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Meneer de Rector Magnificus, collegae, geachte
toehoorders,
Soms zieje vanveraf datwatje van dichtbij niet
opmerkt. Afstand schept helderheid. Maar soms krijg
jejuist door de studievan het kleine een overzicht van
het geheel. Wetenschap is niet anders danhet heen en
weer pendelen tussen bijziendheid en verziendheid,
tussen detail en grote lijn. Dat geldt bij uitstek voor
eenvan de centrale aandachtsvelden van onze
universiteit: het gebruik van land en vegetatie door de
mens en de ecologische effecten daarvan. De neem U
vanmiddag graag mee op een imaginaire reis om Uw
ogen te scherpen aande details én grote lijnen van dit
onderwerp.
Op reis dus! In een luchtballon volgen we de 10e
noorderbreedtegraad: langs Trinidad, Caracasen het
meer van Maracaibo, over de noordkust van
Colombia, en danweer over de blauwe zee. Ver voor
zonsopgang ontwaren we de lichtjes vanLimón, de
enige havenstad aande oostkust van Costa Rica. We
minderen onze vaart en dalen. Voorbij Limón zien wij
eerst slechts duisternis, een enkele maal onderbroken
door de diffuse lichtvlek van een nederzetting,
geïsoleerd in het bos. Langzaam drijven we
landinwaarts. Aan de westelijke horizon kleuren de
karakteristieke vulkaankegels van de Cordillera al roze
in de ochtendzon. We zweven nu enkele meters boven
het donkere kronendak van de Zona Atlântica, 50
meter boven degrond.
De open plek
In de vochtige stilte, slechts doorbroken door het
ruisen van de boomtoppen, ontrolt zichhet tropische
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regenwoud als een onafzienbaar tapijt, SlauerhofPs
boosaardig broeiend, moordziek woud. Is ereen plek
waarwij veilig kunnen landen?Ja, kijk, daar iets
verder opent hetbos zich even om plaats te maken
voor een parkachtige vegetatie van bomen en struiken.
Met een klein plofje komen we neer. Ophet eerste
gezicht is er geen tekenvan menselijk leven. Heeft
deze open plek daneen natuurlijke oorzaak? De
bomen staan in bosjes bij elkaar, zonderpatroon.
Weinig dode kronen, alleen liggen hier en daarwat
stammen, deels overgroeid met gras. Niets wijst op
een massale vernietiging vanhet regenwoud zoals we
datkennen uit de Amazone: geen kaalgeblakerde
vlaktebezaaid met halfverkoolde brandstapels. Heeft
hier de bliksem toegeslagen of een plotselinge wervelwind? Nee, daarvoor is de open plek te groot en is de
omtrek te regelmatig, en bovendien, de boomstammen
liggen alle kanten uit verspreid en niet in één richting
zoalsje zou verwachten bij windschade. Als we nog
beter kijken, danvalt op dat een paarbomen zijn
blijven staan, zoals dewaardevolle houtsoort laurel
(Cordia alliodora). Blijkbaar heeft de mens hier
selectief gekapt, maarop een achteloze manier,
zonder de moeite te nemen om al het hout af te
voeren. Kijk, daarstaat onverwachts een achiote (Bixa
orellana) die geliefd is vanwege de intens rode
kleurstof van zijn vruchten en door de mensen wordt
beschermd.
Het dichte grasdek lijkt groen en sappig. Maardat is
misleidend, het bestaat immers grotendeels uit ratana
(Ischaemum ciliare) en andere soorten die weinig
voederwaarde bezitten. Eris geen vee te zien, en de
intacte grassprieten zowel als dejonge zaailingen van
bomen bewijzen ook dat ernauwelijks gegraasdkan
zijn. Tienjaar geleden nog stond hier een dicht

tropisch woud. Wie zijn dehoutkappers en waarom
kappen zij? Nicaraguaanse vluchtelingen misschien,
op zoek naareen veilige plek, of arbeiders van een
naburige plantage die geld nodig hebben, of wellicht
een eigenaar in SanJosé die zijn rechten op het land
wil doen gelden?
