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Thema Biodiversiteit

‘Geef de natuur een prijskaartje’
THEMA Ongeveer 40 procent van alle planten en dieren op aarde wordt met uitsterven bedreigd. Die ontwikkeling is
funest voor de economie. Het behoud van de natuur en biodiversiteit is dan ook een onverbiddelijk economisch
belang. Dat stelt Hans Alders, voorzitter van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen en oud-minister
van VROM. ‘Als we op een verantwoorde en duurzame manier willen produceren, moeten we een prijskaartje aan
biodiversiteit hangen.’

Thema Biodiversiteit
Biodiversiteit staat voor de variatie van al het leven op aarde.
En is essentieel voor de mens. Ons bestaan is op deze verscheidenheid van soorten en ecosystemen gebaseerd. Het
verzekert ons van de grondstoffen die we nodig hebben om
te kunnen eten, drinken, wonen en werken. De gevolgen van
het grootschalig uitsterven van soorten en ecosystemen, het
uitputten van natuurlijke hulpbronnen en de klimatologische
veranderingen hebben op termijn minstens zulke verstrekkende
gevolgen als de mondiale kredietcrisis. Kennisontwikkeling
en -verspreiding en innovatie spelen dan ook een essentiële
rol bij de aanpak van deze problemen. Dit themanummer
schetst het dilemma tussen voedselzekerheid en het behoud
van biodiversiteit. En laat enkele pioniers aan het woord.

‘Het biodiversiteitsprobleem is complex. Het feit dat we in 2050
negen miljard mensen moeten voeden creëert een enorme vraag
naar landbouwgrond. Dat is een gigantische bedreiging voor de
biodiversiteit. Tegelijkertijd staat biodiversiteit aan de basis van een
duurzame voedselproductie. Ten tweede heeft biodiversiteit alles
te maken met klimaat. De natuur levert veel ecosysteemdiensten.
Bossen functioneren als opslagplaatsen voor CO2 en moeten we met
respect behandelen. Een derde belangrijke kwestie is het grondstoffenvraagstuk. Vanuit schaarste beredeneerd moeten we iedere
grondstof voor de meest hoogwaardige toepassing gebruiken.
Ook is er een relatie met armoede. Het vermarkten van natuurlijke
producten als hout is voor sommigen de enige inkomstenbron.
Geïsoleerd naar het probleem kijken is dus zinloos.’
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de verspilling? Zijn er alternatieven voor bepaalde grondstoffen?
Kunnen we grondstoffen op een betere manier gaan beheren of op
een efficiëntere manier inzetten? Deze first movers stimuleren de
rest. Zo gebruiken we olie om onze motoren te laten draaien. Niet
het verstandigste. Van olie kun je hoogwaardiger producten maken,
zoals plastic. Pas als dat aan het eind van zijn levensfase is, kunnen
we het weer als olie verbranden. De rol van bedrijven zit dus sterk
in innovatie. Omdat zij de productkennis bezitten, hebben ze veel
meer aan kaders (doelstellingen) die ze van de overheid krijgen dan
aan middelen. Die beweging ziet de taskforce graag.’

Groen analfabetisme
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Ontbossing halt toeroepen
‘Als we ons afvragen hoe we met de biodiversiteit moeten omgaan,
dan is voor de taskforce één ding duidelijk: waardeer natuur en zorg
dat de waarde ervan tot uitdrukking komt in prijzen én in besluitvorming. In ons huidige economisch stelsel heeft de natuur geen
waarde. Een boom in de grond is slechts een boom. Hak ik die
boom om, dan kan ik er aan verdienen. De internationale studie
TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) uit 2009 concludeerde dat het bruto nationaal product een slechte maat is van
onze economie, omdat het ecologisch kapitaal niet mee wordt
gewogen. En dat wordt nu juist in hoog tempo uitgehold. Betalen
voor ecosysteemdiensten kan helpen om dat te voorkomen. We
noemen ‘Kopenhagen’ een mislukking. Toch zijn er successen
geboekt. Een daarvan is de voortgang bij de oprichting van het
REDD-mechanisme (Reducing Emissions from Deforestation and
Degradation). De gedachte hierbij is dat geïndustrialiseerde landen
gaan betalen voor de CO2-uitstoot, die wordt voorkomen door
ontbossing een halt toe te roepen. Dus laat u het bos staan, dan
krijgt u een vergoeding van de internationale gemeenschap. Ik ben
als een kind zo blij met dit instrument.’

First Movers
‘Steeds meer realiseren we ons dat het biodiversiteitsprobleem
samenhangt met natuurlijke hulpbronnen. Sommige bedrijven
onderzoeken daarom de wereldwijde grondstofketens. Waar zit
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‘Daarnaast zijn we door de Nederlandse kennis op het gebied van
landbouw in staat om hoogproductief te produceren op relatief
weinig grond. Met die kennis kan LNV bijdragen aan het voorkomen
van die enorme, wereldwijde botsing tussen biodiversiteit en de
behoefte aan landbouwgrond. De hele kennisstructuur met onder
andere Wageningen heeft ongekend veel te bieden. Het zou wel
eens het grootste exportproduct van Nederland kunnen worden.
Daarnaast moet LNV ook binnenlands verder met onder andere de
Ecologische Hoofdstructuur. En de aanval inzetten voor de vermindering van dierlijke eiwitconsumptie. Tot slot is aandacht voor de
jonge generatie essentieel. Als we dit alles niet verpakken in het
onderwijs, krijgen we het nooit voor elkaar. Groen analfabetisme is
het ergste dat ons kan overkomen.’

Duidelijke doelstellingen
‘Het eerste Nationaal Milieubeleidsplan van 1989 stelde ferme doelstellingen voor de reductie van allerlei emissies. De wereld was
sceptisch. Maar we haalden het, omdat we als overheid een heldere
doelstelling formuleerden en de manier waarop overlieten aan de
markt. Durf als overheid te zeggen dat we per 2020 geen onduurzame
soja of palmolie meer invoeren. Dat de industrie biodiversiteits
neutraal moet functioneren en dat er geen verliezen meer bij
mogen. Dat de dierlijke eiwitconsumptie omlaag moet en dat onze
ecologische voetafdruk over een aantal jaren gehalveerd moet zijn.
Dan gaan productprijzen ook beter de ware kosten weerspiegelen.
Want business as usal staat duurzaam economisch herstel in de weg.
De natuur een prijskaartje geven heeft de toekomst.’
www.biodiversiteit.nl
www.taskforcebiodiversiteit.nl

