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3 Koolzuurgas is onge-
vaarlijk, maar je kunt er
wel in ’verdrinken’
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Assen Wat zijn nu eigenlijk de

gevaren van de ondergrondse

opslag van CO2?De overheidwil

in Friesland, Groningen en

Drenthe een aantal proeven uit-

voeren met de opslag van het

broeikasgas in lege gasveldjes.

Tegen een eerste experiment, in

Barendrecht, rees zoveel weer-

stand dat de proef daar er tot op

de dag van vandaag niet geko-

men is. Ook in het Noorden is de

argwaan groot. Terecht of is het

koudwatervrees?

Tegenstanders melden stee-

vast dat over de risico’s van het

opslaan van het broeikasgas in

de diepere lagen van de onder-

grond nog te weinig bekend is.

In zijn algemeenheid hebben ze

hier een punt, het komt name-

lijk, ook wereldwijd, nog erg

weinig voor.

Op zichzelf is CO2 volmaakt

ongevaarlijk. Koolzuur, zoals het

in gewoon Nederlands heet, zit

van nature in de lucht. De lucht,

die wij dagelijks inademen, be-

staat voor 21procent uit zuurstof

(O2), 78 procent stikstof (N2) en

het resterende procent bestaat

uit sporen van edelgassen, wa-

terdamp en koolzuur. Normaal

is het koolzuurgehalte 0,03 pro-

cent, maar dat kan sterk wisse-

len. In woningen waar gekookt

en/of gestookt wordt kan het

koolzuurgehalte veel hoger lig-

gen.

Koolzuur is op zichzelf niet al-

leen ongevaarlijk, het gas ver-

vult zelfs een cruciale rol in de

natuur. Planten en algen zetten

door middel van fotosynthese

(dus onder invloed van het licht)

koolzuur enwater om in glucose

en zuurstof. Een alternatief voor

de ondergrondse opslag van

koolzuur is derhalve het injecte-

ren van het gas in broeikassen,

waar het mes aan twee kanten

snijdt. De gewassen gedijen er

goed op en het koolzuur wordt

afgebroken.

Alleen als koolzuur in zeer

grote hoeveelheden in de lucht

voorkomt, kan het gevaar ople-

veren. In feite is dat hetzelfde

gevaar als water oplevert. Want

net als water kan koolzuur de

mens niet vergiftigen, je kunt er

wel in ’verdrinken’. Simpelweg

omdat je in een omgeving waar

veel koolzuur is niet meer kunt

ademen.

De Arbowet schrijft voor dat

ruimten waar de lucht meer dan

5 procent CO2 bevat alleen nog

mogen worden betreden met

ademhalingsapparatuur. Voor

mensen is een concentratie van

meer dan 17 procent CO2 in de

lucht binnen enkele minuten

dodelijk. Lagere percentages lei-

den tot duizeligheid, verdoving

en bewusteloosheid.

Extra complicerend is het

daarbij dat koolzuur zwaarder is

dan lucht. Mocht koolzuur lek-

ken dan zal het zich vanaf de

grond opwaarts bewegen, net

als water. En net als bij een over-

stroming levert dat vooral ge-

vaar op als zo’n lekkage plaats-

vindt in (dicht)bevolkt gebied.

Het met afstand grootste on-

geluk ooit met ontsnapt kool-

zuur, was een gebeurtenis op 26

augustus 1986 in Afrika. Die dag

overleden 1700 mensen en een

grote hoeveelheid vee bij het

Nyosmeer in Kameroen. Het

ging om een enorme hoeveel-

heid van nature opgeslagen

koolzuurgas in een ondergronds

gewelf, die vrijkwam na een – in

het gebied zeldzame – vulkani-

sche activiteit in de ondergrond.

De slachtoffers vielen in een ge-

biedmet een diameter van 25 ki-

lometer.

Geschat wordt dat niet min-

der dan een kubieke kilometer

CO2-gas vrijkwam uit de grot

waarvan niemand een vermoe-

den had dat die er was. Omwo-

nenden waren volmaakt kans-

loos. Het ongeluk kan nauwe-

lijks worden aangemerkt als een

argument tegen de ondergrond-

se opslag van CO2, het was sim-

pelweg een natuurramp. Onder-

zoek heeft uitgewezen dat er

nog miljoenen kubieke meters

CO2 onder het Nyosmeer en het

nabijgelegenMonounmeer in de

bodem zitten.