Wat is het biologische effect van zo een open plek?
Kappenvanbos betekent een reductie van de
biomassa en dusvan de opslag van koolstof.
Daarnaastverdwijnen erindividuele leden van allerlei
soorten, niet alleen vanbomen, maarook van de
overweldigende aantallen insekten-, schimmels- en
lagere soorten waarvaneen belangrijk deel zich in de
bodembevindt en die een rol spelen bij de afbraak
van plantaardig en dierlijk materiaal. Legt U even Uw
hand op de grond: zelfs zo vroeg in de ochtend heeft
de zon het gras en de rodeaardeal opgewarmd.
Afhankelijk van de matevan bewolking kande
temperatuur op het bodemoppervlak oplopen tot ver
boven de veertig graden. De schaarse bomen bieden
onvoldoende schaduw en bedekking om de bodem te
beschermen tegen zonlicht en regenval. Regelmatige
begrazing zou bovendien nog kunnen leiden tot
verdichting van de grond en nog slechtere infiltratie.
Maar dit alles klinkt desastreuzer danhet is. Onze
waarneming is niet meer daneen momentopname.
Allereerst kan ook in grasland grote hoeveelheden
koolstof opgeslagen worden. Verder wordt de
soortenrijkdom van deze open plek gemakkelijk
aangevuld vanuit het omringende bos. Her en der,
tussen het gras, schieten al weer de eerste boompjes
op, de uitzaai van secundaire bossoorten, zoals
Cecropia spp met zijn handvormige bladeren, waarvan
het zaad op de duistere bodem vanhet regenwoud
heeft liggen wachten op voldoende licht om te

ontkiemen. Na eenjaar of vijftien, als deze secundaire
vegetatie volgroeid is, krijgen andere soortenhun
kans. De veranderingen in de waterbalans zijn zo
miniem dat ze nauwelijks invloed zullen hebben op de
watervoorziening vanhet hele gebied. Als erniet
verder gekaptnoch gegraasd wordt, zullen dekronen
zich sluiten en nahonderdjaar zal alleen een goede
waarnemer herkennen dathier ooit gekapt werd. Het
ontbossen van zo een klein oppervlak heeft dus
eigenlijk alleen lokale effecten.
Het kolonisatiegebied
De zon staathoger nu zodat we eindelijk het hele
gebied kunnen overzien. Tijd omweer op te stijgen.
Kijk: vanuit onze luchtballon blijkt dat wat wij eerder
als een ondoordringbarejungle rondom onze open
plek beschouwden, een afwisseling vormt van grillige
stroken bos en lagevegetatie. Vooral op overstromingsgevoelige plekken is het bos blijven staan.
Verdernaarhet westen zien we nu ook voetpaden en
sporen vanvrachtwagens, en lange aangeplante hagen
vanporó (Etythrinaspp), palen die vanzelf wortel
schieten, de goedkoopste manier om een hek in de
jungle te zetten. Hier en daar staanhouten woningen.
Dit moet een kolonisatiegebied zijn, een lappendeken
vanprimair bos, grasland metboomgroepen,
afgewisseld met open velden. Daarherkennen we de
lage donkergroene kronen van depalmito (Bactris
gasipaes), geteeld om zijn palmhart. Het patroon van
ontbossing is hier anders: een uitdijende bevolking
knabbelt steeds kleine stukjes van de randvan het bos
af enrijgtze aaneen tot grote lappen. Een dergelijke
aantasting is relatief makkelijk af te lezen aan
satellietbeelden maarmoeilijk precies te kwantificeren

- daardoor is erook zo een verwarring over hoeveel
ontbossing ernuwerkelijk plaatsvindt. Op deze
schaal beïnvloedt kappen direct debiologische diversiteit: habitatsworden vernietigd of geïsoleerd, en
tussen ongestoord bos en deels ontboste gebieden
kunnen allerlei randeffecten optreden waarwind,
luchtvochtigheid en lichtinval anders zijn met
bijbehorende gevolgen voor de ontwikkeling van
soorten. Met anderewoorden: het effect van
dergelijke ontbossingspatronen is meer dande som
van de effecten van ontbossing opkleine geïsoleerde
plekken in het regenwoud. Als het gaat om een groter
oppervlak, een andere schaal, spelen andereprocessen
een rol: door één open plek wordt de biodiversiteit of
de waterhuishouding van een gebied niet aangetast,
doorhonderd al of niet aaneengesloten plekken wel.
