stelling

“Wat
betekent het
klimaatverdrag
voor de
dagelijkse
beheerpraktijk?”
— Lotty Nijhuis (journalist)

De reacties op het Klimaatverdrag dat
eind 2015 is gesloten, waren over het
algemeen euforisch. Een historisch
akkoord, zou het zijn. Een van de
kernpunten van het akkoord heeft een
rechtstreeks verband met het werkveld bos en natuur. In Parijs is immers
afgesproken dat er ‘halverwege de 21e
eeuw een evenwicht moet zijn tussen
alle uitstoot van broeikasgassen en
het vermogen van de natuur om ze te
absorberen’. Wat betekent dit voor de
dagelijkse beheerpraktijk?

10

januari 2016

Gert-Jan Nabuurs, Professor
Europese bossen Alterra,
Wageningen UR

‘Het nieuwe verdrag zal vooral
leiden tot investeringen in
bestaand bos’
“Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn met
het klimaatverdrag. Landen zijn overeengekomen dat in 2100 de opwarming van de aarde
maximaal twee of zelfs anderhalve graad mag
zijn. En die afspraak is wettelijk bindend. Ook
de rol van bos wordt in dit verdrag duidelijk
erkend. In het Kyoto-protocol werd bos ook genoemd, maar alleen in een paar maatregelen. Nu
is bos duidelijker en in bredere termen in beeld.
Het staat landen vrij om die rol van bos en
bosbeheer in te zetten om de doelstellingen van
het nieuwe verdrag te halen. En ik denk dat ze
die ook wel gaan gebruiken. Naast het gebruik
van biomassa is er een groeiende aandacht voor
nieuwe producten. Ook Nederland wil graag dat
die bioeconomie een vlucht neemt. Bos kan een
grondstofvoorziening zijn voor die nieuwe producten. En dat is heel goed te combineren met
de opslag van CO2, beide toepassingen kunnen
elkaar zelfs versterken.
Voor de dagelijkse beheerpraktijk zal er in eerste
instantie niet veel veranderen. Het Kyoto-verdrag loopt nog tot 2020. Ik denk ook niet dat er
veel bos bij zal komen, Europa bestaat al voor
veertig procent uit bos. Het nieuwe verdrag zal
vooral leiden tot investeringen in bestaand bos:
nieuwe generaties bomen, soorten die beter
aangepast zijn aan het klimaat en voorzieningen om grondstoffen te gebruiken. Beheerders
moeten niet verwachten dat er een zak geld
meekomt, het zal vooral om stimuleringsmaatregelen gaan. Maar dan zie ik wel een toekomst
voor de combinatie van groeiend bos met de
oogst van grondstoffen.”

Jan Smits, senior beleidsadviseur
waterschap Hollandse Delta

“Bij waterzuivering is veel
energie terug te winnen”
“Mijn eerste gedachte is dat het hele akkoord
nog wat onduidelijk is. En heel erg vrijblijvend: landen kunnen zo uittreden. Bovendien
is het akkoord vrij beperkt, het gaat eigenlijk
alleen over CO2-reductie. Waterschappen
hebben drie taken: waterbeheer, waterveiligheid en waterzuivering. Als je spreekt over
CO2, dan kun je het hebben over CO2-reductie,
CO2-verwerking en CO2-opslag, maar dat laatste
is voor waterschappen niet aan de orde. Op
waterkeringen wil je erosie voorkomen en
heb je snelgroeiend groen nodig, en juist dat
snelgroeiend groen neemt in principe meer
CO2 op.
In ons geval gaat het bij CO2-reductie vooral
over energie en energieverbruik. Goed beheer
van het watersysteem is voor ons een belangrijke taak, en daar is energiebesparing mogelijk. In Nederland hebben we 4400 pompen en
gemalen om ons land droog te houden en daar
is nog winst te behalen door te kijken hoe we
die op een energiezuiniger manier kunnen
laten functioneren.
Maar naast energiebesparing is ook energieterugwinning een grote kans. Waterschappen
hebben ook een taak als het gaat om waterzuivering. Onze CO2-opgave zit vooral daar, omdat
je bij waterzuivering veel energie terug kunt
winnen en deze ontwikkeling nog maar kort
is ingezet.
Wat niet duidelijk uit het akkoord blijkt, is
hoe de huidige praktijk en inzet zal veranderen. Waterschappen stellen zichzelf al vanuit
het huidige nationale beleid doelen om energiezuiniger te worden. Het is niet duidelijk
of er met dit akkoord extra inspanningen
geleverd moeten worden om bijvoorbeeld de
doelen eerder te bereiken. Het klimaatakkoord
bevestigt dus vooral de acties die al door
waterschappen worden ondernomen. Hooguit
moeten we nog een tandje bijzetten.”