Ook ingrijpend, maar zonder

dodelijke slachtoffers was een

ongeluk met een brandblusin-

stallatie in het Duitse Mön-

chengladbach. Daar stroomde

op 16 augustus 2008 een dusda-

nige hoeveelheid CO2 een

woonwijk in dat veel mensen

ernstige ademhalingsproble-

men ondervonden. Velen moes-

ten een goed heenkomen zoe-

ken op hogere etages van hun

woningen.

Mensenhielpenhun slecht ter

been zijnde naasten met moeite

de trappen op, het was eenwon-

der dat er geen dodelijke slacht-

offers vielen. Temeer daar de

voertuigen van hulpdiensten

het getroffen gebied aanvanke-

lijk niet konden bereiken. Ook

verbrandingsmotoren hebben

namelijk zuurstof nodig. Totaal

moesten zich 107 mensen na het

incident onder doktersbehande-

ling stellen.

Eén klein incident deed zich

voor met ontsnapt CO2 in Ne-

derland. Bij Berkel en Rodenrijs

veroorzaakte een lek in een

transportleiding een uitbraak

van CO2-gas. Een groep eenden

overleefde dat niet.

Geen van de bovengenoemde

incidenten deed zich voor met

de industriële ondergrondse op-

slag van CO2-gas, waarvoor de

overheid nu enkele lege gasveld-

jes in Groningen, Friesland en

Drenthe bij wijze van proef wil

aanwijzen. Dit soort opslag

komt in dewereld nogmaar zeer

mondjesmaat voor.

Over de effecten op langere

termijn is daaromuit de praktijk

nog niet veel bekend. Weten-

schappelijke modellen wijzen

erop dat er wel iets CO2 weer

weglekt uit de ondergrondse op-

slag, maar dat gaat om zeer ge-

ringe hoeveelheden. Na duizend

jaar zit theoretischnog steeds 99

procent van het gas op zijn plek.

CO2 is immers zwaarder dan

lucht. Wel is het zo dat CO2 ver-

bindingen kan aangaanmet om-

liggende stoffen in de onder-

grond. Aardgas doet dat niet. Dit

zou uiteindelijke tot enige bo-

demstijging kunnen leiden. Het

is natuurlijk maar de vraag of

dat in een land als Nederland als

een nadeel aangemerkt moet

worden.

Koolmonoxide
Zijn we wellicht bang voor CO2 (kooldioxide) omdat we het verwar-
ren met koolmonoxide? Laatstgenoemde (CO) ontstaat bij onvolle-
dige verbranding, vaak bij kachels met een slechte luchttoevoer én
een gebrekkige schoorsteen. Doordat er te weinig zuurstof voor-
handen is, bindt een koolstofatoom (C) niet de twee zuurstofato-
men die het aankan maar slechts één. In plaats van CO2 ontstaat zo
CO, ofwel koolmonoxide. Dit reukloze gas is een ware sluipmoor-
denaar, vele malen gevaarlijker dan CO2. Zonder het te merken
vallen slachtoffers van koolmonoxide in slaap om nooit meer wak-
ker te worden.
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grootste
ongeluk
was een
natuur-

ramp

¬ Als gevolg
van het vrij-
komen van
een grote
hoeveelheid
CO2 kwamen
in Kameroen
1700 mensen
en duizenden
dieren om
het leven.
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Ð Onder het
Nyosmeer in
Kameroen zit
een enorme
hoeveelheid
CO2.
Foto: AFP
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Andere mogelijke opslaglocaties
● Diepgelegen steenkoollagen
● Diepgelegen zoutwaterlagen
● Actieve olie- en gasvelden, waarbij CO2 wordt geïnjecteerd
om aardolie en aardgas omhoog te duwen
● In steenkoollagen, als hulpmiddel bij aardgaswinning uit
steenkool

Opslag
onder land

Centrale

Opslag in
de zeebodem

●●

●●
Compressor

- CO2 wordt in een leeg gasveld gepompt
- Dit veld bestaat uit poreuze zandsteen
- De poriën in het gesteente zijn gevuld geweest met aardgas
- Nu worden de poriën volgepompt met CO2
- Een ondoordringbare zoutsteen-
laag sluit het gasveld af
- In Drenthe en Groningen
zijn lege aardgasvelden
bij Eleveld, Boerakker en
Sebaldeburen als
proeflocaties
aangewezen.

Opslag in lege aardgasvelden
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