Laten we een akker in meer detail bekijken. Die daar,
met zijn wirwar van cassave en maïs en hier endaar
nog een enkele woudreus. De gewasaanplant is
onregelmatig en slechts de helft van het perceel wordt
gebruikt. Kijk, op de helling aande overkant groeit
helemaal niets: de bodem is er ongeschikt voor
eenjarige gewassen, te nat, te armof te stenig. Het
open bladerdek beschermt de bodem nauwelijks, zoals
we zien aansporen van erosie op het oppervlak. Dat
in dit natteklimaat - meer dan 3500 mmregen valt
hier - maïs geteeld wordt, gaat tegen alle landbouwkundige logica in: de kolven kunnen niet afrijpen
en moeten elders mechanisch gedroogd worden.
Dit laagproduktieve landgebruik kanalleen verklaard
worden uit toevallige keuzes in het verleden die
slechts weinig met de biologische potenties van doen
hebben. Ooit in dejaren zestig heeft de overheid dit
gebied bestemd voor nederzettingen, nog steeds is de
politiek gericht ophet stimuleren van de maïsteelt.

Maarpas op, ook hieris het beeld dynamisch en niet
lineair. Een analysevan luchtfoto's wijst uit dat over
een periode van veertigjaarbos in grasland of akker
verandert en weer terug naargrasland of bos. Omzetting in akkerbouwland voor kleine boeren, vaak het
officiële doel van de overheid, is meestal een tijdelijke
zaak. Het in standhouden vangrasland is de
makkelijkste manierwaarop boeren kunnen voorkomen dathetbos weer dichtgroeit. Zo is ontginning
een manier om eigendomsrechten op land te laten
gelden, met veeteelt als bijprodukt enniet als doel.
De Bananenrepubliek
Genoeg detail, we willen overzicht! We stijgen weer
op in onze ballon. En dan, plotseling, wordt ons oog
getrokken door een eiland van groen, helderder dan
alles erom heen, met een dicht vlak bladerdek
waarboven geen boom meeruitsteekt. De randenvan
dit eiland zijn kaarsrecht en daarbinnen zien we een
patroonvan regelmatige strepen, de afwateringskanalen. In het midden een centrale weg, die op zijn
beurt weerverbonden is met het wegennet dwars door
de Zone. Dit afwijkende patroon is te interessant om
niet even een kijkje te nemen. Hoewel er nauwelijks
plaats is, lukt het ons nog net te landen langs een
kanaal. Dit is een bananenplantage, het derde patroon
van ontbossing: niet de spontane ontbossing op een
geïsoleerde open plek in het regenwoud, niet de
diffuse vestiging door boeren, maareen grootschalig
patroonvan door de overheid gestimuleerde
landbouwontwikkeling.
Niets schijnt Middenamerikaanser danbananen. Toch
zijn ze minder danvier eeuwen geleden hierbeland,
uit de humide laagvlaktes van Burma, Thailand en

Maleisië, via Afrika. Van daaruit nemen Portugese
zeevaarders in 1516bananen meenaarHispaniola
(Haiti). Die introductie is het begin van de teelt in de
nieuwe wereld, waarnuhet merendeel van de
produktievoor de export naar gematigde streken
plaats vindt.
