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Woord vooraf

Dit onderzoek komt voort uit een initiatief van deNationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) die het project voor ongeveer de helft heeft gefinancierd.
Het rapport is samengesteld door drie wetenschappelijk onderzoekers van DLOStaring Centrum: drF.R. Veeneklaas van de afdeling Economie, ir W.vanEek van
de afdeling Verkaveling en Bedrijfseconomie en en drs W.B.Harms van de afdeling
Landschapsecologie.
Het onderzoek is uitgevoerd tijdens hetjaar 1993.Gedurendedietijd zijn waardevolle
commentaren ontvangen van zowel collega onderzoekers als beleidsbetrokkenen.
Bij deze laatste groep gaat het om medewerkers van de NRLO, het IKC-NBLFen
het IKC-Veehouderij, de Landinrichtingsdienst en terreinbeherende instanties, met
name Staatsbosbeheer, het Drents Landschap, deVereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en het Bosschap.Bij de collega onderzoekers willen wij in het bijzonder
noemen medewerkers van de sectieEconomie van DLO-InstituutvoorBos en Natuur,
de Vakgroep Algemene Agrarische Economie en de vakgroep Ruimtelijke Planvorming van de Landbouw Universiteit Wageningen. Intern, binnen DLO-Staring
Centrum, is gedurende de loop van dit project een klankbordgroep actief geweest,
die ideeën en teksten heeft aangedragen. In de klankbordgroep hadden collega's
zitting met een uiteenlopende disciplinaire achtergrond: drJ.A. Klijn en drs J.M.J.
Farjon (beiden fysisch geografen), irH. Dijkstra (landschapsarchitectuur) en drs J.
Vreke (econometrist). Ook door andere medewerkers van DLO-Staring Centrum zijn
nuttige suggesties en verbeteringen aangedragen.
Voor al deze bijdragen geldt onze hartelijke dank. Voor het uiteindelijke resultaat,
de interpretaties, de meningen en de fouten zijn uiteraard alleen de auteurs verantwoordelijk.

Samenvatting

Afweging van doelstellingen
De studie gaat over de interactie tussen ecologische en economische duurzaamheid
met betrekking tot de natuur in Nederland, ongeacht of dezezich bevindt in specifieke
natuurgebieden, in bossen of in cultuurlandschappen met een primair agrarische
bestemming. Deze interactie kan zowel ondersteundend als conflicterend van aard
zijn.
's'Komen ecologische en economische duurzaamheid elkaar ten goede,dan is sprake
[van wat injargon wel 'meekoppeling' vannatuur met andere functies wordt genoemd.
Hier beperkt de onderzoeksvraag zich tot het op het spoor komen en identificeren
van situaties waar mogelijkheden liggen voor 'meekoppeling'.
Is de wisselwerking tussen ecologische en economische doelstellingen conflicterend
van aard, dan moet er een afweging plaatsvinden; een afweging tussen de kansrijkdom
van natuur, gegeven de doelstellingen voor natuur, tegenover de economische
repercussies die het nastreven vandie natuurdoelen met zich meebrengt. De feitelijke
afweging kan alleen plaatsvinden voor aangegeven of te kiezen lokaties waarvan
de ecologische condities en het huidig grondgebruik bekend zijn. Lokatiespecifieke
uitspraken worden in dit rapport slechts voorbeeldsgewijs gedaan; het gaat in deze
studie primair om het aangeven van de terzake doende onderzoeksvragen, het
aangeven van de elementen die in een afweging aan de orde moeten komen en het
bieden van een conceptueel raamwerk. In verband met dit laatste is gekeken naar
het begrip duurzaamheid en wordt een risico-benadering geïntroduceerd.
Duurzaamheid en risico's
Derisico-benadering iseen poging tot operationalisering vanhet begrip duurzaamheid
dat al enige jaren met grote regelmaat in beleidsstukken en onderzoeksrapporten
opduikt. Wanneer men in debesluitvorming over natuurbeleid zowel de ecologische
duurzaamheid als de economische duurzaamheid wil laten meewegen, ishet noodzakelijk een werkbare inhoud aan het begrip te geven. Veelal wordt de brede definitie
die de commissie Brundtland in haar rapport 'Our Common Future' geeft, als uitgangspunt genomen: 'een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige
generatie zonder de mogelijkheden in gevaar tebrengen voor toekomstige generaties
om ook inhun behoefte te voorzien'. Er is echter een aantal principiële problemen
bij de letterlijke overname van deze omschrijving. Het belangrijkste probleem ligt
daar waar in de definitie sprake is van het zeker stellen van de voorziening in
toekomstige behoeften. Het suggereert een volkomen (of tenminste voldoende) kennis
van zowel toekomstige behoeften alsook van de transformaties die door ons huidig
handelen tot stand worden gebracht. Zulk een kennis is onbereikbaar.
Wij concluderen dat het zinniger is duurzaamheid niet positief maar als complement
van het niet-duurzame te definiëren (vergelijk de moeilijkheid om 'gezondheid' te
definiëren, terwijl het een stuk eenvoudiger is ziekte en gebrek vast te stellen).

