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Noren slaan al jaren CO2 op
ACHTERGROND
ONDERGRONDSE OPSLAG
3 Ondergrondse opslag CO2
verontrust veel Drenten en
Groningers
3 Noorse milieubeweging ontploft juist als CO2-opslag niet
doorgaat
3 Gebruik fossiele brandstoffen neemt alleen maar toe

Door Eric Fokke
Groningen/Hammerfest Bijeenkomsten
over de opslag van CO2 brengen in Friesland, Groningen en Drenthe honderden
verontruste mensen op de been. In Noorwegen ontploft de milieubeweging juist
als een CO2-opslag níet doorgaat.
Bjørn Utgård van de in Noorwegen invloedrijke milieuorganisatie Bellona
twijfelt niet: "CO2-opslag vindt plaats in
bronnen waar miljoenen jaren gas of olie
zat, dus waarom zouden ze nu geen CO2
vasthouden? Angst onder mensen wordt
vooral ingegeven door gebrek aan kennis.
In Duitsland zag ik demonstranten tegen
CCS met spandoeken met gasmaskers.
Een masker helpt niet bij CO2, dan heb je
een zuurstoftank nodig."
CCS, Carbon Capture and Storage, het
vangen en opslaan van CO2 – velen in
Groningen, Friesland en Drenthe willen
er niet aan. Het Rijk echter ziet in CCS
juist een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. De lege aardgasvelden in Sebaldeburen, Boerakker en
Ekehaar zouden vanaf 2015 gevuld kunnen worden met CO2, voor een deel afkomstig van twee grote elektriciteitscentrales die in de Eemshaven worden gebouwd.
CCS-tegenstander Greenpeace zou
daarmee het gelijk aan haar kant krijgen.
De milieuorganisatie vreest dat de industrie met CCS een argument krijgt om op
de oude voet door te gaan en onvoldoende

investeert in alternatieve, schone energie.
Miljarden euro’s kun je immers maar één
keer uitgeven.
In Noorwegen ziet de milieubeweging
dat anders. Utgård van Bellona: "Greenpeace heeft wel een punt, maar wij maken ons geen illusies over het gebruik van
fossiele brandstoffen, dat neemt alleen
maar toe. Wereldwijd zijn er 8400 grote
industriële complexen die verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de
uitstoot van CO2 per jaar. Op dergelijke
hotspots kan veel CO2 gewonnen en opgeslagen worden en dat maakt grote reducties op relatief korte termijn mogelijk. Met het oog op klimaatverandering
heb je geen andere keuze."
CCS is in Noorwegen geen nieuw begrip. De EU discussieert nog steeds over
een CO2-belasting, maar Noorwegen
(geen EU-lid) besloot daar in 1996 al toe.
Prompt nam het Noorse energieconcern
Statoil ’s werelds eerste ’full-scale’ CCSinstallatie in gebruik voor het gasveld
Sleipner in de Noordzee. Sindsdien is daar
tien miljoen ton klimaatgas duizend meter diep onder de zeebodem opgeslagen.
Twee jaar geleden werd een dergelijke
installatie in gebruik genomen op het eilandje Melkøya naast het stadje Hammerfest in het hoge noorden. Daar wordt
aardgas vloeibaar gemaakt zodat het met
tankers kan worden afgevoerd. Kari Mette Darell Holand van Statoil: "Het gas dat
wij boren bestaat voor 6 tot 8 procent uit
CO2. Dat moet er uit. Dat levert 700 duizend ton CO2 per jaar op – indertijd 2 procent van de totale CO2-uitstoot van
Noorwegen – die je normaal gesproken
zou laten ontsnappen. Maar dat is duur in
Noorwegen. Nu", ze wijst op een verzameling glanzende pijpen, "vangen we
CO2 op en voeren het af naar een bron
diep onder de zeebodem, 145 kilometer
hier vandaan."
De Noorse milieubeweging ontplofte
toen begin deze zomer duidelijk werd dat
een groot CCS-project in Mongstad in de
koelkast werd gezet. In 2014, zo had de
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Bourbon Parma’s keren
terug naar Parma

