeft aan bij welke golflengte de 

stralingsintensiteit maximaal is. 

b. Wat stellen de grootheden in de verschuivingswet van Wien voor? 

 

In figuur 44 zie je in een grafiek de stralingsintensiteit van de zon bij 

verschillende golflengtes. 

c. Bepaal hieruit de effectieve temperatuur van de zon. 

 

Manier 2: de wet van Stefan en Bolzmann. 

4

zon zon effL A T            (5) 

d. Wat stellen de grootheden in de wet van Stefan-Bolzmann voor? 

De stralingsintensiteit I van de zon aan het aardoppervlak bedraagt 1390 W/m2. 

e. Bepaal de effectieve temperatuur van de zon. Beantwoord daartoe de 

volgende deelvragen: 

 Druk het door de zon in alle richtingen uitgezonden vermogen uit in de 

stralingsintensiteit I en de afstand r tussen aarde en zon. 

 Druk het door de zon uitgezonden vermogen per m2 uit in I, r en de straal R 

van de zon.. 

 Bepaal nu de effectieve temperatuur van de zon. 

 

 

 

In het kader van het debat over de zinvolheid van CO2-reductie aan het einde van de module zijn 

jullie de deskundigen die informatie over de spectra van de zon en de aarde kunnen geven. Zorg 

ervoor dat je je kennis kunt illustreren met zelfgemaakte foto’s. 

  

 Besteed in jullie advies aan de minister vooral ook aandacht aan: 

 Hoe kun je het zonnespectrum bekijken? 

 Hoe ziet het spectrum van de zon eruit en hoe wordt dit door de aardse atmosfeer 

beïnvloed? 

Figuur 44: ‘Planckse’ kromme van de zon (gestippeld) en een 
viertal ijkkrommen. 
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14 De interactie zon – aarde 

Dit onderzoek staat in het kader van het “zon of CO2”-debat, over de vraag naar de zinvolheid  

van CO2-reductie.  

 

De zon heeft invloed op de temperatuur van de aarde. Hierbij speelt de 

zonneactiviteit een rol, maar ook de hoeveelheid broeikasgassen in de 

atmosfeer. Dat de stijging van vooral het CO2-gehalte van de atmosfeer een rol 

speelt, wordt soms in twijfel getrokken. 

 

In dit hoofdstuk ga je dit met computermodellen na. 

Op ►vaklokaal NLT vind je een werkblad voor klimaatmodellen in Coach5: ‘De 

interactie zon-aarde’. Je kunt deze op twee verschillende manieren doorwerken. 

 
Manier 1 
Je beantwoordt alle vragen van het werkblad. Je hebt hiervoor een gedegen 

natuurkunde- en wiskunde(B)kennis nodig. Doe dit alleen als je het NT-profiel 

volgt en als je veel tijd beschikbaar hebt. 

 
Manier 2 
Je beantwoordt alleen de vragen waarbij er met de modellen gewerkt wordt. De 

theoretische achtergrond van de modellen laat je dan buiten beschouwing. Doe 

dit als je beperkte tijd voor dit hoofdstuk beschikbaar hebt of als je alleen 

wiskunde-A in je profiel hebt. 

60. Vraag: de interactie van de zon met de aarde 

Geef met de modellen antwoord op de volgende vragen. Verwerk de antwoorden 

in het advies van je commissie aan de minister. 

a. Hoe groot is de oppervlaktetemperatuur van de zon (resultaten van model 

“stralingskromme”) 

b. Hoe groot is de temperatuur van de aarde zonder atmosfeer (resultaten van 

model “planeten”) 

c. Welke invloed heeft het albedo op de temperatuur van de aarde (resultaten 

van model “globaal”) 

d. Welke invloed heeft de terugkoppeling op de temperatuur van de aarde 

(resultaten van model “globaal”) 

e. Welke invloed hebben klimaatzones op de temperatuur van de aarde 

(resultaten van model “zones”) 

f. Welke factor heeft het grootste effect op de temperatuur van de aarde: het 

broeikaseffect of de zonnesterkte (= zonneactiviteit) (resultaten van model 

“energiestromen”) 

g. Welke invloed hebben wolken op de temperatuur van de aarde (resultaten van 

model “energiestromen”) 

h. Welke invloed heeft alleen het broeikaseffect op de temperatuur van de 

aarde (resultaten van model “wolkenbedekking”) 

i. Wat vind je van de resultaten van het model “realistisch”?  
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Maak een samenvatting van de resultaten van de modellen en gebruik deze in het advies van 

jullie commissie aan de minister en tijdens het debat.  

