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Klimaatverandering had al veel erger kunnen zijn…

Global Carbon Project, 2019

Antropogene
CO2 emissies

CO2 opname
door land en
oceaan

> 550 ppm CO2 → >2°C

~45% van emissies

~30% van
emissies

~25% van 
emissies



Koolstofopslag op het land (= land sink)

Terrestrische ecosystemen hebben ~30% van CO2 emissies opgelagen
– CO2-bemestingseffect
– Hergroei in sommige regio’s
– Stikstofdepositie
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Analyse voor gematigde en boreale bossen

Fernandez-Martinez, Vicca et al 2017, Scientific Reports

De aarde wordt groener

Hoe lang blijft deze klimaatbuffer nog
bestaan?

Zhu et al 2016, Nature Climate Change



Klimaatextremen nefast voor koolstofopslag

Reeds geobserveerde veranderingen sinds 1950



Mei 2021: hittegolven en bosbranden in Siberië Juni-juli 2021: extreme hitte in West-Canada

Augustus 2021: 
extreme hitte en
bosbranden in Zuid-
Europa

Enkele van de vele natuurbranden in 2021



Klimaatverandering bedreigt de koolstofopslag

Hittegolven en natuurbranden 2019-2020: 
Boreale bossen (Siberië, Alaska)
Amazonewoud
Australië



CO2 from boreal wildfires (Russia, Alaska, Greenland, 
Canada) June-July ‘19

Updated estimate (April 2020)

100Mt CO2 ~ jaarlijkse uitstoot België

Klimaatverandering bedreigt de koolstofopslag



Indicaties dat de extra koolstofopslag op het land begint af te nemen

Yuang et al 2019, Science Advances

Peñuelas et al 2017, Nature Ecology and Evolution

Hubau et al 2020, Science Advances

Meer lezen: 
https://globalchangeecology.blog/2019/08/20/landecosystemen-bufferen-klimaatopwarming-ook-in-de-toekomst/

Klimaatverandering bedreigt de koolstofopslag
Herstel na brand, maar langzaam, en bemoeilijkt door klimaatverandering

https://globalchangeecology.blog/2019/08/20/landecosystemen-bufferen-klimaatopwarming-ook-in-de-toekomst/
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Klimaatverandering bedreigt de koolstofopslag

Opwarming beperken om te voorkomen dat land verandert in bron van CO2



Akkoord van Parijs:
Opwarming beperken tot ruim onder 2°C, streven naar 

beperking tot 1.5 °C opwarming 



CO2 emissies: -45% tegen 2030 
(t.o.v. 2010)
(2°C scenario: -20%)

Netto nul CO2 emissies tegen 2050
(2°C scenario: net zero by 2075)

Weg naar klimaatstabilisatie

Negatieve emissies!
= CO2 uit de 
atmosfeer halen

Globale CO2 emissies



Negatieve emissietechnologieën (NETs)

NETs op het land



NETs op het land

(Her)bebossen Bodemkoolstof verhogen

Biochar

Bioenergie met koolstofafvang en -opslag Versnelde silicaatverwering

Aangepast beheer om 
bodemkoolstof te verhogen

Chemische reactie van 
silicaten met water en 
CO2 legt koolstof vast



Enhanced weathering

Groei
Voedingswaarde

Adapted from 
Beerling et al 2018, Nature Plants

N verlies
Si, HCO3-, CaCO3

CO2 opname
N2O emissies

Droogteresistentie Silicaatgesteente, bevat
ook K, Ca, Mg, P…

klimaatmitigatie
klimaatadaptatie

Chemische reactie van 
silicaten met water en 
CO2 legt koolstof vast

Versnelde silicaatverwering

Vermalen silicaatgesteente (lavameel) wordt reeds gebruikt
als meststof in de landbouw en voor natuurherstel



Negatieve emissietechnologieën (NETs)

NETs noodzakelijk ter compensatie van moeilijk te decarboniseren sectoren
en van eventuele temperatuur-overshoot

Maar…
- Meeste technologieën staan nog in de kinderschoenen

- Potentiële koolstofopslag (5-10 Gt CO2/jaar) << huidige uitstoot (40 Gt CO2/jaar)

Geen wondermiddel – combinatie van NETs nodig

- Permanentie van koolstofopslag niet altijd evident (bosbranden, bodemverstoring)

- Prijskaartje

- Uitkijken voor negatieve effecten op voedselproductie en biodiversiteit



Besluit:
Terrestrische ecosystemen

…hebben klimaatverandering gebufferd, vooral dankzij het CO2-bemestingseffect
maar de koolstofopslag op het land staat onder druk van klimaatverandering (en andere
stressfactoren)

Als de mensheid erin slaagt om de uitstoot snel en drastisch te reduceren, kan de 
natuur ons nog een handje helpen om het klimaat te stabiliseren,



Bedankt voor 
uw aandacht

http://www.cecilegirardin.com/art.html


