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Een ring met een zwart steentje gemaakt van
koolstofdeeltjes die uit de lucht zijn gehaald door een
filterinstallatie van kunstenaar Daan Roosegaarde. Foto:
Jaap Arriens/HH
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Klimaatadvies aan minister: zet in op CO₂
direct uit de lucht halen

Het uit de lucht halen van CO₂ moet een belangrijke rol gaan spelen bij het

realiseren van de klimaatdoelstelling van Parijs. Het terugdringen van de uitstoot

door het bouwen van wind- en zonneparken is niet genoeg. Daarvoor waarschuwt

een aantal klimaatdeskundigen dinsdag in een brief aan minister Wiebes van

Economische Zaken & Klimaat.

'Vrijwel zeker zullen we de komende jaren teveel broeikasgassen in de atmosfeer

brengen. De voorgestane vermindering van deze uitstoot is urgent nodig, maar

intussen niet meer voldoende om de Parijs-doelstellingen te halen. Het teveel aan

broeikasgassen, en met name CO₂, moet weer uit de lucht worden gehaald', aldus

de briefschrijvers.

Herbebossing en nieuwe installaties
Er is ook een programma van

onderzoek, ontwikkeling en

demonstratie nodig om beter inzicht

te krijgen in methoden en

technieken om tot negatieve emissie

van broeikasgassen te komen, en

inzicht in de kansen hierbij voor

Nederland, schrijven deze

deskundigen, onder wie Bert Metz,

voormalig co-voorzitter van de

werkgroep Mitigatie van de IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate

Change), Wim Turkenburg, emeritus

hoogleraar Science, Technology & Society aan de Universiteit Utrecht en directeur

Sible Schöne van klimaatbureau HIER.

Volgens deze experts is het onttrekken van CO₂ aan de lucht mogelijk door

bijvoorbeeld herbebossing en het afvangen en opslaan van CO₂ uit processen

waarbij biomassa als grond- of als brandstof wordt gebruikt. Dat kan bij zowel

! "

https://www.hier.nu/uploads/inline/20180501%20Brief%20negatieve%20emissie%20technieken.pdf


industrie als elektriciteitscentrales.

Ook kunnen er installaties worden gebouwd waarmee CO₂ direct uit de lucht

wordt gehaald en langdurig wordt omgezet in duurzame producten zoals

koolstofvezels. De klimaatdeskundigen roepen Wiebes op maatregelen om CO₂
direct uit de lucht te halen mee te nemen in het Klimaatakkoord voor 2030

waarover op dit moment wordt onderhandeld.
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