 

Besteed vooral ook aandacht aan aan de vraag: 

Welke invloed heeft de samenstelling van de atmosfeer op de temperatuur van de aarde? 

 

Je doet dit in het kader van de vraag naar de zinvolheid van CO2-reductie. 
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15 Debat 

Deze module wordt afgesloten met een CO2-debat. Tijdens dit debat moet je 

niet alleenverslag doen van je eigen keuzeonderdeel, maar je moet ook 

proberen om de anderen te overtuigen van jouw mening.  

Het debat zal dus bestaan uit twee ronden: een eerste ronde waarbij je elkaar 

de nodige informatie verschaft en een tweede ronde die veel meer over 

meningsvorming en overtuiging gaat.  

In de eerste ronde presenteert iedere groep haar resultaten bij de 

keuzeonderwerpen. Het is altijd goed om een handout te maken voor de 

anderen. 

In de tweede ronde gaat het er veel meer om samen tot een algemene conclusie 

te komen. 

Voor je deelname aan dit debat krijg je een beoordeling. Vraag van tevoren aan 

je docent hoe dit beoordeeld wordt en meetelt.  

Je docent zou een voorzitter kunnen aanwijzen (met een of twee bijzitters) die 

aan het einde van de discussie een “ oordeel” geven, hierover worden zij 

beoordeeld. 

 

Voordat je aan het debat begint is het verstandig de volgende punten door te 

nemen. 

 De mentale houding: geloof in het verhaal dat je gaat vertellen. Praat vooral 

over die zaken waarover je enthousiast bent. 

 Lichaamshouding: denk aan bewust ademhalen en het inlassen van 

adempauzes. Oefen met gebaren die het verhaal ondersteunen. Blijf niet op 

één plek staan met je handen strak langs je lichaam. 

 Geloofwaardigheid: voordat je een ander kunt overtuigen van iets, moet je 

er eerst zelf van overtuigd zijn. Zorg dat je voldoende kennis van zaken 

hebt. 

 Uiterlijk: je hebt altijd maar eenmaal de kans om een eerste indruk te 

maken en die moet goed zijn. Besteed daarom voldoende aandacht aan je 

uiterlijk. Het gebruik van een glimlach doet wonderen: de toehoorders zijn 

overtuigd van je zelfverzekerdheid en je kennis. 

 Zenuwen: je staat opeens midden in de belangstelling, alle ogen zijn op jou 

gericht. Eng!! Laat je hierdoor niet afleiden, maar richt je aandacht op wat 

je te vertellen hebt. Zorg van tevoren dat alle hulpmiddelen in orde zijn en 

oefen thuis bv. voor de spiegel. Maak vooral oogcontact met je toehoorders: 

degene die jij aankijkt denkt dan dat je speciaal tegen hem/haar praat. Je 

moet dat oefenen, vooral ook het wisselen van oogcontact moet je oefenen. 

 Duidelijkheid: voor jou is het verhaal al duidelijk en bekend, voor je 

toehoorders is het  nieuw. Zorg er dus voor dat je verhaal duidelijk en 

overzichtelijk is. Gebruik bv. sheets waarop een indeling van de hele 

presentatie staat en sheets met belangrijke onderdelen. 

 Taal: vermijd het gebruik van stopwoorden en afzwakkingen. Maak korte 

zinnen. Haal na iedere zin even kort adem, dan kan men het gezegde 

verwerken. 
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 Vragen: wees tactvol met vragen die er gesteld zijn, waardeer de vraag en 

herhaal de kernpunten van de vraag. Geef het antwoord aan allen en niet 

alleen aan de vraagsteller. Vermijd discussie naar aanleiding van de vraag, 

jij bent de deskundige. 

 Handouts: wanneer je over jouw onderdeel een handout hebt gemaakt voor 

allen, levert dit altijd extra punten op. 