Uitgaande van een negatieve definitie van het begrip duurzaamheid, en rekening
houdend met het voorlopige en deels subjectieve karakter van het huidige oordeel
over onduurzaamheid, krijgen risico's en risicopercepties een centrale rol in de
operationalisering van het begrip duurzaamheid. Het risicobegrip geeft ons bovendien
de mogelijkheid doelstellingen op ecologisch en economisch gebied op een
vergelijkbare, gelijkwaardige basis te brengen. Daarmee wordt de positie vermeden
dat 'de ecologie' randvoorwaarde is van 'de economie' of andersom.
Het risicobegrip kan worden ingepast in een systeemanalytische benadering, waarbij
de risico's betrekking kunnen hebben op de benodigde invoer van het systeem, de
gewenste uitvoer of de optredende afwentelingen. De combinatie van een risicoen een systeembenadering leidt (theoretisch gezien) tot helderheid: onduurzaamheid
is de hapering in de in- of uitvoer of een riskante afwenteling op termijn.
De basisvragen
Tot zover de theorie. De concrete afweging van risico's zal plaats moeten vinden
op regionaal niveau. In de Nederlandse situatie lenen zich de in het Natuurbeleidsplan
geïntroduceerde fysisch-geografische regio's daartoe het beste. Toch valt er in zijn
algemeenheid wel iets te zeggen over de relatie natuurdoelen enerzijds en de
ecologische en economische risico's anderzijds. Zo worden in hoofdstuk 5 de
ecologische risico's in termen van kansen en bedreigingen behandeld, en komen in
hoofdstuk 6 de economische risico's in termen van kosten en baten aan de orde.
Daaraan voorafgaand is het echter eerst nodig een onderscheid te maken in enkele,
duidelijk uiteenlopende richtingen die men met natuur op zou kunnen willen gaan,
de verschillende natuurbeleidsstrategieën (hoofdstuk 4).
Bij de concrete besluitvorming over natuur gaat het om beslissingen die in essentie
kunnen worden teruggebracht tot de vragen Wat?, Waar? en Hoe? De mate waarin
deze verschillende vragen spelen, verschillen per schaalniveau.
Tabel1 Schaalniveaus en soortbeleidsvragen met betrekking tot natuur
Wat?

Waar? Hoe?

Niet-schaalgebonden
& Nationaal

*

Fysisch-geografische regioa)

*

*

*

Gebieden10
*
(projectniveau)
B>
zoals gedefinieerd in de Afstemmingsnota van het IKC-NBLF (1993)
De wat-vraag naar uiteindelijke natuurdoeleinden (natuurlijkheid versus biodiversiteit)
die men nastreeft en de ruimtelijke strategie, speelt op niet-schaalgebonden niveau
in vakkringen, in internationale fora en bij de beleidsvoorbereiding. In hoofdstuk 4
wordt hier uitgebreid op ingegaan, leidend tot formulering van zogenaamde natuurbeleidsstrategieën.
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Tabel2 Constructievan de natuurbeleidsstrategieën
Ruimtelijk
Doeleinden voor natuur
strategie
Natuurlijkheid
Scheiding

1. Groot&Wild

Verweving

Klein & Gewoon
(i.h.a. geen object
van beleid)

Verscheidenheid
2.Divers&Zeldzaam
3. Natuur & Cultuur

Bij de beleidsformulering in de praktijk in Nederland speelt deze zelfde wat-vraag
op het niveau van de fysisch-geografische regio's. Daarbij zou idealiter ook al een
afweging van ecologische èn economische aspecten moeten worden gemaakt.
Op datzelfde niveau van fysisch-geografische regio's speelt ook de waar-vraag:
gegeven het type natuur dat men wil (de natuurbeleidsstrategie), komt de vraag naar
de beste lokatie binnen de regio aan de orde. 'Beste' in termen van meest ecologisch
kansrijk èn met een meest gunstige verhouding van economische kosten en baten
(of een compromis tussen deze wensen). Hoofdstuk 7 gaat hier onder meer over.
Hierbij speelt ook al de hoe-vraag: bijvoorbeeld verwerving van gronden of restricties
bij landbouwkundig gebruik, grote investeringen vooraf in inrichting die extensief
beheer mogelijk maakt versus intensief beheer, recreatieve potentie exploiteren of
juist afsluiten? Centraal voor de economische duurzaamheidsaspecten staat daarbij
het begrip kosteneffectiviteit.
Tenslotte is er het niveau van het gebied waar een gebiedsvisie op natuur is
ontwikkeld. Bij gekozen lokatie en natuurbeleidsstrategie blijft dan nog de hoe-vraag
over. Hieraan wordt aandacht besteed in hoofdstuk 7, met als voorbeeld het
laagveengebied.

O

Natuur in verleden en toekomst
Natuur kent geen zelfgekozen vertegenwoordigers of zelfbenoemde zaakwaarnemers.
In die zin is de gebruiksfunctie natuur in het landelijk gebied structureel in een
zwakke positie. Het was in het verleden veelal een restpost die bestond bij de gratie
van andere activiteiten, als gevolg van te hoge kosten voor beteugeling, bij toeval
of simpelweg uit onverschilligheid. Pas sinds betrekkelijk kort - ruwweg vanaf het
eind van de vorige eeuw - is er sprake van natuurbeleid: grondbezit van particuliere
natuurbeschermingsorganisaties en overheid uitdrukkelijk voor natuurbehoud en,
recentelijk, natuurontwikkeling. Dit ontstaan van een natuurbeleid leidt tot nieuwe
vragen. Deze vormen het hoofdbestanddeel van deze studie.
Dat in het verleden vele, thans hooggewaardeerde natuurwaarden zonder specifiek
beleid zijn ontstaan, stemt echter tot nadenken. Interessant is na te gaan in hoeverre
er ook in de toekomst mogelijkheden liggen om 'mee te rijden' op trends bij andere
gebruiksfuncties, in te spelen op problemen die andere gebruiksfunkties kennen of
te komen tot combinaties van natuur met andere gebruiksfuncties die in eikaars
11

voordeel werken. Dit biedt wellicht de sterkste economische basis voor het duurzaam
voortbestaan van natuurwaarden.
Onderzoeksvragen
De studie, die bedoeld is bouwstenen te leveren voor een onderzoeksprogramma,
besluit met een hoofdstuk waarin dekennisbehoeften die in de loop van het rapport
zijn geconstateerd, op een rij worden gezet.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
Door de Algemene kamer van de NRLO is een programma van verkennende studies
vastgesteld met betrekking tot de Nederlandse landbouw en het landelijk gebied in
de eerste decennia van de21eeeuw.Bij deze studies is sprake van een aantal stappen:
1 verkenning van relevante scenario's/opties;
2 formuleren van kenmerken/voorwaarden voor duurzaamheid van systemen;
3 toepassing van duurzaamheidsprincipes op de ruimtelijke spreiding;
4 bestuurlijk/organisatorische aspecten; uitvoerbaarheid en consequenties voor
inrichting en beheer.
Een van de deelstudies is 'Interactie tussen ecologische en economische duurzaamheid'. Aan DLO-Staring Centrum is de opdracht verleend deze studie uit te
voeren. De studie omvat een verkenning van benodigd onderzoek voor de stappen
2, 3en 4 met betrekking tot de functie natuur. Natuur betreft zowel natuurwaarden
in natuurgebieden en bossen als die in cultuurlandschappen met een overwegend
agrarische bestemming. De probleemstelling richt zich primair op de Nederlandse
situatie.