De keurige percelen ophetvlakke land suggereren dat
hiervanaf dat allereerste begin eeuwenlang plantages
hebben gestaan. Ook datis eenvergissing: bananen
mogen nu meer dan 10%van de oppervlakte van de
Zona Atlânticauitmaken, alleen al tussen 1989 en
1992 is de oppervlakte onderbanaanverdubbeld. En
we hoeven slechts enkele decennia terug te gaan, om
te zienhoe weinig permanent dezevormvan
landgebruik is. Het begint allemaal in 1871, als het
contract wordt afgesloten voor de bouw van een
treinverbinding vanuit Siquirres in de Centrale Vallei
naarLimón. In ruil voor de aanleg ontvangt de
bouwmaatschappij een omvangrijke concessie van
meer dan 100.000 hectare, die korte tijd later onder
controle van de United Fruit Company komt. Al in
1910 plant de Company zijn eerste bananen in de
vallei van Estrella, tegen de grens met Panama. In de
jaren dertig wordt ten zuiden vanLimón een spoorlijn
aangelegd tenbehoeve van de verdere uitbreiding van
de teelt. Tot 1937 worden in snel tempobananenplantages in gebruik genomen. Bijna al het vlakke
land is danbedekt met bananen. Arbeiders stromen
toe en ontginnen naast de plantages kleine stukjes land
voor hun eigen gebruik. Bij ontslag ontstaan al snel
grote conflicten over land. Die lopen zo hoog op dat
de overheid vanaf dejaren dertig weer land terug
moet kopen van de United Fruit Company omnederzettingen voor landloze arbeiders te stichten.

Dan, in 1938, een drama: de Panama-ziekte,
veroorzaakt door het bodemorganisme Fusarium
oxysporum. Bananenplantages worden op grote schaal
verlaten. Het land verandert in weiden en akkers. Pas
vanaf 1960 met de invoering van resistente cultivars
ontstaat weer een opleving van de bananenteelt die nu
moet concurreren met de landbouwers. De snelheid
vanontbossing stijgt weer. Zo zijn alle ingrediënten
voor het ontstaan van een bananenrepubliek bijeen:
uitbuiting van een schier rechteloze bevolking door
exportmaatschappijen, die met hun buitenlands
kapitaal de markt domineren, een onverschillige
opportunistische overheid, en wanorde op alle
terreinen van publieke besluitvorming. De effecten
hiervan op landschapen ruimtelijke ordening zijn
prachtig beschreven door V.S. Naipaul in zijn roman
Guerrilla:
'Tussen de grote loodsen en de moderne
gebouwen van ruwbeton, dehoge hekken en
keurig onderhouden terreinen lagen hier en
daarnog akkers, overblijfselen van de grote
plantages, samen met de overblijfselen van de
plantagedorpen: moestuinen, oude houten
huizen op palen, hutten, kale voortuinen met
groepjes zinnia's, ixorastruiken en
hibiscushagen. Ergroeide nu gras op de akkers
langs de snelweg (...); hier en daarlag een
stapel autowrakken.'
Maarwat is - nog los van de ontbossing - het
ecologische effect vandeze grootschalige
bananenteelt? Kijkt om U heen: iedere oneffenheid in
het landoppervlak is weggewerkt, elke twintig meter
ligt een kaarsrecht drainagekanaal, en op veel plaatsen
slingeren blauwe plastic zakken die dienen als
verpakkingsmateriaal. Commerciële bananenproduktie
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stelt hoge eisen aan bodemvruchtbaarheid, controle
van ziekten, plagen en onkruiden en drainage. Via het
geoogste produkt worden grote hoeveelheden
voedingsstoffen afgevoerd die moeten worden aangevuld door een nauwkeurig uitgewogen bemesting.
Met een gemiddeld gebruik van bijna SOkg actieve
stof aan chemische bestrijdingsmiddelen per hectare is
het risico van uitspoeling naar bodem en wellicht ook
grondwater hoog, met mogelijk schadelijke gevolgen
voor ecosystemen benedenstrooms. De effecten van de
teelt reiken daardoor veel verder dan de plantage.