 

De tien geboden voor debaters: 

 debaters lezen nooit hun betoog op 

 debaters stoppen hun handen niet in hun zakken 

 debaters staan niet met hun handen in de zij 

 je persoonlijke mening is van geen belang 

 de voorzitter(s) en het publiek moeten worden overtuigd, niet de 

tegenstander 

 alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden 

 benoem je argumenten en gebruik geen drogredenen (= schijnredenen) 

 spreek je teamgenoten niet tegen 

 vat aan het eind je argumenten samen 

 geloof in wat je zegt. 
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16 Afsluiting 

16.1 Toets 

De toets zal onder andere gaan over de inleiding die voor jullie allemaal 

hetzelfde was. Verder zullen er over elke opslagmogelijkheid een aantal vragen 

gesteld worden. De stof die je moet leren voor de toets is alles wat je in de 

inleiding hebt gedaan, de informatie die je tijdens het werken aan je eigen 

onderwerp hebt verzameld én de informatie die je van de andere groepjes hebt 

gekregen door middel van de uitwisseling.  

16.2 Beoordeling 

 

De beoordeling van deze module zal bestaan uit een aantal onderdelen. Je 

docent bepaalt in welke verhouding de onderdelen meetellen voor je 

uiteindelijke beoordeling. 

 

 beoordeling uitvoering van het commissierapport aan de minister  

 beoordeling portfolio 

 beoordeling deelname aan debat 

 score toets. 
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Bronnen 

 Carbon Neutral, http://www.carbonneutral.com.au/calculator.htm 

Het vaststellen van de jaarproductie aan CO2 van een bepaald merk auto en 

het omzetten hiervan in het aantal bomen dat hiervoor per jaar moet 

groeien. 

 Uit het dictaat “Mineralen en gesteenten” van Maaike van Tooren - TUDelft 

 

http://www.carbonneutral.com.au/calculator.htm
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Bijlage 1 Vallen met wrijving 

 

A. Afleiden van de formule uit de hoofdtekst 
Een regeldruppel valt na enige tijd met een constante snelheid omlaag. Oorzaak 

hiervan is de wrijvingskracht. Tijdens de val wordt deze steeds groter en groter 

totdat hij even groot is als de zwaartekracht. Vanaf dat moment is de netto-

kracht nul en blijft de snelheid constant. 

Een dergelijke redenering geldt ook voor een valbeweging in een vloeistof. 

 

 
 

In bovenstaande figuur zie je de krachten die tijdens de valbeweging worden 

uitgeoefend. 

Dit zijn: 

 

 De omlaag gerichte zwaartekracht:   zF m g   

 De omhoog gerichte wrijvingskracht:  w 6F r v       

(de wet van Stokes) 

Hierin is: 

- η: de viscositeitcoëfficiënt 

- r: de straal van het bolvormige voorwerp 

- v: de snelheid 

 De omhoog gerichte opwaartse kracht: opwF  

 

Fw 

Fopw 

Fz 
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De opwaartse kracht speelt alleen een merkbare rol als de dichtheid van het 

vallende voorwerp enigszins vergelijkbaar is met de dichtheid van de vloeistof of 

het gas waarin het voorwerp valt. Bij een vallende regendruppel is deze kracht 

dus te verwaarlozen, omdat lucht veel kleiner is dan water . Bij een vallend stalen 

kogeltje in olie speelt deze kracht wel een merkbare rol. 

De opwaartse kracht is (volgende de wet van Archimedes) gelijk aan de 

zwaartekracht op de verplaatste vloeistof. Dus opw vloeistofF m g   

Aan het begin van de valbeweging is de snelheid nog klein. De wrijvingskracht is 

daardoor ook nog klein. De zwaartekracht is dan groter dan de twee andere 

krachten gezamenlijk waardoor het kogeltje versnelt. 

 
1. Geef een uitdrukking voor de netto-kracht Fr waarin Fz, Fw en Fopw 

voorkomen. 

 

Doordat het kogeltje versnelt, wordt de snelheid groter en daarmee de 

wrijvingskracht. Deze gaat een steeds grotere rol spelen.  