G
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¬ Carbon Capture and Storage (CCS),
het vangen en opslaan van CO2, in
het Noorse Melkøya. Foto: DvhN
Noorse premier Jens Stoltenberg beloofd,
zou daar jaarlijks tot 2,5 miljoen ton CO2
van energiecentrales en raffinaderijen
gevangen en opgeslagen worden. Dat
project loopt, zo bleek, minstens vier jaar
vertraging op. De kosten zijn volgens de
regering te hoog en de techniek is onvoldoende ontwikkeld. CO2 vangen bij de
productie van gas zou simpeler zijn dan
bij energiecentrales en raffinaderijen.
Direct betrokkenen, zoals omwonenden van lege aardgasvelden, vrezen de
mogelijkheid dat het CO2 in één keer vrijkomt en al het leven verstikt. Enkele verwijzen naar het Noorse Sleipner-gasveld
waar een tijdje geleden bleek dat een bron
met verontreinigd proceswater van het
boorplatform lekt. Waarom zou het CO2gas daar dan wel op zijn plek blijven?
"Omdat", zegt Øistein Johannessen van
Statoil stellig, "binnen die formatie ge-

scheiden compartimenten zijn. Dat proceswater is op een heel andere plek opgeslagen en wordt onder veel grotere druk
geïnjecteerd dan CO2. Daar is het fout gegaan. We monitoren al meer dan tien jaar
de CO2-opslag en daar is niets aan de
hand. CO2-opslag kan ook in oude gasvelden onder het vasteland, maar het is zeer
belangrijk dat je goed peilt of je het goede
reservoir in gebruik neemt en met de
goede druk injecteert. Garanderen dat er
nóóit een lek optreedt, nee, dat zou ik niet
kunnen."
Demissionair minister Maria van der
Hoeven van economische zaken bezocht
Noorwegen afgelopen juni. Haar voorlichter Jan van Diepen zegt dat de minister onder de indruk was van de Noorse
aanpak. "Het streven in Nederland is 20
procent duurzame energie in 2020. Dan
heb je nog steeds 80 procent fossiele
brandstof. Deskundigen zeggen dat we
het ons met het oog op de klimaatverandering niet kunnen veroorloven CCS te
laten liggen. Het is dus geen kwestie van
of of, maar en en."
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een bal, maar een muziekuitvoering. De kinderen van
prinses Irene en de in augustus
overleden prins Carlos Hugo van
Bourbon Parma hebben het
programma van hun bezoek aan
de Italiaanse hertogdommen
Piacenza en Parma aangepast.
Hun vader had zo’n vijftien
jaar geleden de eeuwenoude
banden met de twee voormalige
hertogdommen, waarover zijn
grootvader Roberto als laatste
regeerde, weer aangehaald. Hij
herstelde, met instemming van
de Italiaanse staat, de eeuwenoude ridderordes, en presideerde
¬ Prins Carlos
in Piacenza en Parma over de
uitreiking van de ordetekens.
Oudste zoon prins Carlos, sinds het overlijden van Carlos Hugo
in naam de nieuwe hertog, houdt de herboren traditie in stand. Bij
de uitvaart eind augustus in de basiliek Magistrale Santa Maria
della Steccata had hij al gezegd snel terug te zullen komen. En die
belofte deed hij gisteren en vandaag gestand, maar het bal van
vanavond in Parma is vervangen door een muziekuitvoering omdat de familie Bourbon Parma nog in de rouw is.

Prinses Margarita houdt
nog even inkijk

P

rinses Margarita en haar man Tjalling ten Cate moeten nog
even geduld hebben. De wandelpaden rond hun nieuwe woning op het koninklijk landgoed De Horsten mogen voorlopig niet
worden afgesloten of omgeleid. De commissie welstand en cultureel erfgoed van de gemeente Wassenaar had deze week maar
enkele minuten nodig om het verzoek van de beheerder van De
Horsten naast zich neer te leggen.
De Horsten tussen Wassenaar en Voorschoten zijn beschermd.
Ook de padenstructuur behoort tot het cultureel erfgoed. Vandaar
dat toestemming moet worden gevraagd om pottenkijkers te
weren van de nieuwe huisvesting van de prinses en haar man. Het
wandelpad loopt nu vlak langs hun keukenraam. Het oordeel
wordt uitgesteld tot de commissie ter plekke heeft kunnen kijken.
De nieuwe paden moeten in het bos worden ingepast, en dat willen de commissieleden met eigen ogen zien. Margarita en Tjalling,
woonachtig in Amsterdam, hebben eerder dit jaar wel een bouwen monumentenvergunning gekregen. De bouwwerkzaamheden
zijn nog niet begonnen.