1.2 Doel
De studiedient bouwstenen te leveren vooreen onderzoeksprogramma. Centraal daarbij staat de vraag hoe beslissingen over 'welke soort natuur waar, wanneer, hoe en
hoeveel' kunnen worden onderbouwd.
Voor ecologische duurzaamheid gaat hethierbij onder meer omkansrijkdom: welke
soort natuur kan zich hetbeste handhaven of ontwikkelen onder welke omstandigheden?Bij economische duurzaamheid gaathet onder meer om de afweging van kosten
en baten: welke kosten enbaten hangen samen met de verschillende soorten natuur
onder verschillende omstandigheden?
Vervolgens is de interactie tussen ecologische en economische duurzaamheid aan
de orde:hoe is op grond van kennis over ecologische en economische duurzaamheid
van ecosysteemtype een afweging te maken tussen verschillende soorten natuur.Wat
is de haalbaarheid van verschillende opties voor natuur?
Samengevat beoogt de studie:
- Het aanreiken van een begripsmatig raamwerk, datzich leent tot het stellen van
de 'goede' vragen. Met de 'goede' vragen wordt gedoeld op die vragen die voor
het onderwerp ter zake doen, waarvan beantwoording voor het beleid van belang
is en die wetenschappelijk onderzoekbaar zijn.
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Het signaleren van bruikbare bestaande kennis en gegevens en, als logische
aanvulling daarop, leemtes in die kennis en gegevens.
Het aanreiken van perspectiefvolle methoden en wegen van onderzoek.

1.3 Afbakening van de studie
Milieukwaliteit
Een goede kwaliteit van het abiotische milieu is waarschijnlijk de belangrijkste
voorwaarde voor natuurbehoud en - ontwikkeling. Toch wordt in deze studie aan
de algemene milieukwaliteit geen speciale aandacht besteed. Voor zover ter zake
doende, wordt er van uitgegaan dat een Algemene Milieukwaliteit en de doelstellingen
van het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (NMP+; Ministerie VROM, 1990) worden
gerealiseerd. Er wordt geen aandacht besteed aan de kosten om dit te bereiken. Ook
de eventuele bijdragen van natuur aan de Algemene Milieukwaliteit blijven buiten
beschouwing. De realisering van bijzondere milieucondities voor een duurzame
ecologische ontwikkeling komt in deze studie wel aan de orde (zie ook De Haas et
al., 1994).
Ruimtelijke schaal
De studie richt zich in eerste aanleg op de Nederlandse situatie. Deze kan echter
niet los worden gezien van de internationale context. In de NRLO-opdracht wordt
verwezen naar de Europese omgeving. Terecht: Nederland heeft een open economie,
die in hoge mate afhankelijk is van internationale goederen-, diensten- en kapitaalstromen. Dit heeft zijn weerslag op de grondgebruiksfuncties. Meer specifiek geldt
dit voor de landbouw die is ingebed in de Europese landbouwpolitiek. In het, in
opdracht van de NRLO, door de Landbouw Universiteit Wageningen recent uitgevoerde onderzoek naar 'Toekomstverkenning ruraal grondgebruik' wordt hieraan aandacht
gegeven (Kamminga et al., 1993).
Ook vanuit de ecologie geredeneerd, komt er langzaamaan meer besef van de internationale context. Hier zijn soms bijna mondiale schalen in het geding zoals bij de
betekenis van Nederland voor migrerende vogels, of meer Noordwest-Europese
schalen zoals de verbinding van biotopen langs Rijn en Maas en de grensoverschrijdende kustmilieus (het waddengebied van Nederland, Duitsland en Denemarken).
Dus waar het gaat om het internationale belang van bepaalde natuur of om
grensoverschrijdende relaties, zal over de grenzen van Nederland heen gekeken
moeten worden.
Gebiedsbegrenzingen zullen in de studie vooral worden bepaald op basis van
ecologische kenmerken. Dit betekent in concreto dat Nederland wordt opgedeeld in
een aantal fysisch-geografische (rurale) regio's (Heuvelland, Laagveen, Duinen, enz.)
die elk specifieke potenties met betrekking tot natuur kennen. In sommige gevallen
vallen zij samen met kenmerkende vormen van economisch grondgebruik. Waar
binnen een fysisch-geografische regio, zeer uiteenlopende vormen van grondgebruik
zijn te constateren, zal een verder onderscheid gemaakt worden naar gebieden binnen
die regio's.
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Tijdshorizon
De NRLO-opdracht heeft de intentie om de verkenningen een doorkijk tot in de21 e
eeuw te geven. We spreken dus over vooruitzichten voor de komende 10 tot 100
jaar. Er zijn argumenten omde tijdshorizon niet te ver weg tekiezen. De perioden
waarop ter zake doende beleidsnota's (bijvoorbeeld het Natuurbeleidsplan (NBP;
Ministerie LNV, 1990) betrekking hebben, beslaan meestal niet meer dan 25 à 30
jaar. Opeconomisch entechnologisch terrein is bovendien vooruitblikken over lange
periodes behept met grote onzekerheden. Daar staat tegenover dat duurzaamheid per
definitie een lange termijn doel dient en dat bij ontwikkelingen van ecosystemen
tijdschalen spelen die veel langer zijn dan enkele decennia.
Evenals met de keuze voor de ruimtelijke schaal zal in deze studie de keuze voor
de tijdshorizon primair worden bepaald op basis van ecologische overwegingen. De
beleidsrelevantie zal daarbij echter wel in het oog worden gehouden.