2. Wat gebeurt er dan met de netto kracht? 

3. En de versnelling? 

4. En de snelheid? 

 

Na verloop van tijd is de netto-kracht nul, waardoor het kogeltje niet meer 

versnelt en de snelheid dus constant blijft. 

We kijken naar deze situatie.  

 

5. Toon aan dat er dan geldt: z w opwF F F   

 

Dit levert: 

 

 k vl 6m g m g r v                (1) 

 

Er geldt: 

 

 k k km V   (2) en vl vl vlm V   (3) met 
34

3
V r       (4) 

 

Het volume van het kogeltje is gelijk aan het volume van de vloeistof die 

verplaatst is; ofwel: 

 

 k vlV V           (5) 

 

Als je de vergelijkingen van (2) t/m (5) in (1) invult, levert dit: 

 

 
3 34 4

k vl3 3
6r g r g r v                        (6) 

 

Deel uit deze vergelijking links en rechts π en r weg. Deel bovendien links en 

rechts door 2.  
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6. Welke vergelijking hou je dan over? 

 

Uit deze nieuwe vergelijking volgt: 

 

 
2 22 2

k vl3 3
3r g r g v             

 

Ofwel: 

 

 22
k vl3

( ) 3r g v          

 

Hieruit is η vrij te maken: 

 

 2 k vl2
9

r g
v

 


 
    

 
        (7) 

 

Deze formule komt overeen met de formule uit de hoofdtekst 
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B Experimentele bepaling van de viscositeitcoëfficiënt 
 

Neem een lange, doorzichtige buis en vul deze met een stroperige vloeistof, 

bijvoorbeeld slaolie of een bepaald soort motorolie. Werk bij kamertemperatuur 

(= 20 ºC). 

Op de buis is een aantal lichtsensoren geplaatst die op gelijke afstand van elkaar 

staan. Zie onderstaande foto. 

1. Meet de diameter van de 

kogeltjes. 

2. Meet de afstand tussen twee 

opeenvolgende lichtsensoren. 

3. Laat een van de kogeltjes 

vallen. 

4. Bepaal uit het computerbeeld 

de tijd tussen twee 

opeenvolgende lichtsensoren. 

5. Hoe zie je dat het kogeltje 

tijdens een deel van de 

beweging een constante 

snelheid heeft? 

6. Bepaal deze constante 

snelheid. 

7. Herhaal de proef met 

hetzelfde kogeltje minstens 

twee keer. 

 

 

8. Zoek in Binas de dichtheid van het kogeltje en de olie op. Indien je geen 

waarde kunt vinden, bepaal dan de dichtheden door de massa en het volume 

van het kogeltje te bepalen. 

Herhaal 9 t/m 13 voor de andere kogeltjes. 

9. Bereken met formule 7 de viscositeitcoëfficiënt van de gebruikte olie. 

10. Doe het experiment met een van de kogeltjes ook bij een hogere 

temperatuur van de olie, bv. bij 50 ºC. 

 

Je kunt eventueel ook een opdrachtenblad downloaden van ► URL  24:   
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Bijlage 2 Energie-opslag in vrije 

moleculen 

 

Vrije moleculen zijn moleculen die “geen last hebben van hun buren”. In ideale 

gassen wordt voldaan aan de noodzakelijke voorwaarde daartoe: de 

gasmoleculen hebben onderling geen interactie. Reële gassen, onder normale 

omstandigheden van druk en temperatuur zoals in de lagere atmosfeer, voldoen 

daar bij benadering aan. 

Wat betekent dat? De gasmoleculen binnen een reëel gas dragen weinig of niets 

van hun energie over aan de andere gasmoleculen binnen dat gas. Daardoor is 

het mogelijk om per afzonderlijk gasmolecuul een beschouwing te geven over de 

energie daarvan. De totale som van de energieën van alle gasmoleculen is dan 

de totale energie-inhoud van dat gas. Hoe meer energie er “in een gas kan gaan 

zitten” hoe meer dat gas kan bijdragen aan het broeikaseffect.     

Over welke energie praten we dan?   
a. Als gasmoleculen zich vrijelijk door een ruimte kunnen begeven dan zijn 

snelheid en massa van het molecuul een maat voor de translatie-energie: dat is 

de kinetische energie van dat molecuul: 
21

2
kE mv . Deze zal voor elk molecuul 

binnen dat gas verschillend zijn, maar de gemiddelde kinetische energie kan 

berekend worden. Dat wordt in de kinetische gastheorie uitgewerkt. 

