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HOE EUROPA MET SATELLIETEN ONZE CO2
UITSTOOT IN HET OOG WIL HOUDEN  

Broeikasgassen 
spotten tot op 
de kilometer
De broeikasgasuitstoot per land wordt 
vooralsnog alleen berekend door de landen 
zelf. Dat komt de transparantie niet altijd ten 
goede. Met speciale CO2satellieten wil de 
Europese Commissie een globaal monitoring
systeem installeren.

SENNE STARCKX
In  een  miljoen  luchtdeeltjes

zitten  er  gemiddeld  408  mole
culen koolstofdioxide. Zoveel be
draagt  de  huidige  concentratie
van CO2, het belangrijkste broei
kasgas waarvan het atmosferische
gehalte  al  decennia  nauwkeurig
wordt  opgevolgd.  Dat  gebeurt
vanuit meetstations zoals dat op
de vulkaan Mauna Loa op Hawaï,
waar in de jaren 60 voor het eerst
een  toename  in  de  concentratie
werd gemeten. Maar die 408 ppm
(parts per million) is een gemid
delde,  globale  waarde.  Hoeveel
broeikasgas er vanuit een land of
regio elk jaar bijkomt, kunnen de
stations niet zien. Ook observatie
satellieten  zijn  daar  niet  toe  in
staat. Of nog niet, want als het van
Europa  afhangt,  beschikt de we
reld vanaf 2026 over een globaal
monitoringsysteem voor CO2.

Tot dat  systeem er  is, kunnen
landen alleen zicht krijgen op hun
broeikasgasuitstoot  door  die  te
berekenen – wat de meeste al ja
ren doen. Die berekening gebeurt
bottomup: voor CO2 wordt er ge

keken naar de koolstofinhoud van
een  ton  steenkool,  en  hoeveel
daarvan vrijkomt bij verbranding.
Samen  vormen  de  berekeningen
een bijzonder ingewikkelde boek
houding,  waarvan  het  eindrap
port  jaarlijks  wordt  opgestuurd
naar  het  klimaatbureau  van  de
Verenigde Naties in Bonn.

Oeps, foutje
Maar  zoals  bij  elke  boekhou

ding  staan  en  vallen  ook  de  be
trouwbaarheid  en  nauwkeurig
heid van de  ‘broeikasgasinventa
ris’ met de kwaliteit en volledig
heid van de invoerdata. Voor het
opstellen  van  deze  landelijke  in
ventaris  gelden  internationale
richtlijnen,  opgesteld  door  het
IPCC, het klimaatpanel van de VN.

De berekening verloopt zo  ‘op
de meest accurate manier’, klinkt
het  bij  de  Vlaamse  Milieumaat
schappij  (VMM),  die  het  reken
werk  voor  Vlaanderen  verzorgt.
De foutenmarge (de afwijking ten
opzichte  van  de  werkelijke  uit
stoot)  blijft  daardoor  beperkt.
Voor  de  Belgische  uitstoot  van
2017 lag hij op 3,89 procent, aldus
de VMM.

Maar niet overal wordt de uit
stoot zo zorgvuldig berekend. Dat
leidt nu en dan tot pijnlijke ver
rassingen. Zo meldde Peking eind
2015 doodleuk dat het jaarlijks 17
procent meer steenkool verstookt
dan dat het land in zijn inventaris
sen had aangegeven – het moest
opeens miljarden tonnen CO2 ex
tra  inboeken.  Of  wat  te  denken
van de vele lekken in olie en gas
installaties die vaak niet eens wor
den opgemerkt door de exploitan
ten, laat staan gerapporteerd. Bij
zo’n lek kunnen in één klap tien
duizenden  tonnen  methaangas
(een veel sterker broeikasgas dan
CO2) vrijkomen, bleek vorige week
nog uit een artikel in het weten
schappelijke tijdschrift PNAS. 

De auteurs beschreven daarin
hun ontdekking van een gaslek bij
een  schaliegasinstallatie  in  de
Amerikaanse staat Ohio, waar be

gin 2018 tijdens een periode van
twintig  dagen  niet  minder  dan
60.000 ton methaan was kunnen
ontsnappen – zowat een vijfde van
de  jaarlijkse  Belgische  methaan
uitstoot. Zulke lekken wordt vaak
niet  opgenomen  in  inventarisa
ties, meldde PNAS.

