Henk de Jong, programmamanager Biodiversiteit

‘Het verlies is dramatisch’
Het Interdepartementaal Programmateam Biodiversiteit (IPB) coördineert de activiteiten op dit gebied van onder meer de
ministeries van LNV, VROM en Buitenlandse zaken. Het team moet zorgen dat de plannen uit de nota ‘Biodiversiteit werkt:
voor natuur, voor mensen, voor altijd’ uit 2008 worden uitgevoerd. Henk de Jong is programmamanager van het IPB. Hij wil
Nederland overtuigen van het economische nut van biodiversiteit.
is geworden, hangt ook samen met de biodiversiteit. Haïti is heel slecht omgesprongen
met het bos, waardoor veel landbouwgrond is
weggespoeld en het land vijftig procent minder
voedsel produceert dan voorheen. Elk jaar
verliest de wereld vier procent biodiversiteit.
Dat klinkt niet dramatisch, maar het betekent
dat we over veertig jaar nog maar een zevende
over hebben van wat we nu hebben. Dat is
dramatisch. Dramatisch omdat we daarmee
veel diversiteit verliezen die nodig is voor de
wereldvoedselvoorziening, omdat het potentiële bronnen voor medicijnen zijn en omdat
we andere diensten die ecosystemen bieden
zullen verliezen.’
Ook dramatisch omdat de mensheid
iets kapot maakt dat niet van ons is?
‘Er kleeft een moreel aspect aan, maar ik
denk dat mensen eerder te overtuigen zijn
als je uitlegt wat biodiversiteit allemaal
oplevert. Denk bijvoorbeeld aan bestuivers.
Dertig procent van de landbouwgewassen
is voor bestuiving afhankelijk van insecten.
De landbouw heeft ook veel baat bij natuurlijke
vijanden van plaagorganismen. Ecosystemen
in Nederland bieden de samenleving allerlei
diensten; denk aan de duinen voor drinkwater
en kustverdediging. Biodiversiteit is geen luxe,
het vertegenwoordigt een enorme economische waarde en bestaanszekerheid voor
honderden miljoenen mensen.’
Henk de Jong: ‘Biodiversiteit vertegenwoordigt een enorme economische waarde en bestaanszekerheid
voor honderden miljoenen mensen.’

Eén van uw doelen is zorgen dat de
soorten die in 1982 in Nederland voorkwamen een zekere toekomst tegemoet
gaan. Dat lukt niet, zeggen onderzoekers. Dertig procent van de soorten is
ook in 2020 bedreigd. Hoe komt dat?
Is de doelstelling te ambitieus of faalt
het beleid?
‘De laatste jaren zijn de inzichten op dat vlak
bijgesteld. Die ambitie ging uit van een statisch
natuurmodel, alsof je de natuur van 1982 kunt
bevriezen. Dat houdt geen rekening met natuurlijke dynamiek. Je mist ook een deel van het
verhaal als je alleen naar soorten kijkt. Daarom
kijken we nu meer naar het functioneren van

ecosystemen. Maar voor we in een discussie
belanden over een vierkante kilometer natuur
meer of minder, wil ik zeggen dat ik liever
praat over de wereldwijde biodiversiteit. De
toestand in Nederland is niet ideaal, maar
stabiliseert.’
U praat liever niet over de binnenlandse
natuur?
‘Ik vind dat er internationaal grotere problemen
zijn. Wereldwijd staan bijvoorbeeld de koraalriffen enorm onder druk. Daarmee gaat prachtige natuur verloren, maar het bedreigt ook
500 miljoen mensen in hun levensonderhoud.
Dat de aardbeving in Haïti zo’n enorme ramp
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Wat heeft het programmateam biodiversiteit gedaan om de trend te keren?
‘Waar ik het meest trots op ben is de coalitie
biodiversiteit, een groep van zeventig instellingen, grote gemeentes en terreinbeheerders
die samenwerken aan bewustwording in de
samenleving. Biodiversiteit moet veel sterker
op de bestuurlijke agenda komen. Dat lukt niet
in een jaar en ook niet in je eentje. Daarom is
het zo goed dat er nu een brede groep organisaties is die zich daarvoor inspant en die praktische oplossingen probeert aan te dragen.
Nederland is zich nog onvoldoende bewust van
het probleem, terwijl het gaat om essentiële
voorwaarden voor de voedselproductie. We
eten nu ons natuurlijk kapitaal op. Het is hoog
tijd dat dat breed onderkend wordt.’