Daar staat tegenover dat bananen bij deze
plantdichtheid een redelijke bescherming van de
bodem bieden tegen erosie. En, niet geheel te
verwaarlozen, bananen leveren per vierkante
kilometer een veelvoud op van veeteelt: meer dan
$6000 tegenover slechts $40 voor een vierkante
kilometer grasland.
Terug in de tijd
Van de aanblik van die monotone rijen
pseudostammen - een banaan is immers geen boom worden we niet echt vrolijk. Willen we meer zien,
dan moeten we terug in de tijd. Honderdvijfentwintig
jaar geleden stond op deze plek een dicht tropisch
regenwoud, het symbool van maagdelijke natuur.
Maar hoe onaangetast was die natuur werkelijk? In de
16e eeuw komen de eerste Spanjaarden hier aan land.
Neen, er gebeurt niet wat U denkt. De Conquistadores
hebben geen belangstelling voor het humide laagland
van de Zona Atläntica, waar de relatieve luchtvochtigheid zelden onder de 90% daalt. Zij stevenen direct af
op de hoger gelegen centrale vallei en het drogere
westen van Costa Rica. De Zona Atläntica blijft

grotendeelsverschoond vanhun invloed. Oftochniet?
Latenwenogverder terug gaanindetijd, 5000jaar
terug. Danal ontstaat hier in het laagland deeerste
landbouw opbasisvanknolgewassen en maïs. De
Indianen bedrijven eenvormvan zwerfbouw, een afwisseling van gewasteelt enbosbraak, geconcentreerd
langsderivieren.Gestaaggroeit debevolkingen
wordthet grondgebruik intensiever zodat eensteeds
groter deelvanhetbosopgenomenwordt inde
produktiecyclus. Alswezouden graven in degrond
hier onder debananen, isdekansniet denkbeeldig dat
wepotscherven vinden en sporen vanhoutskool.
Maar dan, vanaf detiendeeeuwvan onzejaartelling,
dusver voordekomstvan deConquistadores, krimpt
het landbouwareaal opeens. Deredenen hiervoor zijn
onduidelijk. Een factor isin ieder geval dat, in
tegenstelling tot AziëenEuropa, hier in MiddenAmerika dierlijke trekkracht en mestontbreken, zodat
devervanging van menselijke arbeid enintensivering
vanhet grondgebruik beperkt blijven. Dekomstvan
deSpanjaarden enkeleeeuwen laterversterktdeze
trend: debesmettelijke ziekten diezij meebrengen,
makenvele slachtoffers onder deinheemsebevolking.
Inde ZonaAtlänticalijkt deSpaanseaanwezigheid
indirect teleiden -oh, ironievan degeschiedenis -tot
eentoenamevanhetbosareaal enhetbijna volledig
herstel vanhet bos, metslechts eenbeperkte
verandering in soortensamenstelling.
Demens voorbij
Terugnaar degrotelijn! Uit onzeobservaties totnu
toezoudenwekunnen afleiden dat ontbossing, of
ruimer, het gebruik van land door demens,puureen
combinatie isvan driebasisfactoren: bevolkingsgroei
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(of -afname), welvaart of koopkrachtige vraag (in dit
geval naarvoedsel doorboeren ennaarbanaan door
de westerse consument), en technologie (de al of niet
gemechaniseerde wijze waarophet landwordt
bewerkt). Dat is onjuist: dergelijke sociaaleconomische factoren zijn onlosmakelijk verweven
met de biofysische eigenschappen vanhet land.
Daaronder vallen klimaat, bodem en de bestaande en
geïntroduceerde soorten van flora en fauna, inclusief
onkruiden, ziekten enplagen. Zonnestraling, temperatuur, regenval, verdamping geven de grote lijn aan,
maarze bepalen niet waarprecies wat gebeurt, waar
welke vegetatie of welk gewas groeit, waar de mens
ontbost. Dat is namelijk ook afhankelijk van de lokale
variatie in het landschap. Omdie tebegrijpen moeten
we in onze imaginaire luchtballon opnieuw opstijgen,
nu om terug te gaan indeep time, ver voorbij het
magische moment, tienduizendjaar geleden, toen hier
de eerste groepen vanjagers en verzamelaars
aankwamen.
