De zesde wereldklimaatconferentie eind vorig jaar is
geëindigd in een impasse.
De voornaamste reden hiervoor
was de controverse over het al dan
niet gebruiken van flexibiliteitmechanismen en koolstofreservoirs
om de Kyoto-doelstellingen te
halen.
Koolstofmanagement biedt
wellicht een oplossing door bij te
dragen tot de reductie van broeikasgassen, rekening houdend met
de mogelijkheid van flexibiliteit
en koolstofreservoirs.
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an 13 tot 25 november 2000 vond in het Nederlandse Den Haag de zesde wereldklimaatconferentie (COP6) plaats. De ultieme inzet van deze
conferentie was het vastleggen van de operationele procedures bij het Kyoto-Protocol Deze conferentie heeft niet
geleid tot een internationale consensus om de vergalopperende broeikasgasemissies te stabiliseren en ze zal worden
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hervat later dit jaar. Een onmiddellijke reactie, tegen aanvaardbare kosten, is noodzakelijk om de mogelijke onverwachte gevolgen, die een wijzigend klimaat met zich zou
meebrengen te kunnen afremmen.
De versterking van het natuurlijk broeikaseffect is een van de
meest ernstige milieuproblemen waarmee onze planeet
wordt geconfronteerd. Het natuurlijk broeikaseffect, voor-
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t:
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namelijk door de aanwezigheid van waterdamp en CO2 in
de atmosfeer, zorgt voor een gemiddelde temperatuur op
aarde van 15°C en maakt leven op onze planeet mogelijk.
De huidige bezorgdheid is dus de versterking van dit natuurlijk broeikaseffect. Sinds het begin van de industrialisatie,
midden negentiende eeuw, is de concentratie van broeikasgassen, zoals CO2, CH4 en N2O, dramatisch gestegen.
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Momenteel resulteert dit in een additionele energiecaptatie
van 2.75 W m-2. Deze toename zou de klimaatstabiliteit van
de aarde kunnen verstoren. De sterkte van de verstoringen
en waar of wanneer deze zullen plaatsgrijpen is echter niet
eenduidig aan te geven. De onzekerheid omtrent de ecologische, economische en sociale gevolgen ervan is bovendien
nog veel groter.
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tificeerd door 55 landen, met in begrip van
Annex 1-landen die samen 55% van de CO2emissies in deze groep vertegenwoordigen. Op
dit moment heeft nog geen enkel Annex 1-land
het Kyoto-Protocol geratificeerd.