1.4 Opbouw van het rapport
In de loop van het rapport wordt, tot aan het slothoofdstuk, stapgewijs afgedaald
naar een steeds lager abstractie- en schaalniveau. In hoofdstuk 2 wordt het raamwerk
van de studie gegeven, waarbij debesluitvorming die moetplaatsvinden op het gebied
van natuurbescherming als leidraad dient.Hoofdstuk 3behandelt in zijn algemeenheid
de problemen met operationalisering van het begrip 'duurzaamheid', introduceert
derisicobenadering en spitst dit toe opecologische en economische risico's die elk
menselijk handelen, of het nalaten daarvan, met zich meebrengt. De vraag wat men
met natuurbeleid voorkan hebben en de ruimtelijke strategieën die men daarbij kan
volgen, worden, nog steeds in algemene termen, in hoofdstuk 4 behandeld. Dit leidt
tot een onderscheid in drie natuurbeleidsstrategieën. De kansen en bedreigingen in
Nederland voor die beleidsstrategieën in ecologisch opzicht en vervolgens de kosten
en baten worden besproken in de hoofdstukken 5 en 6. Echter, een afweging van
ecologische en economische doelstellingen kan pas zinnig gebeuren op een lager
niveau dan het nationale. Een beschrijving van de elementen die in zo'n afweging
een rol spelen, worden daarom in hoofdstuk 7 behandeld op het niveau van de
fysisch-geografische regio's en, in sommige gevallen, gebieden daarbinnen. Voor
één fysisch-geografische regio - het laagveengebied - is dit als voorbeeld verder
uitgewerkt. Hetrapport eindigt met groepering van dein de voorgaande hoofdstukken
gesignaleerde kennishiaten en mogelijke onderzoeksvragen. Aan het eind van elk
hoofdstuk is die kennisbehoefte samengevat.
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2 Overwegingen bij besluitvorming

2.1 De basisvragen
Zoals in de inleiding is gesteld, staat in dit onderzoek de vraag centraal hoe
beslissingen over 'welke soort natuur waar, wanneer, hoe enhoeveel' kunnen worden
onderbouwd. In essentie kan dit worden teruggebracht tot drie beslissingen: wat?,
waar?en hoe?.De volgorde waarin deze vragen moeten worden beantwoord, ismede
sturend voor de gewenste informatie.
Zo zal bij debeantwoording van debeleidsvraag welke natuur op eengegeven lokatie
zal worden gerealiseerd, de vereiste informatie vooral betrekking hebben op de
omstandigheden op de betreffende lokatie en opde voorwaarden voor de relevante
ecosystemen om op de betreffende lokatie te kunnen functioneren. Nagegaan zal
worden of de omstandigheden op de betreffende lokatie (eventueel na aanpassing)
voldoen aan de voorwaarden die de betreffende ecosystemen stellen.
Een andere mogelijke beleidsvraag is op welke lokatie een gegevensoortnatuurzal
worden gerealiseerd. Hierbij betreft de gewenste informatie onder meer dedoorhet
betreffende ecosysteem gestelde voorwaarden endeomstandigheden opde verschillende lokaties.
Na keuze van lokatie en soort natuur, speelt in beide gevallen bovendien de vraag
naar de wijze waarop natuurbehoud en -ontwikkeling het beste kan geschieden. Soms
is dit slechts de enige beleidsvraag: bij een bestaand natuurterrein en een vastgelegde
doelstelling voor natuur, gaat het om de meest aantrekkelijke vorm van beheer.
In het voorgaande is gesproken over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan
om een ecosysteem te laten functioneren. Deze voorwaarden betreffen onder meer
de ecologische en de economische volhoudbaarheid van het ecosysteem.
De ecologische voorwaarden hebben betrekking op de biotische en abiotische
omstandigheden waarmee het betreffende ecosysteem, bij een gekozen vorm van
beheer, kan blijven bestaan. Dit zijn min of meer objectieve voorwaarden voor
bijvoorbeeld de vereiste omvang van het gebied, de toegestane schommelingen in
de grondwaterstand en dekwaliteit van het in het gebied ingevoerde water. Eenmaal
gekozen voor een bepaald type natuur en beheervorm liggen deze voorwaarden voor
een belangrijk deel vast. Zij hangen samen met het ontwikkelingstadium van het
ecosysteem of zijn constant. Bij het bepalen van de duurzaamheid moet rekening
worden gehouden met mogelijke verstoringen van invoer in het systeem en van
processen binnen het systeem. In beginsel zijn deze in termen van risico's te
beschrijven, bijvoorbeeld voor vereiste water- of luchtkwaliteit.
De economische voorwaarden hebben betrekking op de aan de werking van het
systeem verbonden kosten en opbrengsten. Omhet systeem te kunnen laten voort17

bestaan, mogen de opbrengsten niet lager zijn dan de kosten. De opbrengsten
betreffen de door het systeem geproduceerde goederen en diensten (in de meest ruime
betekenis, dus bijvoorbeeld inclusief de informatiefunctie van natuur, zie par. 3.3.2).
De kosten omvatten ook negatief gewaardeerde uitvoer (afwentelingen) en eventueel
kosten van bufferzones e.d. Bij bepaling van de economische duurzaamheid moet
dus deze kosten-baten-verhouding in acht worden genomen en eventuele veranderingen daarin. Ook deze zijn in termen van risico's te beschrijven. Een complicerende
factor is hierbij het vaststellen van de waarde van niet op geld herleidbare kosten
en opbrengsten. Vooral de waardering van natuur kan (zoals het verleden aantoont)
nogal eens wisselen en vormt daarmee een risico voor de economische duurzaamheid
van ecosystemen.
Ecologische en economische duurzaamheid kunnen onderling gerelateerd zijn. Het
vervullen van ecologische voorwaarden kan dermate kostbaar zijn dat de economische
duurzaamheid in gevaar komt. Voorbeelden zijn de aanleg van kunstwerken, het
aanhouden van bufferzones of een zeer intensief beheer. Anderzijds kunnen de
economische voorwaarden zo scherp zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van de flexibiliteit,
dat zij aan de ecologische duurzaamheid afbreuk doen.
Als we de vragen naar het wat, waar en hoe van toekomstige natuur centraal stellen
en daarbij het duurzaamheidsaspect willen betrekken, is het nuttig terug te kijken
naar het ontstaan van wat nu natuur en natuurwaarden worden genoemd in Nederland.
Hoewel dit uiteraard geen pasklaar recept biedt voor wat in de toekomst op termijn
volhoudbaar is, geeft het toch wel aanwijzingen en daarnaast enig inzicht in autonome
(dat wil zeggen niet voortkomend uit natuurbeleid) bepalende factoren.