Terug dannaar drie miljoenjaar geleden, als een van
de meest dramatische gebeurtenissen in de recente
aardgeschiedenis plaatsvindt: de sluiting van de
landengte van Panama. Het ontstaan van deze
verbinding tussen Noord- en Zuid-Amerika heeft
wereldwijde gevolgen voor de oceaanstromingen en
daarmee voor het klimaat op aarde. Het verdwijnen
van de interoceanische verbinding is het gevolg van
plaattectoniek, vulkanisme en de vorming van mariene
sedimenten. Vulkaanuitbarstingen die gepaard gaan
met enorme lava- en modderstromen, de opheffing
van de Talamancaketen enhet ontstaan van strandwallen leiden tot de opvulling van het bekken van
Limón en de vorming van de Zona Atläntica. Uit een
mozaïek van Holocene sedimenten van vulkanische
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oorsprong op overblijfselen van een eerdere, PlioPleistocene vlakte met opduikingen van diepverweerde
basalt ontstaat de plek waarwe nubananen vinden.
De goedgedraineerde zandigeplekken duiden er op
datderivierenbierooit veel meer sediment afzetten
danvandaag. Nog steeds wordt het landschap in de
Zona Atlänticagevormd door geologische gebeurtenissen: denauwelijks zichtbare aanvoeren afzetting van
vruchtbaar slib bij incidentele overstromingen, de
dikke lagen modderbij heviger overstromingen, en de
veel zeldzamere deposities van as en lava bij
vulkaanuitbarstingen.
Dit ingewikkelde patroonvan sedimenten van
uiteenlopende ouderdombepaalt inhoge matewäir de
menshet landkangebruiken. Anders gezegd, de
bananenrepubliek ontstaat uit de wisselwerking tussen
menselijk handelen enbiologisch-fysische mogelijkheden, een afwisseling tussen geomorfologische
processen met hun invloed op lange termijn, en de
menselijke keuzes en effecten opkorte termijn. Dit is
heel duidelijk inhet patroon van recente ontbossing.
Voor 1960 vindt deontbossing vooral plaats langs de
bevaarbare rivieren. Tot 1981 worden vooral de
vlakste en vruchtbaarste gronden ontgonnen, ennadat
die zijn uitgeput komen de laatste onvruchtbare
bosgebieden aandebeurt. Nu pas, in de allerlaatste
jaren, bereikt deuitbreiding van debananenteelt de
slecht gedraineerde plekken.
En door al die ingrepen - ontbossing, egalisering,
drainage en begrazing - wordt het menselijk
landgebruik zelf een geomorfologische, een
landschapsvormende kracht.
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Het Nationale Park
Genoeg gegeologiseer! Terug naar de werkelijkheid
vanvandaag of liever nog het grote overzicht van de
toekomst. We slaan een laatste blik op onze
bananenplantage en zweven verder in zuidelijke
richting. Stijgingswinden voeren onshoog over een
dichtbeboste bergketen. Tussen de regenflarden door
turenwe naarbeneden, naarhet montane tropische
wolkenbos met zijn karakteristieke vegetatie van hoge
eiken begroeid met varens, grijze mossen en kleurige
romeliaceae en een dichte ondergroei van bamboe. En
ineens realiseren we ons datwe geen spoorvan
ontbossing zien, zelfs geen teakplantage. Alleen daar,
in de verte, ligt een open plek, maarals we naderbij
komen, blijkt dat dezeverstoring het resultaat is van
een kleine aardverschuiving die enkele tientallen
bomen heeft meegesleurd. Waar is de mens gebleven?
Is het hier te koud of tenat of te steil? Niets daarvan.