Flexibiliteit m.b.t.
soorten gassen en sectoren

Het Kyoto Protocol is flexibel opgevat. De
beoogde emissiereducties hebben betrekking op
(a) De mate waarin CO2 wordt geabsorbeerd door oceanen en de biosfeer (bodem en planten) is
een korf van 6 broeikasgassen (CO2, CH4, N2O,
onzeker.
(b) GWP100 = "Global Warming Potential": dit is de cumulatieve bijdrage tot het broeikaseffect
HFC’s, PFC’s en SF6). Een land kan zijn globale
van een massaeenheid van een broeikasgas - binnen een gekozen periode (hier 100 jaar) en
emissiereducties tot stand brengen via één of
relatief t.o.v. CO2 - dat nu wordt geëmitteerd. De toekomstige bijdrage tot het broeikaseffect
meerdere van deze gassen. In Tabel 1 wordt een
van dat bepaald gas kan dan worden uitgedrukt in CO2 equivalenten (CO2e) door de hoeveeloverzicht
gegeven van de eigenschappen van
heid gas die wordt uitgestoten te vermenigvuldigen met de GWP100 van dat gas.
belangrijkste 3 broeikasgassen. De niet-CO2
Tabel 1 : Concentratie, jaarlijkse toename, atmosferische verblijftijd en bijgassen zijn allen veel krachtiger broeikasgassen
dan CO2. Zo stemt een emissiereductie van 1 kg
drage tot het broeikaseffect van CO2, CH4 en N2O [1].
N2O overeen met ongeveer 310 kg CO2
(GWP100 = 310). Vandaar dat emissiereducties
worden uitgedrukt in CO2-equivalenten (CO2e).
De nodige maatregelen kunnen ook genomen worden in
uiteenlopende sectoren (energie, industrie, landbouw, afval,
Het Kyoto-Protocol (1997) (www.cop3.de) bepaalt het kader
solventen en bossen). Het is immers gemakkelijker (maatvoor internationale actie m.b.t. deze mogelijke klimaatswijschappelijk of budgettair) realiseerbaar om bijvoorbeeld de
ziging en verbindt geïndustrialiseerde landen (zogenaamde
CH4-emissie uit stortterreinen te verminderen dan de CO2Annex 1-landen) tot individuele en bindende doelstellingen
om hun broeikasgasemissies te reduceren binnen de periode
emissies te reduceren via maatregelen binnen het wegver2008 – 2012. Het Protocol beoogt een verlaging van de glokeer. Bovendien dient de Kyoto-verbintenis nagekomen te
bale uitstoot van broeikasgassen met 5,2% t.o.v. 1990 (refeworden binnen een periode van 5 jaar (tussen 2008 en
rentiejaar).
De toege2012).
wezen
emissiereductie
Hiernaast zijn in het Kyoto-Protocol drie zogenaamde flexiAFKORTINGEN
voor de Europese Unie (EU)
biliteitmechanismen opgenomen:
CO2
: koolstofdioxide
bedraagt 8% beneden het
● Joint Implementation (JI),
CH4
: methaan
niveau van 1990. De EU
● Clean Development Mechanism (CDM) en
HFC’s
: fluorkoolwaterstoffen
herverdeelde deze emis● International Emission Trading (IET).
PFC’s
: perfluorkoolwaterstoffen
siedoelstellingen,
hetgeen
SF6
: zwavelhexafluoride
resulteerde in een emissieKoolstofputten of –reservoirs
CDM
: Clean Development Mechanism
IET
: International Emission
reductie van 7.5% voor
Trading (IET).
België. Het Kyoto-Protocol
Bovendien zijn er de fameuze artikels 3.3 en 3.4 van het
JI
: Joint Implementation (JI),
wordt echter pas van
Kyoto-Protocol. Hierin is gestipuleerd dat emissiedoelstelN2O
: lachgas
kracht wanneer het is geralingen ook kunnen verwezenlijkt worden door koolstofputten of koolstofreservoirs te creëren of hun
capaciteit te verhogen. Artikel 3.3 bepaalt dat
CO2-verwijdering via herbebossing en bebossing
mag gerealiseerd worden. Artikel 3.4 vermeldt
bijkomende menselijke activiteiten binnen de
landbouw die kunnen bijdragen tot een verhoging
van de koolstofreservoirs in de bodem. Indien
aangetoond kan worden dat CO2-equivalenten
zijn vastgelegd via deze mechanismen, dan
mogen deze van het nationaal broeikasgasbudget
worden afgetrokken.
Zoals bleek uit COP6, bestaat veel controverse
omtrent het gebruik van de flexibiliteitmechanismen en koolstofreservoirs. In het vervolg van
deze bijdrage gaan we hier dieper op in. Het principe van koolstofmanagement wordt geïntroduceerd, wat duidt op een aantal win-win maatregelen die kunnen bijdragen tot de reductie van
broeikasgassen, rekening houdende met de
mogelijkheden geboden door de flexibiliteitmeFoto 1 : CAT verbrandingsmotor voor het opwekken van elektriciteit uit CH4
chanismen en koolstofreservoirs.
afkomstig van een koolmijn in de Kusbas regio van Siberië.

Kyoto-Protocol
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Flexibiliteitmechanismen
De basis voor het gebruik van de flexibiliteitmechanismen JI,
CDM en IET ligt in het feit dat de kosten om broeikasgasemissies te verlagen sterk kan verschillen tussen verschillende
regio’ s, terwijl de impact op de klimaatstabiliteit onafhankelijk is van de geografische locatie van de emissie of emissiereducties. Dus suggereert economische efficiëntie dat
reducties van broeikasgasemissies dienen gerealiseerd te
worden waar de grootste resultaten kunnen bekomen
worden tegen de laagste kosten.
Elk land opgenomen in de lijst met Annex 1- landen mag
een JI-project opstarten om emissiereducties te transfereren
naar of te verwerven van elk ander Annex 1- land. Een
CDM-project verloopt tussen een Annex 1-land en een nietAnnex 1-land met het expliciete doel om niet-Annex 1landen hierdoor bij te staan in het bereiken van duurzame
ontwikkeling en tegelijkertijd bij te
dragen tot een verminderd broeikasgasbudget in Annex 1-landen. Het principe
van IET impliceert dat Annex 1-landen die
meer broeikasgassen wensen uit te stoten
dan hun toegewezen hoeveelheid deze
"emissievergunning" kan verwerven van
andere landen. Hierbij wordt het verkopende land verplicht zijn emissies meer te
reduceren dan de toegewezen emissiehoeveelheid.

