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CO2 okt 2019: 408 ppm

CO2 18e eeuw: 285 ppm

Fossiele brandstoffen, 

landgebruik, cement

Ecosystemen slaan CO2 op!



Internationale en landelijke targets

 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2007

 Daling van CO2 emissies nodig van 85% om onder 2 graden stijging te blijven

 Niet alleen reductie emissies nodig maar ook opslag! (mitigatie)

 Additionele CO2 vastlegging nodig in bos en natuur

 Klimaatakkoord 2017

 1,5m ton/jaar (2030) in totaal voor landbouw en landgebruik

 0,6m ton/jaar voor bos en natuur

 Gevolg: pilots klimaatslim bos, natuur en hout 2018 (leren d.m.v. uitvoeren)



Hoe werkt het?

Allochtoon en Autochtoon koolstof



Anaeroob

Lage 
methaan-
uitstoot



Kwelders in Nederland

Dynamisch systeem wat nu is 
ingesloten tussen dijk en zee

In NL ong. 10.000 ha

Kweldertypen:

- Wadden

- Vasteland

- Estuarien (Zeeland, Dollard)

Functies:

- Ecologisch (vegetatie/hvp)

- Hoogwaterbescherming

- Slibinvang

1200

nu



Kansen voor kwelders



Hoe werkt een Blue Carbon project?

 1. Wat kun je doen?

• Optimaliseren beheer

• Uitbreiden areaal

• Voorkoming van afslag

2. Is dit extra t.o.v. huidig beleid?
• Natura 2000

• Beheerplannen

3. Hoeveel CO2 opslag nu?
• Literatuur

• veldmetingen

4. Hoeveel extra CO2 opslag?
• Waarden uit stap 3

• Verwachting 

5. Is het haalbaar?
• Aanlegkosten

• Onderhoud

• Monitoring

• Opbrengst

6. Validatie
• Monitoring tijdens project



Blue Carbon methodologie



Onderzoek Bureau Waardenburg

 Bodemmonsters nemen met behulp van 
een guts. Tot 1 meter diep. Per 
vegetatiezone 1 of 2 gutsen.

 5 submonsters nemen van het gutsmonster 
over de gehele diepte

 Isotopenanalyse: chemische analyse van de 
hoeveelheid organisch koolstof



Resultaat Uithuizerwad

31 ha



Koolstofvoorraad kwelders (ton C/ha)
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Hoeveel koolstof telt mee?

Alleen autochtoon 
koolstof

 Literatuur: 
~50% is 
autochtoon

 vuistregel: 
50% telt mee



Blue Carbon Kansenkaart NL

Waddenzee locaties

- Vooral uitpolderingen

- Herstellen zoet-zout gradienten

- Locaties op wantij

- niet zozeer langs eilanden

Tips:

- Zoek naar win-win situaties

- Niet tuinieren!

- Sluit aan bij bestaande monitoring 
(opslibbing)



Blue Carbon Kansenkaart NL

Zuid Beveland pilotlocatie: modellering 
door NIOZ

Zeeland locaties

- Oosterschelde veel afslag

- Westerschelde meer kans: meer 
sediment beschikbaar 

- uitpolderen

- niet tuinieren

- getijde terugbrengen is kans



Green Deal Nationale Koolstofmarkt 

(GDNK)

 Vrijwillige koolstofmarkt

 Certificaten met looptijd van 50 jaar met tussentijdse validatie van 5 jaar

 Certificaten kunnen (deels) vooraf verstrekt worden, in tranches van 5-10 jaar (wel met 
reservebuffer van 15% en verificatie na elke tranche).

 Projecten moeten;

 additioneel zijn t.o.v. beleid;

 niet al wettelijk zijn voorgeschreven;

 geen onderdeel uitmaken van klimaatafspraken;

 zonder inkomsten koolstofcertificaten niet doorgaan;

 koper moet iets extra’s doen t.a.v. zijn verplichtingen;

 niet in aanmerking komen voor belangrijke subsidies;

 nog niet zijn gestart.



Processchema GDNK

Verantwoordelijkheid GDNK:
- methoden en regels
- begeleidt opstellen methodedocumenten
- validatie projectplan (incl. monitoringsplan)
- registratie project
- uitgifte en registratie certificaten

Verantwoordelijkheid projecteigenaar:
- projectplan
- uitvoering plan en monitoring
- verificatie resultaten (externe partij)
- verkoop certificaten



Wat levert een koolstofcertificaat op?

 Weten we nog niet (nog geen certificaten verstrekt en verkocht)

 Andere systemen/landen:

- ETS (EU-systeem): op dit moment €25/ton CO2

- vrijwillige systemen elders: €50-100/ton CO2

(brede marge, ook afhankelijk van co-benefits)

 kosten voor monitoring/verificatie gaan hier vanaf



Hoe verder?

Eind 2019 concepten gereed

- BC Kansenkaart

‘ - Rapportage Peazermerlannen

- Modellering Zuid Beveland

Maart 2019 – definitieve versies

Zomer 2020 – Klimaatenvelop 2020



Vragen?