We bevinden ons boven het La Amistad BiosfeerReservaat, officieel erkend door UNESCO als gebied
van megadiversiteit. Dankzij strenge wettelijke
bescherming mag alleen aande randen door de
indiaanse bevolking hout gekapt worden. De
secundaire vegetatie in reeds ontboste delen wordt
zorgvuldig gekoesterd en erwordt geëxperimenteerd
met het planten van fruitbomen tussen het zich
herstellende bos. Maarvanaf onze hoogte zien we
daarnog niets van. Of toch: is dat daarin de verte
niet een centrumvoor ecotoerismein aanbouw?
Meer daneen kwart van het areaal van de Zona
Atläntica staat onder een of anderevormvan
natuurbescherming, waarmee dus de oppervlakte van
de bananenplantages wordt overtroffen. Maarvanuit
allerlei kantenwordt een aanslag ophet schaarse land
13

gedaan:boeren, plantagehouders, houtproducenten,
natuurbeheerders, toeristen, stedelingen -allemaal
hebben zezohun eigen, vaak onderling tegenstrijdige
wensen. Integraal ruimtegebruik zoudenwedatin
Nederland noemen. Of deuitkomst eenbananenrepubliek wordt of eenEcologische Hoofdstructuur,
wie zalhet zeggen?
Schalen: dichtbij en ver weg
Vaneenafstand gezien isontbossing deuitkomstvan
dewisselwerking tussenklimaat, bodem, gewassen,
dieren, devraagnaarvoedsel en exportprodukten, de
beschikbaarheid aanarbeid of kapitaal enoverheidspolitiek. Moeilijker ishet omrecht tedoenaanalle
details: aanhetverschil tussen dekleineverstoring in
hetregenwoud endegrootschalige ontbossing voorde
bananenteelt. Opdeschaal van deopenplek isde
vegetatienahetkappenvolledig een functie van
klimaat enbodem endebeschikbare soortenuithet
omringendebos. Bomen engrasopdeopenplek
beïnvloeden het micro-klimaat opdieplek door
evapotranspiratie. Echter, op deschaalvan eenheel
gebied kan deomzetting inakkerbouw of bananenhet
meso-klimaatbeïnvloeden doordat afstromingspatronen enverdamping van wateronder landbouwgewassen anders zijn dan onderprimair bos.De
veranderingen in detijd gekoppeld aande ruimtelijke
afwisseling van ontgonnen enbebosteterreinen maken
het onmogelijk te schatten hoeveel waterprecies
afstroomt: dat isimmersniet zonder meer desomvan
deafstroming opiedereakker. Opdeschaal vaneen
hele regio worden factoren alsruwheid vande
oppervlakte, gas-wateremissies enweerkaatsingvan
zonlicht door devegetatiebelangrijk. Aldeze
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processen dragenuiteindelijk bij tothetklimaat inde
wereld. Gecombineerd metverstoring vanecosystemen opeenveel groter gebied danhetontboste,
beïnvloedt demenszouiteindelijk dehele biosfeer.
Ookdemenselijke beslissingen dieresulteren in
ontbossing spelen zichopverschillende schalen af. De
houtkapper zoekt lokaal demeestvruchtbare enmeest
toegankelijke stukkenbosuit. Deoverheid markeert
helegebiedenmet een landbouwbestemming. EuropeseenmetnameDuitseconsumenten zijn bepalend
voor dewereldprijs vanbananen.