ject dient een investering te realiseren die anders niet zou
worden uitgevoerd in het gastland, bv. bij gebrek aan
technologische kennis of kapitaal; de gerealiseerde koolstofkredieten moeten onvervalst aan het project toegeschreven kunnen worden en niet het resultaat zijn van
veranderingen die ook zouden gebeurd zijn in afwezigheid van het JI- of CDM-project;
● Externaliteit: het project mag niet resulteren in negatieve
sociale of milieugevolgen; de CO2-winst mag niet opgeheven worden door verhoogde emissies elders als resultaat van het project.
● Capaciteit: het project moet een duidelijk management
en financiële en technologische capaciteit bezitten; de
resultaten moeten op een transparante manier kunnen
aangetoond worden.
De verificatie, het monitoren en kwantificeren van de aldus
bekomen koolstofkredieten voor het investerende land zijn

Implementatie van
het mechanisme
De gezamenlijke marginale kostencurven
voor het reduceren van broeikasgassen
kunnen sterk verschillen (bv. West-Europa
versus Oost-Europa). Zoals blijkt uit het
hypothetisch voorbeeld in figuur 1
kunnen dikwijls meer CO2-equivalenten
gereduceerd worden tegen lagere kosten
via externe projecten. Een billijke strategie hierbij is dat een land bij voorkeur
eerst in eigen land (interne markt) "noregret" projecten uitvoert om broeikasgasemissies te reduceren. "No-regret"
maatregelen zijn deze maatregelen die
negatieve kosten (of een winstvoordeel)
opleveren (groen deel van de curven in
figuur 1). Pas nadat alle negatieve
interne kostenopties geëvalueerd en
geïmplementeerd zijn heeft het zin na te
gaan of de volgende ton CO2e-reductie
wordt gerealiseerd tegen bijkomende
kosten of verworven zal worden via buitenlandse projecten (externe markt via
JI, CDM-projecten) of eventueel eenvoudigweg via een handel in emissies (IET).
Een project is echter pas geschikt om in
aanmerking te komen als een CDM- of JIproject als men volgende voorwaarden
kan aantonen:
● Aanvaardbaarheid: het project moet
aanvaard worden door het gastland.
● Additionaliteit: een JI- of CDM-pro-
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Foto 2 : Primitieve affakkelinstallatie voor het ontrekken van CH4 uit koolmijnen (Kusbas regio, Siberië).

Figuur 1 : Hypothetische gezamenlijke marginale kostencurven voor de reductie
van broeikasgasemissies. De volle lijn stelt de interne markt voor, de stippellijn
de externe markt; het groene gedeelte van de curven zijn "no regret" maatregelen.
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hierbij cruciaal. Ook na COP6 bestaan echter hieromtrent
geen strikte afspraken of regels. Des al niet te min worden
verschillende JI- en CDM-projecten nu reeds opgestart.

Praktijkvoorbeeld Siberië
Een voorbeeld van een JI-project is de reductie van CH4emissies uit steenkoolmijnen in Siberië. Om ontploffingsgevaar te vermijden worden steenkoolmijnen ontgast via

Foto 3 :
Natuurlijk
Nothofagus bos
in het
Conguillio
nationaal park
van Chili.

affakkelinstallaties. Schattingen voor de Kusbas regio in
Siberië geven aan dat op deze manier in 1999 alleen ongeveer 1.5 x 106 miljoen ton CH4 verloren ging in de atmosfeer. Dit CH4-gas zou kunnen aangewend worden voor
energiedoeleinden indien meer verbrandingsmotoren (foto
1) beschikbaar zouden zijn, het pijplijnsysteem en de affakkelinstallaties (foto 2) konden verbeterd worden en mensen
getraind konden worden. Verbranden van CH4 levert uiteraard CO2, maar geeft toch een positieve balans naar het
broeikaseffect omdat CH4 21 maal (GWP100, zie tabel 1)
krachtiger is dan CO2. In termen van CO2-equivalenten en
energiebenutting wordt daarom winst geboekt.

Koolstofreservoirs in bossen
en landbouwbodems
Momenteel wordt overwogen om landgebruik, landgebruikwijzigingen en bosbouw [2] aan te wenden als mogelijke maatregelen om de doelstellingen van het Kyoto-Protocol te halen. Het principe is het verhogen van koolstofreservoirs via maatregelen die beperkt zijn tot bebossing of
herbebossing (Artikel 3.3) of via bijkomende menselijke
activiteiten in de landbouwsector (Artikel 3.4). Met dit
laatste beoogt men vooral om het koolstofgehalte in de
bodem te verhogen.