2.2 Natuur in Nederland: de geschiedenis
Natuur kent geen zelfgekozen vertegenwoordigers of zelfbenoemde zaakwaarnemers.
In die zin is de gebruiksfunctie natuur in het landelijk gebied structureel in een
zwakke positie. Het was veelal een restpost die bestond bij de gratie van andere
activiteiten, als gevolg van te hoge kosten voor beteugeling, bij toeval of simpelweg
uit onverschilligheid. Zo is veel van de thans aanwezige natuur in Nederland ook
tot stand gekomen (naar J.A. Klijn):
- De te-sterke-natuur. De grote wateren, waar beteugeling door de mens te veel
inspanning vergde: de Noordzee, de Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
stromen.
- De armoede-natuur. Bosaanplant op arme en stuifgevoelige gronden zoals op de
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug; hoogveenresten.
- De risico-natuur. Frequent-overstroomde gebieden zoals kwelders en uiterwaarden
of anderszins riskante natuur vanwege erosiegevaar.
De wingewest-natuur. Heide-systemen; veenontginningen in laag- en hoogveen;
het plassengebied; zand-, grind- en kleiwinningen.
De bijprodukt-natuur. Bijvoorbeeld weidevogelgebieden op extensief gebruikte
graslanden. Enigszins vergelijkbaar met de wingewest-natuur.
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- De feodale-natuur. De landgoederen en parken in zones waar de elite zich bij
voorkeur vestigde dan wel jaagde.
- De bii-toeval-natuur. Onvermoede en onbedoelde natuurontwikkeling zoals de
Oostvaardersplassen (en ongebruikte industrieterreinen in het algemeen), de Voordelta, de Razende Bol.
Pas sinds betrekkelijk kort -ruwweg vanaf het eind van devorige eeuw -is er sprake
van
- De 'new-wave'-natuur: grondbezit van particuliere nataurbeschermingsorganisaties
en overheid uitdrukkelijk ten behoeve van natuurbehoud en, recentelijk,
natuurontwikkeling (overigens zijn de aangekochte natuurterreinen veelal
gelokaliseerd nabij de bestaande bij-toeval-natuur).
Dit ontstaan van de 'new-wave' natuur, anders gezegd van een natuurbeleid, leidt
tot nieuwe vragen. Deze vormen het hoofdbestanddeel van deze studie.
Dat in het verleden vele, thans hooggewaardeerde natuurwaarden zonder specifiek
beleid zijn ontstaan, stemt echter tot nadenken. Interessant is na te gaan in hoeverre
er ook in detoekomst mogelijkheden liggen om 'mee te rijden' optrends bij andere
gebruiksfuncties, in te spelen op problemen die andere gebruiksfuncties kennen, of
te komen tot combinaties met natuur met andere gebruiksfuncties die in eikaars
voordeel werken. Ditbiedt wellicht de sterkste economische basis voor het duurzaam y
voortbestaan van natuur.

\

2.3 Bijzondere kenmerken van de besluitvorming
Besluitvorming over natuur kent een aantal bijzondere kenmerken die deze besluitvorming compliceren. Zij hebben te maken met plaats en met tijd.
De baten vannatuurbehoud en -ontwikkeling vallen in het algemeen een veel grotere
groep toe dan de eigenaren of bewoners van het gebied inkwestie.Bij bescherming
van internationaal belangrijke natuurwaarden heeft de gehele mensheid baat, nationaal
belangrijke natuur is in beginsel voor de gehele Nederlandse bevolking van waarde.
Van het recreatief-toeristisch gebruik, de informatie- en educatiefunctie en de
esthetische waarde van natuur kan ook, en vooral, door bezoekers worden genoten.
De lasten daarentegen, met name waar het restricties op andere activiteiten en
negatieve externe effecten betreft, worden voor een belangrijk deel gedragen door
de beheerders, eigenaren en direct omwonenden. Met andere woorden: de kostenbaten-verhouding kan nogal verschillend liggen tussen hen die in de nabijheid van
natuur wonen en werken en de anderen. Decentralisatie van de besluitvorming lijkt
in zo'n situatie niet de verstandigste weg, ook met het oog op de eerder gememoreerde structureel zwakkepositie vannatuur als gebruiksfunctie. Decentralisatie van
de uitvoering van natuurbeleid blijft uiteraard wel mogelijk (en zelfs wenselijk), mits
de beslissingen zich op dat decentrale niveau beperken tot de technische realisatie
van uitgezet beleid.

y^iO.C-1-
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Een tweede probleem dat met de ruimtelijke kant heeft te maken, betreft het uiteenlopen van natuurlijke en bestuurlijke grenzen. Het ligt het meest voor de hand
om, gegeven de natuurbeleidsstrategie, afwegingen tussen economische kosten/baten
en ecologische kansen/bedreigingen te maken op het niveau van de fysischgeografische regio's zoals het NBP die onderscheidt. Deze fysisch geografische
regio's volgen uiteraard zelfs bij benadering niet de bestuurlijke begrenzingen (provinciale of gemeentelijke). Toch moet er een democratisch gelegitimeerd forum zijn
waarop deze afweging met zijn vele niet-meetbare en normatieve aspecten plaats
vindt. Men lijkt nu voor de onaantrekkelijke keus te worden gesteld ofwel een nieuwe
bestuurslaag te creëren (vergelijkbaar met de waterschappen) die op fysischgeografische gronden is begrensd, ofwel krampachtig een lager dan nationaal niveau
voor besluitvorming te kiezen, in casu het provinciale niveau. Ook hier lijkt centrale
besluitvorming, dat wil zeggen op rijksniveau, de aangewezen weg, hetgeen lokale
uitvoering uiteraard niet uitsluit.
Een derde probleem waarmee besluitvorming met betrekking tot natuur wordt
geconfronteerd, betreft de vaak zeer uiteenlopende tijdsschalen bij politieke
besluitvorming, economische beslissingen en natuurlijke processen. Een onderdeel
van deze problematiek is de noodzaak om, ter ontwikkeling van (interessante) natuur,
zich veelal voor langere tijd te moeten vastleggen wat betreft bestemming en in
mindere mate beheer. Een voorbeeld zijn bossen waar natuurwaarden vaak pas na
een lange tijd (vaak wordt gesproken over meer dan 80 jaar) tot hun volle recht
komen. Bij het verwezenlijken van dergelijke natuurdoelstellingen wordt de
toekomstige manoeuvreerruimte sterk beperkt, hetgeen kosten met zich mee kan
brengen. Deze laten zich moeilijk taxeren en worden daarom vaak veronachtzaamd.
Daar komt nog bij dat de effecten van natuurbeleid (de 'baten') vaak pas op langere
termijn zichtbaar worden, hetgeen het handhaven van een maatschappelijk draagvlak
voor de gevraagde offers bemoeilijkt.