Opieder schaalniveau spelen andereecologischeen
menselijke factoren een rol. Dat isdeachtergrondvan
denoodzaak omdetail engrote lijn af tewisselen. Als
je maarnaar éénniveau kijkt, zieje niets. Pasalswe
dat begrepen hebben, kunnen weonsuitleven inhet
verkennenvan detoekomst. Deprangendevraag is
natuurlijk hoelangdebananenteelt intact blijft. Er
zijn talvan processen diesuggereren datgrote
veranderingen niet ondenkbaar zijn. Watgebeurt er
alshetbiologisch equivalent van dePanama-ziektede
kopopsteekt? Ietsdergelijks zouopnieuwkunnen
leiden tothet verdwijnen vanplantages. Ofalsde
pressievan milieugroeperingen in CostaRica enin
Europa zosterkwordt dat alleen ecologisch verbouwdebananen meteeneco-label in deEUworden
toegelaten? Dit zoudrastische wijzigingen in deteelt
vereisen. Ander scenario: eenverwoestende aardbeving met massalelandverschuivingen dieplantages
enakkerbouw bedelven. Ofeen sterke toenamevan
het aantal heftige stormen gepaard gaande metzware
regenval, diealsgevolgvanwereldwijde klimaatverandering worden voorspeld, zouden ernstige
gevolgen kunnenhebben voor debananen, dienotoir
windgevoelig zijn. Ook ishetniet ondenkbaar datop
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termijn debananenplaatsmakenvoor eenmeer
rendabel ecotoeristisch CenterPark?Enwatishet
gevolg van denogsteedsvoortdurendeopheffing van
hetbekkenvanLimón op dehydrologieendusde
geschiktheid vanbodemsvoor verschillende
gewassen? Trouwens, wieweet geeft Nederland er
straksdevoorkeur aanomteinvesteren in C02-opslag
- dusinherbebossing - in Costa Rica, omdathet
verder reduceren van emissies ineigen landweinig
oplevert. Ookin detoekomst zullen actorenen
factoren opverschillende schalen het landgebruik in
de Zona Atlänticabepalen.
Deuniversiteit alsBananenrepubliek
Hoegraagwij ook zoudenwillen, het iseenillusie
datwij veel directeoplossingen kunnenbiedenvoor
delandbouw-en milieuproblemen van CostaRica.
Toch ishet in mijn ogengerechtvaardigd dateen
Nederlandseuniversiteit middelen besteedt aanhet
vergaren van kennis overeengebied zoverwegals
de Zona Atläntica. Teneerste, omdat dewisselwerking tussenbiofysische ensociaal-economische
factoren enhun schaalafhankelijkheid niet tijd-of
plaatsgebonden is. Somsishetbestuderen vanwatver
wegligt,juist verhelderend voorhethier ennu. Ten
tweede, omdat landgebruik, en metnameontbossing
in detropen, een sterk onderschatte factor isinde
huidigebedekking vandeaarde. Dergelijke kennis is
essentieel voor hetbegrijpen vanprocessen op
wereldschaal en steltonsin staat omdeel tenemen
aan internationalewetenschappelijke uitwisselingsprogramma's.
Het zouvan bijziendheid getuigen alseen universiteit
alleengericht zou zijn opdeexpliciete maatschappe16

lijkevraag op kortetermijn. Net zoals bij landgebruik
de uitkomst van de wisselwerking tussen factoren en
schalen zelfs met zeer geavanceerde wiskundige en
statistische technieken niet te voorspellen valt, zo
onvoorspelbaar is ook een groot deel vanhet
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Door onze
bijziendheid vanvandaag verliezen we ons in de
details envergeten we de grote lijn van morgen. We
concentreren ons op de verfijning vanvakgebieden en
sectoren en vergeten dat de wetenschappelijke
vernieuwingjuist vaak ontstaat waar disciplinaire
grenzen overschreden worden. Door onze obsessie
met capaciteitsplannen, contacturen en aantallen
studenten en publikaties lopen wij de kans datde
universiteit een bananenrepubliek in vermomming
wordt: een gebied gedomineerd door extern kapitaal,
willekeur en instabiliteit.
Nog eenmaal stijgen wij op in onze luchtballon. De
avond valt. Een landwind blaast ons in snel tempo
oostwaarts. Onder ons strekt zich de monding van de
Sixaola uit, die zijn bruingekleurde sedimenten ver de
oceaan in voert. En in een oogwenk zweven wij weer
boven Wageningen. In de voorjaarsschemer ligt het
stadje ervrediger bij dan ooit. Van bovenaf gezien
lijken de gebouwen van de LUW en DLO sprekend
op elkaar. Van grensconflicten enburengerucht is
even niets te merken. Soms schept het helderheid om
dingen van een afstand tebezien.
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