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Onze oceanen vormen ‘s werelds grootste 

koolstofopslag. Hierbinnen leggen de zoge-

naamde ‘wetlands’ het meest efficiënt kool-

stof vast. De koolstof wordt namelijk niet 

alleen omgezet in biomassa, maar ook vast-

gehouden in organisch sediment dat groten-

deels onder water staat. Dit zien we bijvoor-

beeld in de metersdikke ‘turflaag’ onder een 

mangrovebos, of in zeegrasvelden. Deze 

ecosystemen kunnen tot wel 10x meer CO
2
 

verwijderen uit de atmosfeer dan hun tegen-

hangers op het droge. Het is dus een slimme 

zet om mariene natuur te herstellen of haar 

zelfs in te zetten als productiesystemen zoals 

zeewierboerderijen. De vastgelegde koolstof 

komt dan in onze voedselketen terecht, maar 

kan ook voor langere tijd worden opgeslagen 

in bouwmaterialen of op de zeebodem.

‘Onderwater’ over het hoofd gezien
Ondanks de recente nieuwsgierigheid naar 

het vastleggen van koolstof in mariene 

ecosystemen, blijkt het lastig om projecten op 

dit vlak op te schalen. Dat komt deels doordat 

zogenoemde blue carbon oplossingen niet 

worden meegenomen in de integrated assess-

ment modellen die men wereldwijd gebruikt 

om het samenspel tussen beleid, natuur en 

klimaat te begrijpen. Hierdoor ontbreken blue 

carbon oplossingen in het ontwerp en de 

uitvoering van (inter)nationaal klimaatbeleid 

en komt er geen geld voor beschikbaar. 

De vrijwillige markt voor koolstofkredieten 

biedt financieringsmogelijkheden via een 

andere weg, maar ook dit blijkt niet het 

juiste podium voor blue carbon initiatieven 

om te floreren. Of beter gezegd: nóg niet. 

Conventionele verificatiestandaarden, zoals 

Verra en Gold Standard, hanteren namelijk 

De belofte van  
‘blue carbon’: van 
koolstoftunnelvisie 
naar donutvisie
Volgens het laatste IPCC-rapport zijn de effecten van klimaatverandering onomkeer-

baar en zullen we moeten inzetten op adaptatie. Maar dit betekent niet dat we de 

handdoek in de ring kunnen gooien voor de 1,5 gradensamenleving. Integendeel: des 

te urgenter is het om het CO
2
-overschot uit de atmosfeer te verwijderen. Kust- en 

oceaansystemen bieden hiervoor een omvangrijk potentieel, maar dat is nog amper 

bekend. Hoe bieden we deze ‘blue carbon’ oplossingen het podium dat ze verdienen?
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ingewikkelde en ontransparante methodes 

om te bepalen hoeveel koolstofkrediet 

bijvoorbeeld het herstel van een mangro-

vebos oplevert. Daarmee is het voor klein-

schalige initiatieven haast onmogelijk om 

hun duurzaamheidsimpact op deze manier 

uit te drukken. Zelfs al zou de methodiek 

toegankelijker en beter toepasbaar zijn op 

kleinere schaal, dan nog is een klein mangro-

verestauratieproject niet rendabel op basis 

van de winst in koolstofopslag alléén. 

Opschalen lijkt hier de logische oplossing. 

Maar dat is lastig in het relatief kleine opper-

vlak dat de overgang van land naar zee 

beslaat, dat bovendien nog verder onder 

druk komt te staan door aanhoudende 

verstedelijking van de kust.

‘Investeerbare’ impact
De daadwerkelijke impact – zowel maat-

schappelijk als financieel – van blue carbon 

oplossingen gaat echter veel verder dan de 

koolstofopslag alleen. Om dit juist te beoor-

delen, moeten we herdefiniëren wat die 

‘investeerbare’ impact is. Dit is geen nieuw 

vraagstuk: zowel te land als ter zee wordt 

onze afhankelijkheid van natuurlijk kapitaal 

al gekwalificeerd en gekwantificeerd aan de 

hand van ecosysteemdiensten. Dit is een 

bekend en wijdverbreid concept, maar het is 

ongeschikt om de werkelijke impact van 

natuurherstel als interventie te beoordelen, 

omdat het ingrijpen van de mens het ecosys-

teemniveau overstijgt.

