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N	  I	  E	  U	  W	  S	  B	  E	  R	  I	  C	  H	  T

o MISVATTING:	  verwering	  van	  Olivijn	  gebeurt	  in	  slakkengang
o KANSRIJK:	  Olivijn	  Stichting	  bij	  kopgroep	  miljoenenprijs
o DRAAGVLAK:	  wetenschappelijke	  publicaties	  overtuigen
o BEDRIJVEN	  ACTIEF:	  van	  tuinaarde	  tot	  dakbedekking
o KLAPPER:	  certificering	  zou	  wereldwijd	  landbouw	  en	  milieu	  helpen

Louis	  Redshaw,	  head	  of	  environmental	  markets	  at	  Barclays	  Capital	  predicts:	  ‘Carbon	  will
be	  the	  world's	  biggest	  commodity	  market,	  and	  it	  could	  become	  the	  world's	  biggest	  market
overall.’

CO2	  opslag	  is	  een	  hot	  item,	  waarbij	  de	  huidige	  ideeën	  zoals	  opslag	  in	  de	  grond	  een	  hoop
vraagtekens	  oproepen.	  Daarbij	  vormen	  kosten,	  benodigde	  energie	  en	  veiligheid
struikelblokken.	  Scepsis	  over	  de	  toepassing	  van	  olivijn	  verliest	  terrein	  door	  argumenten,	  inzet
en	  resultaten	  van	  de	  Olivijn	  Stichting	  en	  haar	  vrienden.	  	  Dit	  zijn	  er	  inmiddels	  meer	  dan
honderd	  en	  hun	  inbreng	  is	  waardevol.	  In	  denkkracht,	  contacten,	  praktische	  ondersteuning.

Ja	  maar?
Olivijn,	  te	  simpel	  om	  te	  geloven!

• Sceptici	  kijken	  niet	  verder	  dan	  laboratoriumonderzoek	  waaruit	  blijkt	  dat	  Olivijn	  verweert
met	  een	  snelheid	  van	  enkele	  tienden	  micron	  per	  jaar.

• “Common	  good”	  is	  niet	  verkoopbaar.	  Een	  trucje	  dat	  de	  natuur	  al	  toepast	  sinds	  het
ontstaan	  van	  de	  aarde	  is	  niet	  octrooieerbaar.	  Geen	  octrooi?	  Geen	  geld!	  Zo	  simpel	  is	  het
uitblijven	  van	  investeringen	  voor	  de	  noodzakelijke	  certificering	  van	  de	  methode	  te
verklaren.

Ja	  en!
Olivijn,	  te	  simpel	  om	  te	  geloven?

• Wereldwijd	  op	  grote	  schaal	  inzetbaar
• Geen	  complexe	  en	  dure	  techniek	  nodig
• Creëert	  inkomen	  en	  werkgelegenheid	  in	  ontwikkelingslanden
• Te	  gebruiken	  via	  uiteenlopende	  processen	  en	  methodes
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Verweringssnelheid	  geen	  probleem
Vraagtekens	  bij	  de	  verweringssnelheid	  van	  olivijn	  blijven	  een	  struikelblok	  maar	  zijn	  niet
gebaseerd	  op	  de	  realiteit	  van	  de	  praktijk	  in	  de	  natuur.	  De	  vrees	  dat	  enorme	  hoeveelheden
uitgestrooid	  moeten	  worden	  en	  dat	  het	  decennia,	  zelfs	  eeuwen,	  duurt	  voordat	  een	  spoor
van	  effect	  merkbaar	  is,	  lijkt	  ongegrond.