2.4 De drie basisvragen en de verschillende schaalniveaus
De hiervoor genoemde ruimtelijke en tijdsaspecten compliceren de besluitvorming
met betrekking tot natuurbescherming. Dit geldt zowel voor het overheidsbeleid op
de diverse bestuursniveaus als voor strategische beleidsbeslissingen van natuurbeherende instanties. Toch zijn er op de verschillende schaalniveaus wel type
beslissingen te onderscheiden. Onderstaand schema geeft weer welke basisvragen in analytische zin - spelen op de verschillende sc/iaa/niveaus; dit is wat anders dan
beslissingen op de verschillende bestuursniveaus. Hierin schuilt juist een zekere
spanning, zoals in de voorgaande paragraaf is aangegeven.
De wat-vraag naar uiteindelijke natuurdoeleinden (natuurlijkheid versus biodiversiteit)
die men nastreeft en de ruimtelijke strategie, speelt op niet-schaalgebonden niveau in
vakkringen, in internationale fora en bij de beleidsvoorbereiding. In hoofdstuk 4 wordt
hier uitgebreid op ingegaan, leidend tot formulering van drie natuurbeleidsstrategieën.
Bij de beleidsformulering in de praktijk in Nederland speelt deze zelfde vraag op het
niveau van de fysisch-geografische regio's. Daarbij zou idealiter ook al een afweging
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van ecologische èn economische aspecten moeten worden gemaakt. Welke aspecten dat
zijn, worden in de hoofdstukken 5 en 6 toegelicht.
Tabel3 Schaalniveaus en soortbeleidsvragen met betrekking tot natuur
Wat?
Waar? Hoe?
Niet-schaalgebonden
& Nationaal

*

Fysisch-geografische regio*'

*

*

*

Gebiedena)
*
(projectniveau)
a)
zoals gedefinieerd in de Afstemmingsnota van het IKC-NBLF (1993)
Op datzelfde niveau van fysisch-geografische regio's speelt ook de waar-vraag: gegeven
het type natuur dat men wil (de natuurbeleidsstrategie), komt de vraag naar de beste
lokatie binnen de regio aan de orde. 'Beste' wordt hier opgevat in termen van ecologisch
meest kansrijk èn met een meest gunstige verhouding van economische kosten en baten
(of een compromis tussen deze wensen). Hoofdstuk 7 gaat hier onder meer over. Hierbij
speelt ook al de hoe-vraag: bijvoorbeeld verwerving van gronden of restricties bij
landbouwkundig gebruik, grote investeringen vooraf in inrichting die extensief beheer
mogelijk maakt versus intensief beheer, recreatieve potentie exploiteren ofjuist afsluiten?
Centraal wat betreft de economische duurzaamheidsaspecten staat daarbij het begrip
kosteneffectiviteit.
Tenslotte is er het niveau van het gebied waar een gebiedsvisie op natuur is geformuleerd.
Bij gekozen lokatie en natuurbeleidsstrategie blijft dan nog de hoe-vraag over. Vrij
summier zal hieraan aandacht worden besteed in het voorbeeld van het laagveengebied
in hoofdstuk 7.
Allereerst zal echter in het volgende hoofdstuk een poging gedaan worden om aan het
begrip 'duurzaamheid' een werkbare inhoud te geven.
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KENNISBEHOEFTEN
* In het verleden zijn vele, thans hooggewaardeerde natuurwaarden zonder specifiek
beleid ontstaan. Interessant is na te gaan in hoeverre er ook in de toekomst
mogelijkheden liggen om 'mee te rijden' op trends bij andere gebruiksfuncties, in
te spelen op problemen die andere gebruiksfuncties kennen of te komen tot
combinaties met natuur die in eikaars voordeel werken.
* Er kunnen belangrijke verschillen in kosten-baten verhouding optreden tussen direct
omwonenden en de wereld daarbuiten. Hier liggen sociaal-economisch vragen: in
hoeverre treden deze verschillen op in de diverse gebieden en bij de verschillende
soorten natuur? Hoe worden zij ervaren door de direct betrokkenen? Ook spelen meer
bestuurskundige vragen hierbij een rol: wanneer komen meer algemene belangen met
betrekking tot natuur in conflict met de wens tot decentralisatie? Hoe kan het 'Not-InMy-Backyard'-syndroom doorbroken worden?
* Natuur volgt niet netjes de bestuurlijk indeling die wij in Nederland kennen. Voor
een verantwoorde afweging is desalniettemin een democratisch gelegitimeerd
besluitvormingscollege vereist. Hoe kunnen deze bestuurlijke en natuurlijke
begrenzingen worden verzoend om te komen tot een effectief èn verantwoord
besluitvormingsmechanisme? Evaluatie van opgedane praktijkervaringen kunnen
hierbij nuttig zijn.
* Natuurontwikkeling is vaak een kwestie van lange adem. Politiek en economie
opereren veelal op veel kortere termijn. Hoe zijn de eisen (en kosten) van
inflexibiliteit die natuurontwikkeling vaak stelt, inpasbaar? Hoe is het maatschappelijk
draagvlak te handhaven als de natuureffecten generaties op zich laten wachten?
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3 Duurzaamheid en risico's