 

b. Een gasmolecuul bezit minstens één covalente binding. In het simpelste geval, 

met het stikstofmolecuul N2 als voorbeeld, bezit een molecuul één binding die 

fungeert als een soort veer: beide atomen bewegen zich met een zekere 

frequentie afwisselend van elkaar af en naar elkaar toe. Dat wordt vibratie 

genoemd. 

 

 
 

Als er energie aan dat molecuul wordt toegevoegd dan wordt die 

vibratiefrequentie verhoogd. Maar niet elke energietoevoeging leidt tot een 

hogere frequentie: alleen bepaalde, afgemeten hoeveelheden energie leiden tot 

frequentieverhoging. De vibratie-energieniveaus zijn gekwantificeerd. D.w.z.: 

er zijn alleen bepaalde frequenties, dus bepaalde energieniveaus mogelijk. 

 

Maar meer-atomige gasmoleculen, zoals het sterke broeikasgas CO2, hebben 

meer vibratietoestanden en kunnen dus meer energie opnemen. Dit omdat elke 

vibratiemogelijkheid z’n eigen vibratie-energieniveaus bezit. 

De (enig mogelijke) vibratietoestand van een twee-atomig gasmolecuul 
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Vandaar dat dit type gasmoleculen, dat in de aardse atmosfeer voorkomt, meer 

energie, dus meer warmte, kan opslaan dan de relatief eenvoudige gasmoleculen 

als N2, O2, H2 enz. 

 

             O ===== C =====O                CO2   

 

                                                               

                                                  

                                                                                                                                     

             

       (de laatste ook in/uit het vlak van het blad) 

 

 

c. Een gasmolecuul kan ook om z’n “symmetrie-assen” roteren. Hoe complexer 

zo’n molecuul, hoe meer rotatiemogelijkheden en hoe meer energie er in zo’n 

molecuul kan worden opgeslagen. 

 

Nu even alles op een rijtje:  

1. Translatie-energie kan elke waarde aannemen en levert dus de sterkste 

bijdrage aan de energie-inhoud van een bepaalde hoeveelheid gas.  

2. Vibratie-energieniveaus liggen verder uit elkaar dan   

3. Rotatie-energieniveaus omdat het minder energie kost om een molecuul te 

laten roteren dan om het te laten vibreren.  

 

Als er energie wordt toegevoegd aan een gas dan treedt er toename op in 

translatie-energie en worden, afhankelijk van het niveau van de aangeboden 

energie, de energieniveaus van zowel rotatie als vibratie “van onder af” 

opgevuld.  

In z’n algemeenheid: de mate van warmteopslag binnen een gas wordt bepaald 

door de som van de translatie-, de vibratie- en de rotatie-energieën. 
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Bijlage 3  URL lijst 

URL1 Twente Academy 

http://www.twenteacademy.nl  

URL2 Klimaatcompensatie.nl 

http://www.klimaatcompensatie.nl/content/view/35/66/ 

Het vaststellen van je eigen CO2-productie of die van een gezin. 

URL3 CO2 Logic 

http://www.co2logic.com/home.aspx/nl/particulieren 

Het vaststellen van je eigen CO2-productie of die van een gezin. 

URL4 YouTube 

 http://www.youtube.com/watch?v=Kv9v9ALV3yk 

Funny Bear 

URL5 International Energy Conference, 19 -21May2003. 

http://www.risoe.dk/rispubl/presentations/n_p_christensen.pdf 

http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-

aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/  

 Over de diverse opslagmogelijkheden. 

URL6 Natuurkunde.nl 

http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=95906 

Over de fluïde fase van CO2. 

URL7 National Geographic 

http://green.nationalgeographic.com/environment/global-

warming/gw-overview-interactive.html 

Animatie over het gewone broeikaseffect. 

URL8 Science Museum 

http://www.sciencemuseum.org.uk/on-

line/energy/site/EIZInfogr9.asp 

Animatie met het versterkte broeikaseffect. 

