Nieuwe opgaven beïnvloeden
soortenonderzoek
Het Nederlandse natuurbeleid, met name het soortenbeleid, was jarenlang
gericht op zeldzame plant- en diersoorten. De vraag die LNV nu bezighoudt, is hoe
het ministerie het natuuronderzoek vanuit een breder perspectief kan voortzetten.
Want de nieuwe opgaven in het biodiversiteitsbeleid richten zich, naast bescherming
en herstel van soorten en ecosystemen, ook op duurzaam gebruik en een eerlijke
verdeling van voordelen en opbrengsten.
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Sinds 1900 zijn er minstens 614 plant- en
diersoorten uit Nederland verdwenen.
‘Het verlies van biodiversiteit is vooral een
gevolg van landgebruiksverandering’, zegt
Herman Eijsackers, Chief Science Officer bij
LNV. ‘We leven met meer mensen, drukte en
bebouwing. Hierdoor verdwijnen zeldzame
soorten, maar ook bepaalde organismen
en hun functies. Wat we weleens vergeten,
is dat we fruit eten dankzij bestuiving door
bijen. En dat het natuurlijke filter in de
bodem met allerlei micro-organismen zorgt
voor de zuiverheid en kwaliteit van ons
drinkwater.’

te produceren en meer gebruik te maken
van groene grondstoffen. Wij kunnen onze
kennis daarover exporteren in samenspraak
met ondernemers en beleidsinstanties.’

Onze kennis overdragen
‘Een balans vinden tussen biodiversiteit en
voedselzekerheid, dat is de uitdaging. We
willen armoedebestrijding koppelen aan
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, een beter leefmilieu en duurzame
economische groei. Hoe kunnen we hulp
bieden zodat ontwikkelingslanden optimaal
kunnen profiteren van eigen mogelijkheden? In elk geval niet door westerse

Aanpassingsvermogen
Willen we in de toekomst een gezond
ecosysteem, dan moeten we de achteruitgang van de biodiversiteit wereldwijd
tegengaan. Eijsackers: ‘Hierbij kijken we
niet alleen naar de meest bedreigde soorten,
maar ook naar welke soorten zich kunnen
aanpassen aan het veranderende klimaat.
En we moeten kijken welke soorten voor
bepaalde functies belangrijk zijn. Met
andere woorden: we moeten het onderzoekspectrum verbreden.’

Wereldperspectief
‘In Nederland vragen we ons steeds vaker af
wat de internationale doorwerking is van
onze activiteiten in het buitenland. Wij
voeren gigantische hoeveelheden soja in om
ons vee te voeren en importeren voedsel en
bloemen uit diverse landen. Daarmee leggen
we beslag op de natuurlijke rijkdom elders.
Zo gaat de garnalenkweek ten koste van kust
moerassen in Zuidoost-Azië. LNV motiveert
het bedrijfsleven meer biodiversiteitneutraal
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systemen klakkeloos over te planten.
Wel door onze kennis over te dragen op
de lokale bevolking. Vanuit behoeften
die zij hebben.’

Groen beleven
‘Ook in eigen land is nog veel te winnen
op het gebied van kennisoverdracht. Naast
groen ondernemerschap investeert LNV in
de kwaliteit en toegankelijkheid van een
aantrekkelijke omgeving. We willen ‘groen
beleven’ in de omgeving waar we wonen,
werken en leven. Biodiversiteit is dan ook een
interdepartementaal programma waaraan
naast LNV ook VROM en BuZa deelnemen.
Tot slot werkt LNV aan bewustwordingscampagnes over de herkomst en productiewijze van ons voedsel, waarmee we burgers
motiveren om ‘groen te consumeren’. Zodat
we ons bij elke kiloknaller in de schappen
afvragen waar dat vlees vandaan komt en of
het wel duurzaam is geproduceerd.’