De	  Olivijn-‐methode	  kent	  geen	  tegenstanders.	  Er	  zijn	  wel	  sceptici.	  Zij	  zien	  echter	  een
belangrijk	  gegeven	  over	  het	  hoofd.	  De	  natuur	  heeft	  meer	  troeven	  in	  handen.	  In	  Olivijn-‐
voorkomens	  in	  Conakry(Guinee)	  en	  Jacupiranga	  (Brazilië)	  komen	  bemoedigende
verweringssnelheden	  voor.	  Metingen	  en	  berekeningen	  laten	  een	  verwering	  zien	  van
tenminste	  10	  micron	  in	  5	  jaar.	  Analyses	  van	  mijnafval	  van	  gelijksoortig	  gesteente	  in	  Brits
Columbia	  en	  op	  Cyprus	  leveren	  zelfs	  nog	  hogere	  verweringscijfers	  op.
Een	  onderzoek	  van	  de	  Landbouwuniversiteit	  van	  Wageningen	  bevestigt	  deze	  uitkomsten.
Potproeven	  met	  een	  nagebootste	  biotische	  toestand	  geven	  betere	  resultaten	  dan	  kale
laboratoriumproeven.	  De	  oorzaak	  is	  ondertussen	  ook	  duidelijk:	  wortelschimmels	  van
planten	  gebruiken	  zuur	  om	  voedingsstoffen	  op	  te	  lossen,	  waarbij	  ook	  het	  Olivijn	  sneller
verweert.

De	  conclusie:	  Olivijn	  verweert	  onder	  biotische	  omstandigheden	  10	  tot	  100	  maal	  sneller
dan	  op	  grond	  van	  steriele	  laboratorium	  proeven.

Steeds	  vastere	  bodem
Olivijn	  wint	  terrein.	  Uiteenlopende	  bedrijven	  in	  ons	  land	  adopteren	  het	  gedachtegoed	  en
verkennen	  toepassingsmogelijkheden.	  Zij	  houden	  zich	  ondermeer	  bezig	  met	  de	  productie,
toepassing	  en	  distributie	  van:

• Kunstmest
• Dakbedekking
• Tuinaarde
• Vernieuwing	  railbeddingen
• Wegenaanleg

Hoewel regering en beleidsministeries om onverklaarbare redenen de boot hebben
afgehouden, tonen publieke uitvoeringsorganisaties belangstelling.
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• Rijkswaterstaat	  doet	  een	  proef	  met	  snelwegbedekking	  en	  start	  experimenten	  in
zeewatermilieu.

• Waterschappen	  bekijken	  de	  mogelijkheid	  om	  Olivijn	  te	  gebruiken	  bij	  hun
afvalwaterzuivering.

Twee	  ondernemingen	  hebben	  zich	  geheel	  toegelegd	  op	  Olivijn-‐toepassingen.	  De
wetenschappelijk	  verantwoordelijke	  van	  de	  Olivijn	  Stichting,	  Prof	  Dr	  Olaf	  Schuiling,	  geeft
adviezen	  over	  mogelijkheden	  en	  aanpak.

• Innovation	  Concepts,	  actief	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  “CO2	  	  Energy	  Reactor	  ©”,	  een
uitvinding	  om	  het	  binden	  van	  CO2	  	  te	  combineren	  met	  het	  opwekken	  van	  energie.
http://www.innovationconcepts.eu/	  en	  http://www.olivijn.info/

• Olivine	  Group,	  in	  de	  markt	  afzetten	  van	  met	  Olivijn	  verrijkte	  producten	  (Green	  Sand).
http://www.olivinegroup.com/

Een	  hoopvolle	  toekomst
Er	  is	  geld	  nodig.	  Het	  certificeren	  van	  de	  Olivijn-‐methode	  maakt	  de	  toegang	  tot	  de	  CO2-‐markt
mogelijk.	  De	  stichting	  blijft	  op	  zoek	  naar	  financieringsbronnen	  om	  de	  certificering	  mogelijk	  te
maken	  en	  bedrijft	  ondertussen	  wetenschappelijk	  en	  maatschappelijk	  zendingswerk.

• Erkenning.	  Het	  gedachtegoed	  van	  Olaf	  Schuiling	  ondervindt	  in	  toenemende	  mate
erkenning.	  Opvallend	  genoeg	  vaak	  buiten	  Nederland.	  Recent	  heeft	  hij	  lezingen
gegeven	  en	  deelgenomen	  aan	  belangrijke	  congressen	  in	  UK,	  India	  en	  Oman.
Wetenschappelijke	  artikelen	  hebben	  hun	  weg	  gevonden	  naar:

- Springer	  Encyclopedia
- Int.J.	  Greenhouse	  Gas	  Issues
- Natural	  Hazards
- Greenhouse	  Issues

Schuiling	  schreef	  verder	  een	  hoofdstuk	  in	  het	  boek	  “Engineering	  Earth”	  van	  Brunn.