We missen bijvoorbeeld nog de sociale 

impacts die zo’n project met zich meebrengt. 

Denk hierbij aan de educatieve waarde van 

het werken met natuur, de impuls voor 

werkgelegenheid. Of aan een verbeterde 

positie van vrouwen, omdat hun rol sterk 

verbonden is met het betreffende natuurge-

bied. In mangroven in Azië en Zuid-Amerika 

gaan vrouwen bijvoorbeeld over de krabben-

vangst en -verwerking, en kunnen daarmee 

inkomen voor hun families verdienen en 

hun positie als vrouw versterken. Deze 

sociale waardecreatie hangt niet direct 

samen met de voortgang in het natuurher-

stel, maar met de manier waarop een inter-

ventie is ontworpen: menselijke keuzes in de 

organisatie ervan.

Maniakaal tuinieren
Een mooi voorbeeld vinden we in eigen land, 

maar dan aan de andere kant van de 

Atlantische Oceaan. Op Bonaire werkt een 

toegewijde groep vrijwilligers aan mangro-

verestauratie onder de toepasselijke naam 

Mangrove Maniacs. Wie een keer op een 

dinsdagochtend mee wil helpen, moet zich 

inderdaad voorbereiden op ‘maniakaal 

tuinieren’. Bij Mangrove Maniacs ligt de 

focus namelijk niet op het aanplanten van 

nieuw mangrovebos (al gebeurt dat ook), 

maar voornamelijk op het herstellen van de 

hydrologie van het gebied. En dat betekent 

gek genoeg: kappen, zagen en scheppen. Er 

wordt ruimte gemaakt voor kanalen in het 

mangrovebos die de watertoevoer reguleren 

met de getijden.

Mangroven bestaan al langer dan dat 

mensen kanalen voor ze graven, dat klopt. 

In een systeem dat in evenwicht is, groeit 

het bos namelijk ‘zeewaarts’, omdat de sedi-

mentafvoer tot bodemaangroei leidt. Maar 

op Bonaire is de sedimentafvoer vanaf het 

land zó groot, dat het de achterkant van het 

mangrovebos verstikt. De mangroven 

sterven af en de groei aan de voorkant 

houdt dat niet bij. De boosdoener? 

Vraatzuchtige ezels en geiten die loslopen 

op het eiland. Deze niet-inheemse dieren 

zijn een overblijfsel van de koloniale 

geschiedenis van Bonaire en hebben met 

hun begrazing de natuur verschraald: vrij 

spel voor weer en wind op de droge bodem 

waar het sediment vandaan komt. 

Voorlopig is het graven van kanalen in de 

mangroven dus dweilen met de kraan open. 

Althans, zo lijkt het.

Meer dan mitigatie
In mijn thesisonderzoek vroeg ik zeven 

mangroverestauratie-experts van over de 

hele wereld naar de impact van hun werk. 

Niet in projecties of theorieën, maar knie-

diep in de modder: wat zagen zij gebeuren, 

waar lokale projecten mangrovebossen 

herstelden? Naast het tegengaan van 

klimaatverandering, bevestigden de experts 

nog 29 andere impacts. Een deel hiervan lag 

in het verlengde van ecosysteemdiensten: 

kustbescherming tegen tropische stormen 

en zeespiegelstijging, en biodiverse kraam-

kamers waar lokale vissers van afhankelijk 
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zijn. Andere impacts bleken nooit eerder 

gemeld te zijn in de academische literatuur: 

vrouwenemancipatie, vrede & rechtvaardig-

heid, sociaal netwerk en spiritueel welzijn. 

Aangezien zulke effecten niet direct te 

koppelen zijn aan de voortgang van een 

restauratieproject, is het niet zo gek dat hier 

nog geen eenduidige, kwantificeerbare indi-

catoren voor zijn.