Natuurlijke bossen en plantages

Foto 4 : Bossen in Zuid Chili, op de voorgrond natuurlijke
Nothofagus bos en op de achtergrond (donker groen) tegen
de heuvelflank Pinus plantages.
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Natuurlijke bossen of oerbossen staan onder druk en
dienen gehandhaafd of hersteld tot worden (foto’s 3,6 en
7). Daar tegenover staat een steeds toenemende vraag naar
bosproducten. De bosbouwindustrie dient daarom meer
bosbouwproducten te betrekken uit plantages (foto’s 4 en
5). Voor een investeerder bieden plantages bovendien meer
economische en milieuvoordelen dan natuurlijke bossen,
omdat bosbouwproducten geleverd kunnen worden via
meerdere rotaties en het kappen van oerbossen kan worden
gereduceerd.
Daarenboven kan geïnvesteerd worden in een nieuw bosbouwproduct - koolstof - dat tegen lage kosten kan worden
opgeslagen (reservoir). Het eindgebruik van het bosproduct
bepaalt hierbij wel de leeftijd en bijgevolg de periode
waarin koolstof wordt vastgehouden. Dit is bijvoorbeeld
veel hoger voor constructiehout dan voor papier. Het aanleggen van bossen voor brandhout kan daarom niet aangewend worden om de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen te compenseren. Bossen voor de productie van biomassa dienen gezien te worden als een vorm van hernieuwbare energie, wat onrechtstreeks kan leiden tot een
verminderd gebruik van fossiele brandstoffen. Het ecologisch beheer (foto 5) en de financiering van dergelijke plantages zijn cruciaal voor het duurzaam succes ervan. Bovendien dient per regio naar een evenwicht gezocht te worden
tussen aangelegde plantages en het behoud van natuurlijke, inheemse bosecosystemen. Het aanwenden van koolstofkredieten en het verkopen van een nieuw bosproduct –
koolstof – biedt dus een bijkomende mogelijkheid voor de
financiering van bosplantages.
Organisaties of landen die koolstofkredieten wensen te verwerven om hun broeikasgasemissies te neutraliseren
zouden een dialoog kunnen beginnen met bosbouwbedrijven en gastlanden om er voor te zorgen dat projecten
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voor koolstofopslag in bosplantages worden gefinancierd en
geïmplementeerd, waardoor kan worden bijgedragen tot
een globale verlaging van broeikasgasemissies [3]. Voornamelijk Eucalyptus of Pinus plantages kunnen grote hoeveelheden koolstof vastleggen (5 ton C per ha per jaar).