“Ik denk dat iedereen voor
zichzelf kritisch moet kijken
wat hij of zij kan bijdragen”
“Mijn eerste gedachte was: dit is een vervan-mijn-bed-show. Ik heb de bijeenkomst
in Parijs ook niet in detail gevolgd. Ik weet
dat de stemming euforisch was, maar ik
moet nog zien of de doelstellingen gehaald worden. Want de schoorsteen moet
natuurlijk ook blijven roken. En die twee of
zelfs anderhalve graden is daarbij een ﬁkse
opgave.
Wanneer ik overigens kijk naar de rap teruglopende vitaliteit in onze eikenbestanden,
dan vind ik dat behoorlijk zorgelijk. Dit betekent dat wij binnen ons vakgebied volop
van doen hebben met klimaatverandering.
Ik denk dat iedereen voor zichzelf kritisch
moet kijken wat hij of zij kan bijdragen. We
zijn nou eenmaal met te veel mensen op
deze aardbol die bovendien allemaal een
Westerse levensstandaard willen. Maar wij
als natuurbeheerders produceren toch geen
plofkip? We houden stabiele ecosystemen
in stand die zelfs een positief effect hebben op klimaatverandering. Wat kan ik als
beheerder nog meer doen behalve zorgen
dat alles er zo groen en vitaal mogelijk bij
staat?
Natuurlijk kan onze sector ook nog wel
verduurzamen. Het kost op jaarbasis vijf tot
zes miljoen liter brandstof om Nederlands
productiehout bij de fabriek te krijgen.
Op het totaal is dat niets, maar binnen de
branche lijkt mij dit substantieel. Wellicht
dat het efﬁciënter kan. Ook bij het gebruik
van biomassa zijn nog stappen te maken,
om uit restanten hout efﬁciënter energie te
halen dan nu gebeurt. Al met al denk ik dat
wij ons als branche niet zo aangesproken
hoeven voelen. Politieke keuzes bepalen of
er meer groen bijkomt dat nog verder bij
kan dragen aan de opslag van CO2.”

Jaap Starkenburg, directeur
Stichting IJssellandschap

“Ik zie het klimaatakkoord
als een bevestiging van ‘goed
rentmeesterschap”
“IJssellandschap werkt veel op de zandgronden
rond Deventer. We hebben meerdere doelen
en werken veel op het grensvlak van natuur
en landbouw. We zien dat bodemvruchtbaarheid steeds belangrijker wordt. Het verhogen
van het organische stofgehalte in de bodem
is niet alleen belangrijk voor het vasthouden
van mineralen en water, maar ook koolstof.
Dit is hét thema voor de komende jaren voor
natuur, landbouw en voedselproductie, maar
ook voor het vasthouden van CO2. Vooral op de
arme bodems, maar eigenlijk overal. We zien
dat dit thema steeds meer aandacht krijgt, ook
in de landbouw. IJssellandschap probeert dat
te stimuleren. Door anders na te denken over
bermmaaisel bijvoorbeeld. Je kunt alles wel in
de biovergister stoppen, maar eigenlijk kan het
beter terug in de grond.
Wat ook relevant is binnen klimaatverandering, is ons werk in de uiterwaarden. We hebben daar een nieuw soort bedrijf opgestart, de
Natuurderij, dat werkt met een gesloten kringloop. Dat betekent dat het bedrijf afhankelijk
is van Moeder Natuur en dus ook zal moeten
meebewegen met de klimaatverandering. Dan
is er bijvoorbeeld een veel lagere veebezetting.
Ik zie het klimaatakkoord als een bevestiging
van ‘goed rentmeesterschap’. De weersverwachtingen worden steeds grilliger en het behoud
van het natuurlijk kapitaal voor toekomstige
generaties is de grote uitdaging van ons als
rentmeesters. Dat betekent dat we na moeten denken hoe we in de toekomst omgaan
met landbouw, natuur, wonen en leven. De
Natuurderij is daarin een goed voorbeeld: ik
denk dat we steeds meer zullen moeten leren
meebewegen met de nieuwe werkelijkheid en
tegelijkertijd moeten zorgen dat we minder
CO2 uitstoten.”

foto Hans van den Bos, Bosbeeld

Tieke Poelen, boswachter
Kroondomein het Loo
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