Sommige impacts van mangroverestauratie 

zijn dus nog lastig te duiden, maar dat bete-

kent niet dat ze onbeduidend zijn. Sterker 

nog, in ons streven naar een duurzame 

samenleving moeten we werken aan het 

respecteren van de planetaire grenzen én 

aan een rechtvaardige verdeling van wat 

nodig is voor een waardig leven, aansluitend 

bij de Sustainable Development Goals (SDGs) 

van de Verenigde Naties. Dat betekent dat 

we onszelf tekortdoen met een fixatie op de 

impact van koolstofvastlegging – een ‘kool-

stoftunnelvisie’. De meest effectieve oplos-

singen, óók voor het klimaat, pakken sociale, 

economische en ecologische problemen geïn-

tegreerd aan. En hierin ligt, wellicht, het 

podium dat we zoeken voor de potentie van 

blue carbon.

Kijken door een donut
De door ons gestelde sociale minimumstan-

daard en de biofysische limieten van onze 

aarde geven ons twee grenzen waartussen 

zich de leefruimte voor de mensheid 

bevindt: een donut, zo concludeert econome, 

Kate Raworth. Met deze donutvisualisatie 

kunnen we de impact van natuurregeneratie 

zoals die van blue carbon natuur holistisch 

uitdrukken in ‘afstand’ tot één van beide 

grenzen, in plaats van een beperkt begrip 

zoals economische winst of verlies. 

Zo’n visie is al verwerkt in de impactstan-

daard van Plan Vivo. Als eerste koolstofstan-

daard ter wereld hebben zij een mangrove 

herstelproject, Mikoko Pamoja in Kenia, 

geverifieerd op klimaat- en bredere duur-

zaamheidsimpact. Deze laatste is uitgedrukt 

in bijdrage aan de SDGs – dus de doelstel-

lingen op globaal niveau. Een mooie stap 

voorwaarts, maar het is waardevol om in 

zo’n impactbeoordeling ook de bijdragen te 

meten aan lokale of nationale prioriteiten, 

die soms wezenlijk anders zijn dan de SDGs. 

Zo worden die bijdragen relevanter voor 

lokale communities of overheden.

Een belangrijk decennium
Vanuit Nederland werkt men ook aan een 

systeem dat regeneratieve klimaat-

oplossingen onderscheidt van de ‘pure 

koolstofoplossingen’. Regeneratie van zowel 

natuur als milieu én sociale basis vormen de 

uitgangspunten voor het Open natural 

carbon removal accounting (Oncra) frame-

work dat de Climate Cleanup Foundation 

ontwikkelt met partners uit de publieke en 

de private sector. Om deze kennis binnen het 

bereik van de pionierende initiatieven te 

houden, is Oncra opgezet als open source 

platform, gebaseerd op overzichtelijke en 

transparante impactberekeningen.

Uiteraard is deze verschuiving van tunnel-

visie naar een donutvisie niet alleen relevant 

voor blue carbon oplossingen. Maar onze 

kust- en oceaansystemen verdienen wel 

speciale aandacht, om drie redenen. Ten 

eerste omdat een derde van onze wereldbe- 

volking zich gevestigd heeft aan de kust en 

dit aandeel zal voorlopig blijven groeien. Door 

hun neveneffecten in, onder andere, kust-

bescherming, kunnen blue carbon 

oplossingen dus een groot deel van de wereld-

populatie effectief beschermen tegen de 

gevolgen van klimaatverandering. Ten 

tweede vormen de oceanen een koolstof-

opslag die veel verder gaat dan onze kustge-

bieden alleen, wat een enorme potentie biedt 

voor blue carbon  oplossingen op open zee. 

Ten derde zijn blue carbon  oplossingen 

simpelweg minder onderzocht dan 

oplossingen met landnatuur. Dat betekent dat 

er hier een relatief grote inhaalslag te maken 

is qua innovatie en het werken met natuur.

Gelukkig erkent de internationale gemeen-

schap dit potentieel steeds meer. Met het 

inluiden van de UN Decades on Ecosystem 

Restoration en Ocean Science for Sustainable 

Development hebben blue carbon 

oplossingen een podium gekregen. Het is nu 

aan startups, overheden, en het bedrijfs- 

leven om dit podium te pakken en samen 

een overtuigend stuk neer te zetten. Er is 

letterlijk een wereld te winnen.