• Onderscheidingen.	  Succes	  ligt	  op	  de	  loer.	  Olaf	  Schuiling	  is	  genomineerd	  voor	  de	  ENI
Award.	  Deze	  staat	  ook	  wel	  te	  boek	  als	  de	  Nobelprijs	  op	  het	  gebied	  van	  milieu	  en
energie.	  De	  ENI,	  de	  grootste	  Italiaanse	  olie	  en	  gasonderneming	  beloont	  baanbrekend
onderzoek	  op	  het	  gebied	  van	  klimaatbeheersing.
http://www.eni.com/en_IT/innovation-‐technology/eni-‐award/eni-‐award.shtml
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Bij	  de	  Virgin	  Earth	  Challange	  behoort	  de	  Olivijn	  Stichting	  inmiddels	  tot	  de	  laatste
twintig	  geselecteerden.	  Duizenden	  inzendingen	  hebben	  meegedongen	  naar	  de
prijzenpot	  van	  25	  miljoen.	  Het	  initiatief	  hiertoe	  is	  in	  2007	  opgezet	  door	  multimiljonair
Richard	  Branson	  in	  samenwerking	  met	  de	  Amerikaanse	  oud-‐vicepresident	  en
milieugoeroe	  Al	  Gore.	  CO2-‐reductie	  is	  het	  grote	  doel.
http://www.virgin.com/subsites/virginearth

• Certificering.	  Er	  bestaan	  inmiddels	  contacten	  met	  deskundigen	  op	  het	  gebied	  van	  het
‘Clean	  Development	  Mechanisme’(CDM)	  en	  ‘Carbon	  Credits’.	  Via	  certificering	  is
toegang	  te	  krijgen	  tot	  deze	  geldstromen.

• Onderzoekspartners.	  Een	  aantal	  wetenschappers	  van	  de	  Wageningen	  Universiteit
gaat	  verder	  met	  het	  onderzoek	  naar	  Olivijn-‐toepassingen	  in	  de	  agrarische	  sector.
Zoals	  bekend	  is	  de	  meest	  succesvolle	  toepassing	  van	  de	  Olivijn-‐methode	  te
verwachten	  in	  warme,	  vochtige	  milieu’s.	  De	  tropische	  landbouw	  bijvoorbeeld.	  De
inzet	  richt	  zich	  op:

- literatuurstudies	  door	  studenten
- samenwerkingsmogelijkheden	  met	  universiteiten	  in	  Brazilië,	  Kenia	  en

Vietnam
- grootschalige	  veldproeven	  met	  olivijn	  als	  CO2-‐vernietiger
- mogelijkheden	  om	  additioneel	  inkomen	  te	  verwerven	  voor	  de

landbouwondernemingen	  uit	  ‘carbon	  credits’

• Maatschappelijke	  druk.	  Een	  gerenommeerd	  adviseur	  is	  bereid	  gevonden	  om
behulpzaam	  te	  zijn	  bij	  de	  introductie	  van	  de	  Olivijn-‐methode	  binnen	  de	  overheid.	  Dit
zou	  uitstekend	  aansluiten	  op	  de	  strategie	  van	  de	  Olivijn	  Stichting	  om	  onnodige,
risicovolle	  en	  kostbare	  ondergrondse	  opslag	  in	  Noord	  Nederland	  ter	  discussie	  te
stellen.	  Zeer	  onlangs	  heeft	  de	  stichting	  zich	  met	  een	  manifest	  tot	  de	  Tweede	  Kamer
gericht.

Voor	  reacties,	  aanvullende	  informatie	  of	  verdieping:	  info@smartstones.nl	  ,	  ook
voor	  het	  aanmelden	  van	  nieuwe	  ‘vrienden’	  of	  uw	  afmelding	  indien	  u	  geen	  prijs
meer	  stelt	  op	  de	  ontvangst	  van	  deze	  nieuwsbrief.