Dat het gaslek in Ohio nu toch
bekend is, net als de extra uitstoot
die het veroorzaakte, is geheel te
danken  aan  Tropomi,  een  meet
instrumentje dat sinds 2017 mee
vliegt  met  een  Europese  aard
observatiesatelliet.  ‘Daarmee  kij
ken we vanuit de satelliet naar be
neden en meten we voor verschil
lende  luchtcomponenten  de  ab
sorptie  van  weerkaatst  zonlicht’,
zegt Jochen Landgraf van het Ne
derlandse  instituut  voor  ruimte
onderzoek SRON, dat het instru
ment mee ontwikkelde (Landgraf
is ook een van de auteurs van het
PNASartikel). 

‘Boven Ohio zagen we in febru
ari  2018  een  duidelijke  stijging
van de methaanconcentratie, die
door de wind vanuit het zuiden al
leen  van  de  schaliegasinstallatie
kon komen.’ Tropomi is nog maar
het  eerste  meetinstrument  dat
methaanemissies in kaart brengt
met een pixelgrootte van 7 bij 7 ki
lometer.  De  foutenmarge  op  de
metingen is kleiner dan 1 procent.

CO2 meten is lastiger 
Maar  voor  de  Europese  Com

missie is dat niet genoeg. Boven
dien meet Tropomi niet de voor
naamste  aandrijver  van  de  kli
maatopwarming. ‘CO2 meten van
uit de ruimte is lastiger, want de
instrumenten moeten veel nauw
keuriger  zijn’,  zegt  Landgraf.
‘Het blijft veel langer in de atmo
sfeer  hangen  dan  methaan  en
raakt  daardoor  beter  vermengd,
waardoor verhogingen door emis
sies veel kleiner zijn.’ 

Maar het is niet onmogelijk. De
technologie  wordt  momenteel
volop ontwikkeld en verbeterd, en
als  alles  goed  gaat,  draaien  er
straks ook satellieten rond de aar

Afgelopen week meldden 
Nederlandse onderzoekers 
hun ontdekking van een 
groot methaanlek in de 
VS. Een overvliegende sa
telliet had de gaspluim ge
detecteerd. Dat vormt de 
opmaat naar een globale 
monitoring van broeikasgas
sen vanuit de ruimte.

Vooraf

De ESASatelliet met het Tropomiinstrument. © ESA/ATG medialabESA

Het lek bij een schaliegasinstallatie in Ohio. © Ohio State Highway Patrol

De zichtbare verspreiding van CO2 over het aardoppervlak kan momenteel                     alleen worden gesimuleerd, zoals met een supercomputer van de Nasa.  ©  Nasa
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 ‘De uitstoot zal 
hoger uitvallen. 
We zien dat nu al 
bij de methaan
bronnen waarvan 
we jaren terug het 
bestaan niet kenden’
JOCHEN LANDGRAF  
Nederlandse instituut voor 
ruimteonderzoek SRON

China meldde eind
2015 doodleuk 
dat het jaarlijks 
17 procent meer 
steenkool verstookt
had dan dat het 
in zijn inventaris 
had aangegeven 

de  die  CO2  rechtstreeks  meten.
Volgens de planning van het Euro
pese  aardobservatieprogramma
Copernicus  zal  dat  vanaf  2026
zijn,  wanneer  de  derde  ‘CO2sa
telliet’ in een polaire baan om de
aarde hangt. Drie is voldoende om
het volledige aardoppervlak af te
dekken en (bijna) dagelijks boven
elke plek te passeren. 

De doorkomst zal telkens over
dag  gebeuren,  want  zonder  zon
licht geen meting. Landgraf: ‘We
kijken  in  het  kortgolvige  infra
rood,  en  meten  hoeveel  van  de
straling die het aardoppervlak re
flecteert,  wordt  tegengehouden
door CO2. Zo kunnen we de hoe
veelheid berekenen die langs het
lichtpad zit.’ Er wordt gemikt op
een resolutie van 2 bij 2 kilometer,
precies  genoeg  om  CO2pluimen
van  pakweg  een  energiecentrale
te kunnen zien en afmeten. 