Urk was eens een Amsterdamse kolonie
ACHTERGROND
RELATIE URK MET
HOOFDSTAD

Amsterdam kocht 350
jaar geleden kleileembult
Urk
3 Toenmalige eiland keerde het katholieke geloof
de rug toe
3

Door Albert de Lange
Amsterdam/Urk Dat ze op Urk
zo godvrezend zijn, is volledig
toe te schrijven aan Nicolaes
Witsen, de man die eind zeventiende eeuw dertien termijnen
burgemeester was van Amsterdam. In die jaren was het katholieke Urk Amsterdams bezit.
Toen Witsen katholieke samenkomsten verbood, bekeerde het
hele toenmalige eiland zich,
waardoor het tot op de dag van
vandaag gereformeerd is.
Een curieus feit dat opduikt
nu het maandag 350 jaar geleden
is dat Amsterdam de kleileembult in de Zuiderzee in bezit
kreeg, inclusief de eeuwigdurende heerlijkheidsrechten. De
stad kocht het eiland op 4 oktober 1660 van een particuliere familie met het oogmerk er een
vuurbaak te plaatsen voor de
VOC-vloot. Maar in 1792 verkocht de stad het eiland weer,
ADVERTENTIE

voor 7000 florijnen aan de Staten
van Holland. De Urker gemeentesecretaris Rien Bogerd, die een
fijn ontwikkeld gevoel heeft
voor geestige historische wendingen, denkt dat Amsterdam
van het eiland af wilde omdat de
mensen toch lastig waren. "De
vroede vaderen van Amsterdam
dachten misschien dat het een
meegaand volkje was, maar ja,
ADVERTENTIE

¬ Urk in 1933, kort na het
sluiten van de Afsluitdijk.
Foto: Archief DvhN
eilanders zijn wel gewend om
zichzelf te redden."
De stad had een vuurbaak geplaatst, zodat de VOC-vloot op
het juiste moment rechtsaf kon
slaan in de vaargeul. "Maar als de
Urkers dat baken verplaatsten,

en dat deden ze nogal eens, dan
liep zo’n schip op een zandbank.
En ja, dan hebben jutters vrij
spel, zoals u weet. Dat was vaak
een hele goeie buit."
Bogerd wil geen kwaad woord
over Amsterdam horen. "Ze hebben lange tijd heel goed voor Urk
gezorgd. Toen het kerkje aan de
zee door het water verzwolgen
dreigde te worden, heeft de stad

een nieuwe kerk gebouwd. Ons
hele palenscherm, de zeewering,
is door Amsterdam aangebracht,
gefinancierd met een verloting
onder Amsterdamse burgers.
Dat is nu belangrijk onderdeel
van onze cultuurhistorie."
De gemeentesecretaris is ook
voorzitter van de stichting Urker
Uitgaven, die boekjes over de
historie van Urk uitbrengt.

"Voor december staat een uitgave gepland over de periode
1900—2000 en daarbij stuitten we
steeds op onze relatie met Amsterdam: Urker dienstmeisjes
die in Amsterdam werkten en
maar twee keer per jaar thuis
kwamen, vissers die na de aanleg van de Afsluitdijk moesten
terugvallen op de Zuiderzeesteunwet gingen ’naar het Rokin’.
Daar zat het kantoor dat de
steun uitbetaalde."
Toen Klaas de Vries, Urker te
Amsterdam, in de lokale krant
Urker Land wees op het belang
van 1660, werden de feestelijkheden geboren. De oudste gevelsteen op Urk is gelegd door de
Amsterdamse regent Hendrik
Daniëlsz Hooft, maar gaat nu
schuil achter struikgewas.
Burgemester Eberhard van
der Laan brengt maandag een
officieel bezoek aan het vissersdorp, 18.000 zielen en nog altijd
voor meer dan 60 procent drijvend op de visserijsector. Hij
gaat de steen opnieuw onthullen
en daarmee in ere herstellen.
"Je kunt wel zeggen dat Amsterdam dankzij Urk zo groot is
geworden", zegt Bogerd lachend.
En nog altijd spelen Urkers een
belangrijke rol in de hoofdstad.
"Wij houden onze uitgaande
pendel goed in de gaten. De onderstutting van de huizen langs
de Noord-Zuidlijn wordt door
een Urker aannemer gedaan, en
het overgrote deel van het schilderwerk van Amsterdamse corporaties wordt door mensen van
hier uitgevoerd." (GPD)

