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DeOlympischeSpelen zijn
geopendmet extra aandacht
voordeklimaatverandering.
Elke sporter plantte tijdensde

openingsceremonie inRiode Janeiro
symbolisch eenboomzaadje.Wanthet
planten vanbomen is demakkelijkste,
goedkoopste en snelstemanier omkli-
maatverandering tegen te gaan.

Endit is vooral ook voorNederland
heel belangrijk:De tijdensdeopenings-
ceremonie vertoondefilm liet ziendat
bij eenwereldwijde temperatuurstijging
vanmeerdan2°Cookeengroot deel
vanNederlandonderwater zal komen te
liggen.Klimaatverandering,CO2-emis-
siereductie en recycling zijndanookdé
onderwerpendie onze toekomst zullen
bepalen endie eenbelangrijke rol die-
nen te spelen inhet politiekebeleid.

Hethuidige klimaatbeleid inNeder-
land is echter vooral gericht ophet sig-
nificant terugdringen vanCO2-emissies.
Daarbijwordthelaas vooralsnoguitslui-
tendgekozen voor energiebesparing,
het gebruik vanCO2-vrije energie (zon,
wind) of het afvangenenopslaan van
CO2 (CCS).

De enormbelangrijke rol die dena-
tuur speelt indeCO2-balans verdientwat
onsbetreft veelmeer aandacht.Net als
nu inRio. In eengezondecosysteemzijn
CO2-opnameenCO2-uitstoot namelijk
inbalans.CO2wordt opgenomenen
vastgelegd indenatuur: bossen, planten,
gewassen. EnCO2wordtuitgestoten
door afbraak en verbranding endoor
mens endier.

Er liggengrote kansen innatuurlijke
CO2-opslag.Nederlandheeft danwel-
licht geengrote arealenbeschikbaar,
maar juistwel eenbijzonder groeizaam
klimaat éngrondenmet een zeerhoge

Belangrijke rol die natuur speelt inCO2-balans verdient veelmeer aandacht
productiviteit. Tezamenmetde grote
kennis van land- enbosbouwsystemen is
juistNederland in staat omeengrotere
CO2-opnameopeconomischewijze te
realiseren. Eenhoogproductieve land-
bouw,meerbewust groen indebebouw-
deomgeving enduurzaamproductief
bosbeheer. Zorgendatwegewassen
blijvenkwekenmet eenhogewaarde en
waarvanalle componenten eennuttige
bestemmingkrijgen.Dat is demeest
effectieve eneconomischewijze omCO2
vast te leggen. Enhoe langer dezeCO2 in
planten vastgehoudenblijft hoebeter.

Dusniet verbrandenof composte-
ren,maarmaterialenwaarmogelijk op
efficiënte, veilige enhygiënischewijze
hergebruiken.Wanthoe langer ‘bioba-
sed’materialenbehoudenblijven, hoe
meerwaarde ze leveren, hoe langerCO2
gebondenblijft endes te kleinerhet
beroepdatwemoetendoenopnieuwe
natuurlijke grondstoffen.

Cross-sectorale samenwerking tussen
verschillende industrieën ishiertoe van
cruciaal belang. Een samenwerking
tussenalle relevante sectorenmethet
oogopeen circulaire economie.Dit kan
metnamegestimuleerdwordendoorhet
opzetten enerkennen vaneen systeem
datdeCO2-bijdrage vanbiogrondstoffen
meeneemtover alle schakels vandebio-
basedwaardeketen.Hierbij is vooral de
overheid aan zet.

Biogrondstoffenbiedendémogelijk-
heid omonzeklimaatdoelenopduurza-
meéneconomischewijze te behalen.We
hebbendegrondstoffen enwehebben
dekennis.

Nederlandhoeft niet onderwater te
lopen.Dat is nogmeer goednieuwsuit
Rio.
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