3.1 Duurzaamheid
Nu het begrip 'duurzaamheid' al enigejaren met grote regelmaat in beleidsstukken en
onderzoeksrapporten opduikt, wordt allengs duidelijk dat het met de operationalisering
ervan moeilijk is gesteld. Dit betekent een probleem wanneer men in de besluitvorming
over natuurbeleid zowel de ecologische duurzaamheid als de economische duurzaamheid
wil laten meewegen. Het is dan noodzakelijk een werkbare inhoud aan het begrip te
geven, ofwel zelf bedacht ofwel puttend uit de langzamerhand omvangrijke literatuur
ter zake (ons beperkend tot recente publikaties van Nederlandse herkomst, onder meer:
NRLO, 1992; de Vries, 1989; Musters & de Graaf, 1992;Heijman, 1991;CLTM, 1990;
Van Lier (eds.), 1994; RMNO, 1988a, 1988b, 1988c, 1990, 1992a en 1992b; Kuik &
Verbruggen, 1991;Kruseman et al., 1993;SER, 1989; Opschoor, 1987; Klein Tank &
Cuperus, 1992; Hueting et al., 1992; Fresco & Kroonenberg, 1992; van den Bergh &
Nijkamp, 1990).
Veelal wordt de brede definitie die de commissie Brundtland in haar rapport 'Our
Common Future' geeft, als uitgangspunt genomen (WCED, 1987). Schoonenboom en
Rabbinge (zie kader) wijzen echter op een aantal principiële problemen bij de letterlijke
overname van de Brundtland-definitie, zoals in het Nationale Milieubeleidsplan wordt
gedaan (VROM, 1990).Tevens komen zij met een beperktere omschrijving die bruikbaar
lijkt zonder de essentie van het begrip te verliezen.
De commissie Brundtland definieert een duurzame ontwikkeling als een ontwikkeling
'die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de mogelijkheden in gevaar
te brengen voor toekomstige generaties om ook in hun behoefte te voorzien' (vertaling
van het NMP). Er zijn drie principiële problemen ('valkuilen') bij de operationalisering
van deze definitie.
1. Welke zijn 'de' behoeften van de huidige generatie? Hier dreigt een heilloze discussie
over 'echte' en 'valse' behoeften; een discussie die in dejaren zeventig heeft gewoed
en niets heeft opgeleverd. Willekeur van de onderzoeker dreigt nu te gaan bepalen
welke de behoeften zijn of zouden moeten zijn.
2. Elk handelen, maar ook het nalaten ervan, kan de ontwikkeling in de toekomst
beïnvloeden. Omdat de toekomst maar zeer ten dele kan worden gekend, is een
beoordeling of een ontwikkeling op een bepaald tijdstip voldoet aan het criterium
van duurzaamheid altijd gebrekkig en voorlopig.
3. Daar waar in de definitie sprake is van het zeker stellen van de voorziening in
toekomstige behoeften, culmineren beide bovengenoemde problemen. Het suggereert
een volkomen (of tenminste voldoende) kennis van zowel toekomstige behoeften
alsook van de transformaties die door ons huidig handelen tot stand worden gebracht.
Zulk een kennis is onbereikbaar. Het is bovendien onvermijdelijk dat de
maatschappelijke structuren die een generatie opbouwt, de opties van een toekomstige
generatie beperken: de culturele erfenis is nooit een blanco cheque.
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Citaat uit 'Concepties voor duurzaamheid' van I.J. Schoonenboom en R. Rabbinge
(voorbereidende notitie voor project over duurzaamheid, WRR, augustus 1991):
'De geboorte van het begrip duurzaamheid is een reactie op een algemeen gevoelen van een
verdergaande aftakeling van de omgeving van de mens. De vrees is dat voortgaan op de oude
voet leidt tot onhoudbaarheid, dat de mens via zijn handelen niet alleen het milieu onder de
voet loopt, maar ook zichzelf wanneer daarmee zijn bestaansvoorwaarden in het geding
komen. Deze onhoudbaarheid uit zich in het verspillend omgaan met de voorraad onvervangbare grondstoffen, een groter beroep op natuurlijke hulpbronnen dan hun
regeneratievermogen toelaat, het door menselijk handelen aantasten van de levensvoorwaarden
van soorten, ook andere dan de menselijke soort. Dit laatste wordt op zichzelf al laakbaar
gevonden, maar zeker ook wanneer zo voor het menselijk voortbestaan mogelijk vitale
informatie verloren gaat. De onhoudbare relatie moet worden omgebogen naar een houdbare,
duurzame relatie.
Wat een houdbare, duurzame relatie tussen mens en milieu is, is daarmee echter nog niet
beantwoord. Hooguit drukt het begrip uit dat langdurig voortbestaan verzekerd moet worden.
Het begrip duurzaamheid als kwaliteit van de relatie tussen mens en milieu heeft daarmee
een status zoals het begrip sociale rechtvaardigheid. Het is een symbool voor iets waar
niemand tegen kan zijn, maar waar tegelijk zeer uiteenlopende invullingen aan kunnen worden
gegeven. Het is duidelijk dat het begrip dus weliswaar niet leeg is - er wordt immers een
intentie mee uitgedrukt - maar daar is dan ook vrijwel alles mee gezegd. De vraag 'wat is
duurzaamheid eigenlijk' is niet ondubbelzinnig te beantwoorden. Eerder moet de vraag zijn:
'wat willen wij er onder verstaan'. Evenmin als bij sociale rechtvaardigheid is er een voor
ieder identieke en voor alle in de tijd geldende omstandigheden operationele definitie te
geven: de inhoudsbepaling vormt een doorlopend proces en zal op een bepaald moment niet
voor ieder hetzelfde zijn. De inhoud die aan een duurzaamheid moet worden toegekend, wordt
dus bepaald door de nu geldende omstandigheden. En deze laten zich weer verschillend
beoordelen (...).
Het tweede element in de definitie van de commissie Brundtland suggereert een volkomen
kennis van de behoeften van toekomstige generaties, alsook van de transformaties die door
ons handelen tot stand wordt gebracht. Deze kennis is dus onbereikbaar. Bovendien is de
suggestie dat de maatschappelijke structuren die onze generatie opbouwt niet de opties voor
komende generaties behoeven te beperken. Dit is een contradictio in terminis. Alle handelen
nu is bepalend voor de beperkingen en mogelijkheden later: de culturele erfenis van een
generatie kan nooit een blanco cheque zijn. Dit betekent niet dat we onverschillig moeten
zijn voor deze erfenis. Wel, dat onze keuzen nu nooit kunnen worden afgeleid uit wat later
gewenst wordt, maar uitsluitend door wat we via ons handelen nu willen achterlaten voor
latere generaties. De verantwoordelijkheid voor latere generaties moet door de huidige
generatie worden genomen en kan nooit op die latere generaties worden afgeschoven. De
vraag is dus niet: 'stellen latere generaties een bosrijk Nederland op prijs?', maar 'willen
wij een bosrijk Nederland achterlaten?'