Achtbaanrit verzacht astma
Alternatieve Nobelprijzen uitgereikt in VS
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Cambridge Simon Rietveld
(Universiteit van Amsterdam)
en Ilja van Beest (Universiteit
van Tilburg) hebben donderdag
de Ig Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen met hun onderzoek dat astmasymptomen
worden verzacht door een ritje
in de achtbaan. De wetenschappers ontvingen de prijs donderdagavond in de Harvard Universiteit in Cambridge (VS).
De prijs is bedoeld voor wetenschappers die met hun onderzoek ’mensen eerst aan het

lachen maken en daarna aan het
denken zetten’. De Ig Nobelprijzen worden georganiseerd door
de Amerikaanse organisatie Improbable Research en zijn een
parodie op de Nobelprijzen
waarvan de winnaars volgende
week worden bekendgemaakt.
De Ig Nobelprijs voor technologie ging naar een Brits-Mexicaans team dat een op afstand
bestuurbare helikopter ontwierp om walvissensnot te verzamelen. Bij de natuurkundigen
vielen
wetenschappers
uit
Nieuw-Zeeland in de prijzen. Zij
stelden op wetenschappelijk
verantwoorde wijze vast dat het

dragen van de sokken over de
schoenen de kans op uitglijden
verkleint bij gladheid.
Drie Britse onderzoekers namen de Ig Nobelprijs voor de
Vrede mee naar huis. Zijn toonden aan dat vloeken pijn verlicht. De economieprijs ging,
niet zonder sarcasme, naar de
toplieden van Goldman Sachs,
Lehman Brothers, AIG en andere
belangrijke spelers in de Amerikaanse financiële sector "voor
nieuwe manieren om geld te investeren. Manieren die leiden
tot maximaal financieel gewin
en minimaal risico voor de wereldeconomie." (ANP/RTR)

¬ Het huis op De Horsten waar prinses Margarita en haar
man willen gaan wonen. Foto: GPD

Spaanse koning hersteld

K

oning Juan Carlos is volledig hersteld van zijn longoperatie eerder dit jaar. Dat
hebben heeft het paleis namens de behandelende medici
laten weten. De Spaanse koning onderging dinsdag en
woensdag in het ziekenhuis in
Barcelona een grondige postoperatieve controle. Daaruit
bleek dat de ingreep in mei,
waarbij een niet kwaadaardig

gezwel uit zijn rechterlong
werd verwijderd, succesvol is
geweest. "De koning is genezen
en behoeft geen verdere behandeling", aldus de verklaring
namens chirurg Laureano Molins Lopez-Rodo.
Het knobbeltje was eind april
ontdekt tijdens de jaarlijkse
medische check-up van Juan
Carlos (72). Sindsdien heeft hij
zijn activiteiten beperkt.

Zweedse prins Daniel
debuteert in Frankrijk

D

e kersverse Zweedse prins
Daniel heeft deze week
zijn vuurdoop ondergaan. Onwennig, op het eerst gezicht
onzeker en timide en steeds op
gepaste afstand van zijn vrouw,
kroonprinses Victoria, maakte
hij zijn buitenlandse debuut in
Frankrijk.
Dit jaar is het precies tweehonderd jaar geleden dat het
Zweedse parlement de Franse
generaal Jean Baptiste Bernadotte koos als troonopvolger en
toekomstig koning van Zweden. Victoria en Daniel bezoch¬ Daniel en Victoria
ten daarom in Frankrijk een
aantal plekken die zijn verbonden
met de generaal, destijds lange tijd een vriend van keizer Napoleon.
Zo kreeg het Zweedse kroonprinselijk paar in Sceaux de huwelijksakte te zien van Bernadotte, de grondlegger en naamgever van
het huidige Zweedse koningshuis, en zijn echtgenote Désirée
Clary voormalig verloofde van Napoleon. Ook bezochten ze het
kasteel La Grage-La Prévôte in Savigny le Temple dat Bernadotte
ruim tweehonderd jaar geleden, nog voor zijn opmerkelijke carrièrewending, kocht.
Bernadottes verre nakomelinge Victoria nam tijdens haar vierdaagse bezoek aan Frankrijk ook een kijkje in zijn geboorteplaats
Pau, waar ze met Daniel die na zijn huwelijk met Victoria de naam
Bernadotte kreeg toegevoegd - enthousiast werd onthaald. Het
paar werd ook ontvangen door president Nicolas Sarkozy en diens
echtgenote Carla Bruni.
Een volgend buitenlands bezoek staat ook al op het programma,
naar buurland Finland.