Landbouwbodems
Het potentieel van de landbouwsector om stabiele koolstofputten te creëren is zeer aanzienlijk. Landbouwbodems
kunnen tot 5% organisch materiaal bevatten. Dit organisch
materiaal bevat ruwweg 50% koolstof. De hoeveelheid, de
kwaliteit en de dynamiek van dit bodemorganisch materiaal
hangen af van de managementpraktijken en het bodemgebruik. Bij het in cultuur brengen van natuurlijke graslanden
of door ontbossing kan bodemorganisch materiaal verloren
gaan via microbiële mineralisatie Hierdoor wordt organische
stof omgezet tot CO2 dat zo in de atmosfeer terechtkomt.
Een aanzienlijke reeks maatregelen kan aangewend worden
om het gehalte van het bodemorganisch materiaal opnieuw
te verhogen of op een bepaald niveau te houden. Deze
maatregelen hebben zowel betrekking op het wijzigen van
het bodemgebruik als op het bodembeheer. Zo kunnen
marginale of verlaten landbouwgronden geherwaardeerd
Figuur 2 : De reductie van CO2-emissies door omschakeling van
worden door ze te converteren naar waterrijke natuurgekolen naar gas kan kosten besparen, een verdere reductie is
bieden of bossen. De ondergrondse (maar ook de bovenmomenteel goedkoper te realiseren via koolstofmanagement
grondse) koolstofstock kan hierdoor aanzienlijk verhogen.
(groen) dan via zonne-energie of extreme efficiëntieverbeteringen
Bovendien zorgt deze omschakeling ook voor een bijko(blauw); hoewel windkracht relatief goedkoop is zal de beschikbare
mende natuurwaarde en ontstaat aldus een win-win situlandoppervlakte de wijde verspreiding beperken [8].
atie.
Volgende beheersmaatregelen binnen de
landbouw kunnen aangewend worden om
het gehalte aan bodemkoolstof in akkers of
graslanden te verhogen: beperkte bodembewerking, inwerken van oogstresten, gebruik
van slib en dierlijke mest, extensifiëren van
de landbouw en het aanmoedigen van bioenergieteelten. Recente studies toonden aan
dat het potentieel van deze maatregelen
zeer groot is. Bovendien wordt ook hier een
win-win situatie gecreëerd; tegelijkertijd verhoogt namelijk de bodemvruchtbaarheid en
krijgt de landbouw een meer duurzaam
karakter. Hierbij dient wel de bedenking
geformuleerd te worden dat het koolstofgehalte van de bodem niet oneindig kan
verhogen maar dat een nieuw evenwicht
wordt bereikt binnen een periode van 50 tot
100 jaar. De jaarlijkse koolstofaccumulatie in
bodems m.b.t. bovenstaand management
kunnen variëren tussen 0,1 en 1.0 ton C per
ha en per jaar [2].
Voorlopige berekeningen tonen aan dat,
wereldwijd, 9 – 12% van de CO2 die door
Foto 5 : Het ongecontroleerd kappen van plantages (hier Pinus radiata) kan ernstige
menselijke activiteiten wordt geproduceerd
erosieproblemen veroorzaken.
kan vastgelegd worden via organisch materiaal in de bodem [4]. Smith en co-auteurs
[5] becijferden dat, door een combinatie van maatregelen
Noord-Amerika respectievelijk 75 tot 208 en 29 tot 110 milbinnen de landbouwsector, en rekening houdende met de
joen ton C per jaar bedraagt. Voor akkers en graslanden
beschikbare oppervlakten, de CO2-uitstoot in de EU-15 tot
stemt dit overeen met respectievelijk 8.5 and 5.5% van de
jaarlijkse broeikasgasuitstoot van de Verenigde Staten.
9% kan verminderd worden t.o.v. 1990. Lal en co-auteurs
[6] en Follet en co-auteurs [7] toonden aan dat de potentiële
capaciteit voor koolstofopslag van akkers en graslanden in
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zijn, omdat hierdoor tijd vrijkomt om nieuw technologieën
te ontwikkelen die minder kosten en efficiënter zijn dan de
huidig beschikbare. Daarom is een snelle politieke beslissing
aangewezen om JI, CDM en koolstofputten, binnen goed
afgelijnde condities, aan te wenden in afwachting van innovatieve technieken die bijkomende reducties van broeikasgasemissies mogelijk maken tegen een redelijke prijs. Het
principe van koolstofmanagement wordt daarom aangezien
als de eerste in een rij van haalbare maatregelen om de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren.
Politieke wil is nodig om deze mogelijkheid te creëren en van
koolstofmanagement een innovatie te maken die de broeikasgasemissies kunnen helpen reduceren tegen aanvaardbare kosten.

Foto 6 :
Fitzroya
cupressoides
(Alerce) bos:
een voorbeeld van
de unieke
vegetatie in
het kustgebergte van
Zuid-Chili.

Referenties

Foto 7 :
Immergroen
Nothogafus
betuloides bos
in het
Puyehue
nationaal
park, een
voorbeeld van
de oorspronkelijke unieke
vegetatie in
het gebergte
van de Andes
in Zuid-Chili.

De toekomst ?
De operationele procedures (regels en afspraken) bij de flexibiliteitmechanismen en het gebruik van koolstofreservoirs
ontbreken ook na de klimaatconferentie van Den Haag. Wij
geloven dat de reductie van broeikasgassen o.a. kan gerealiseerd worden door CDM- en JI-projecten of koolstofputten
via een zogenaamd duurzaam koolstofmanagement. Keith
en Parson [8] (figuur 2) geven aan dat koolstofmanagement
relatief goedkoper is dan bijvoorbeeld zonne-energie of
extreme energie-efficiëntieverbeteringen voor de reductie
van CO2-equivalenten. Hoewel windenergie relatief goedkoop is, zal de beschikbare landoppervlakte de verspreiding
hiervan meestal beperken. Bovendien wordt algemeen aanvaard dat dergelijke innovaties plaatsvinden met hun eigen
intrinsieke snelheid en niet versneld worden door het politiek beleid.
Onder deze veronderstelling kan het gebruik van (tijdelijke)
maatregelen onder de vorm van koolstofmanagement zinvol
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