URL9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI 

http://www.knmi.nl/klimaatdesk/broeikaseffect.html#waterdamp 

Over het broeikasgas waterdamp. 

URL10 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI 

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/invloed_variaties_in_zonneacti

viteit_op_het_klimaat_op_aarde.html 

Invloed variaties in zonneactiviteit op het klimaat op aarde. 

URL11 InspectAPedia 

http://www.inspect-ny.com/hazmat/CO2gashaz.htm 

Over de giftigheid van CO2 bij hogere concentraties. 

URL12 Statoil Hydro 

http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/RefiningAndProc

essing/GasProcessing/Pages/Gassprosessering.aspx  

 Lees over het strippen van CO2 uit een gasmengsel. 

URL13 Yara 

http://www.yara.nl/ 

> zoek naar ‘aardgas’. 

http://www.twenteacademy.nl/
http://www.klimaatcompensatie.nl/content/view/35/66/
http://www.co2logic.com/home.aspx/nl/particulieren
http://www.risoe.dk/rispubl/presentations/n_p_christensen.pdf
http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
http://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/co2-afvangen-en-opslaan/
http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=95906
http://green.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-overview-interactive.html
http://green.nationalgeographic.com/environment/global-warming/gw-overview-interactive.html
http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/energy/site/EIZInfogr9.asp
http://www.sciencemuseum.org.uk/on-line/energy/site/EIZInfogr9.asp
http://www.knmi.nl/klimaatdesk/broeikaseffect.html#waterdamp
http://www.knmi.nl/kenniscentrum/invloed_variaties_in_zonneactiviteit_op_het_klimaat_op_aarde.html
http://www.knmi.nl/kenniscentrum/invloed_variaties_in_zonneactiviteit_op_het_klimaat_op_aarde.html
http://www.inspect-ny.com/hazmat/CO2gashaz.htm
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/RefiningAndProcessing/GasProcessing/Pages/Gassprosessering.aspx
http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/RefiningAndProcessing/GasProcessing/Pages/Gassprosessering.aspx
http://www.yara.nl/
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URL14 Museumkennis 

http://www.museumkennis.nl/nnm.dossiers/museumkennis/i00116

2.html 

Een en ander over steenkool. 

URL15 The RECOPOL project 

http://www.ieaghg.org/docs/overviews/2006-10.pdf  

URL16 OCAP, CO2 voor de tuinbouw 

 http://ocap.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=11

&Itemid=28  

URL17 KNAW Onderzoek Informatie 

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoek/OND129

8675/ 

Site over het Scarlet-project: het gebruik van biomassa voor de 

productie van waterstof en koolstofdioxide. 

URL18 Shell 

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p20/p2047/2047-

93mer_sam.pdf  

Informatie over het opslagproject in Barendrecht. 

URL19 Kinder Morgan 

http://www.kindermorgan.com/ 

Informatie over Kindermorgan. Met daarop Amerikaans 

leidingnetwerk voor CO2. 

URL20 Statoil Hydro 

 http://www.statoil.com/en/TechnologyInnovation/NewEnergy/Co2

CaptureStorage/Pages/SleipnerVest.aspx  

 Lees over opslag CO. 

URL21 Department of Geological Sciences, San Diego State University 

http://www.geology.sdsu.edu/how_volcanoes_work/Nyos.html 

Informatie over de CO2-ramp bij Lake Nyos. 

URL22 CO2sink 

http://www.co2sink.org/geninfo/theproject.htm 

Informatie over CO2-opslag in een aquifer nabij Berlijn. 

URL23 Wageningen Universiteit, vwo-campus 

http://vaklokaal-nlt.nl/wp-

content/uploads/2010/03/leerlingbijlage_nlt3-v118_-_h11-

exp552_aventuri_met_bernouilli_leerling_en_23-06-20091.pdf   

Aventuri met Bernouilli. 

URL24 Kennislink 

http://www.kennislink.nl/web/show?id=166753  

Het spectrum van  zuurstof in de atmosfeer. 

URL25 Wageningen Universiteit 

http://www.wageningenuniversiteit.nl/NL/onderwijs/profielwerkst

uk/Experimentenopschool/ 

> kies voor ‘Vallen – wat houdt je tegen?’  
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