In  vergelijking  met  Tropomi
gaat de foutenmarge met een fac
tor  10  omlaag,  naar  0,1  procent.
Dat  is  ongezien  scherp,  maar
noodzakelijk.  ‘Bij  pluimen  gaat
het om een verschil van hoogstens
een  paar  procent  in  CO2gehalte
ten  opzichte  van  de  naburige
luchtmassa.’

Zullen  de  emissiecijfers  over
vijf  jaar  moeten  bijgesteld  wor
den, als de eerste  resultaten van
de CO2monitoring binnenlopen?
Landgraf denkt van wel.  ‘De uit
stoot zal hoger uitvallen. We zien
dat nu al bij de methaanbronnen
waarvan we het bestaan enkele ja
ren geleden niet kenden.’ Boven
dien hebben niet alle landen hun
CO2boekhouding  goed  op  orde.

In  de  Volkskrant  stond  onlangs
nog dat niet alleen China uitschui
vers maakt. Zo zou ook de broei
kasgasinventaris van Rusland se
rieus rammelen – de foutenmarge
zou 10 procent bedragen.

Klimaatpolitie
Maar  de  globale  concentratie

wordt toch nauwgezet opgevolgd
vanuit meetstations zoals dat op
Mauna Loa? ‘Klopt, maar voor de
strijd tegen de klimaatopwarming
is het ook belangrijk te weten hoe
veel landen individueel uitstoten’,
zegt de Duitse beleidsdeskundige
Hugo Zunker, die bij de Europese
Commissie  mee  het  Copernicus
programma bestiert.  ‘Binnen het
klimaatakkoord  van  Parijs  is  af
gesproken dat landen elkaar gaan
controleren,  en  dan  is  recht
streekse  CO2monitoring  on
ontbeerlijk.’  Daarom  ook  dat  de
satellietdata  gratis  en  vrij  be
schikbaar  zullen  worden  –  mis
schien  ook  om  te  vermijden  dat
Europa de rol van klimaatpolitie
krijgt opgeplakt.

De monitoring wordt ook cru
ciaal voor de ‘global stocktake’, een
vijfjaarlijkse  realitycheck  van  de
voortgang van de klimaatambities
(de volgende  is gepland  in 2023,
daarna is het wachten tot 2028).
Volgens Landgraf legt die timing
een strikte deadline op. ‘Als we de
evaluatie van 2028 willen onder
bouwen  met  metingen  van  CO2
emissies, dan moeten de satellie
ten echt wel in 2026 op hun plaats
hangen,  anders  riskeren  we  te
moeten wachten tot 2033.’

De zichtbare verspreiding van CO2 over het aardoppervlak kan momenteel                     alleen worden gesimuleerd, zoals met een supercomputer van de Nasa.  ©  Nasa

Het Urgendavonnis, 
dat  in 2018  in hoger be
roep werd bekrachtigd, 
dwingt Nederland om al 
in 2020 de uitstoot van 
broeikasgassen sterk te 
hebben verminderd. 
Daarvoor moet de 
regering klimaatmaat
regelen nemen die veel 
verder gaan dan ze zelf 
tot nog toe wilde. De 
Hoge Raad, de hoogste 
rechtbank  in Nederland, 
benadrukte dat het  leven 
en het welzijn worden 
bedreigd door de kli
maatverandering. De 
staat  ‘blijft achter bij de 
bescherming van  inwo
ners tegen de gevaarlijke 
klimaatverandering’. 
In de zaak die was aan
gespannen door de 
Stichting Urgenda, oor
deelde de rechter  in 
2015 dat de  landelijke 
uitstoot van CO2 en an
dere broeikasgassen al 
in 2020 minimaal 25 
procent  lager moet zijn 
dan  in  ijkjaar 1990. 
Nergens anders  is een 
overheid door de rechter 
gedwongen een strenger 
klimaatbeleid te voeren. 
(nrc)
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