In concreto trekken Schoonenboom en Rabbinge de volgende conclusies uit hun
beschouwing.
a. Het is zinniger duurzaamheid niet positief maar als complement van het nietduurzame te definiëren (vergelijk de moeilijkheid om 'gezondheid' te definiëren,
terwijl het een stuk eenvoudiger is ziekte en gebrek vast te stellen).
b. W a t o n d u u r z a a m lijkt, k u n n e n we slechts voorlopig definiëren. Door meer
theoretische kennis en waarnemingen kan de beoordeling veranderen.
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c. Door dit voorlopig karakter en de afhankelijkheid van kennis en inzicht, kan ook
over dit - gemakkelijker te hanteren - begrip 'niet-duurzaam' verschillend worden
gedacht. Het is niet voor eens en voor al objectief vaststelbaar.
d. Door de onmogelijkheid de toekomst integraal te kennen, wordt de beoordeling van
de mate van onduurzaamheid van een bepaalde ontwikkeling ingegeven door de
taxatie van de betrokkenen van de risico's die zo'n ontwikkeling met zich meebrengt
voor noodzakelijk geachte randvoorwaarden in de toekomst.
Uitgaande van een negatieve definitie van het begrip duurzaamheid, en rekening houdend
met het voorlopige en deels subjectieve karakter van het huidige oordeel over onduurzaamheid, krijgen risico's en risicopercepties een centrale rol in de operationalisering
van het begrip duurzaamheid. In de woorden van Schoonenboom en Rabbinge:
'Het risico-begrip is selectief voor wat als niet-duurzaam moet worden beschouwd,
voor waar over de schreef wordt gegaan. Het is niet bruikbaar voor het definiëren
van 'het goede leven'. Het drukt ook het voorlopige karakter uit van een oordeel over
onduurzaamheid. Nieuwe kennis kan leiden tot een wijziging van het oordeel. Dit
in tegenstelling tot de positieve definitie van de commissie-Brundtland die een
absolute kennis veronderstelt die in staat stelt te discrimineren tussen 'goed' en
'slecht' gedrag.'

3.2 Risico's
Het risicobegrip geeft ons de mogelijkheid een aantal zeer ter zake doende aspecten te
onderscheiden:
denkbare gevolgen van handelen (of het nalaten ervan);
de ernst van zulke gevolgen;
de kansen op die gevolgen;
de onzekerheid van die kansen.
Het biedt ons bovendien de mogelijkheid doelstellingen op ecologisch en economisch
gebied op een vergelijkbare, gelijkwaardige basis te brengen. Daarmee wordt de positie
vermeden dat 'de ecologie' randvoorwaarde is van 'de economie' of andersom.
Het risicobegrip bij de operationalisering van duurzaamheid kan worden ingepast in een
systeemanalytische benadering, waarbij de risico's betrekking kunnen hebben op de
benodigde invoer van het systeem, de gewenste uitvoer of de optredende afwentelingen
(zie kader). De combinatie van een risico- en een systeembenadering leidt (theoretisch
gezien) tot helderheid: onduurzaamheid is de hapering in de in- of uitvoer of een riskante
afwenteling op termijn.
Risico wordt hier opgevat als de verwachte schade die optreedt voor een gegeven
toekomstige periode. Een risico bestaat dus uit twee componenten: de kans dat iets
ongewenst gebeurt en de ernst van die ongewenste gebeurtenis (Rescher, 1983).Het risico
is te definiëren als de kans maal de ernst van het gevolg. In sommige gevallen kunnen
verschillende risico's daardoor rekenkundig aan elkaar gelijk zijn, maar dat hoeft niet
te betekenen dat zij gelijkelijk worden gewaardeerd. Vooral bij vergelijking van zeer
ernstige gevolgen met een kleine kans enerzijds en waarschijnlijke gebeurtenissen met
slechts beperkte nadelige gevolgen anderzijds, blijkt uit psychologisch en economisch
onderzoek dat rekenkundig gelijke risico's zeer verschillend worden gewaardeerd.
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Bij een vergelijking van risico's waarbij de gevolgen niet onder één noemer zijn te
brengen, is zo'n rekenkundige vergelijking uiteraard niet meer mogelijk. In de regel zal
dit gelden bij de vergelijking van economische en ecologische risico's. Hier moeten de
risico's in hun eigen termen tegen elkaar worden afgewogen en beperkt de bijdrage van
de wetenschappelijk onderzoek zich tot het expliciteren van die risico's (dit laatste is
overigens geen triviale bezigheid: gepercepiëerde risico's blijken sterk te kunnen
verschillen van reële risico's). De uiteindelijke afweging zal dan plaats vinden op basis
van de houding die men jegens risico's op verschillende terreinen aanneemt.
Schoonenboom en Rabbinge onderscheiden twee grondhoudingen: voorzichtig versus
uitdagend ofwel risicomijdend versus risicozoekend (later introduceren zij nog een
mengvorm - de 'bezonnen houding' - maar dit is als analytische onderscheiding een
minder interessante categorie). Beide grondhoudingen zijn niet te herleiden tot specifieke
groepen aanhangers. Men kan per onderwerp een verschillende positie innemen. Zo kan
men vinden dat de uitdieping en vergroting van het gat in de ozonlaag met alle middelen
moet worden vermeden via brongericht beleid. Tegelijkertijd kan men de versterking
van het broeikaseffect als uitdaging opvatten voor het zoeken naar maatregelen die
mogelijk negatieve gevolgen verzachten of die het verschijnsel misschien zelfs ten
voordele van de mensheid doen aanwenden, bijvoorbeeld door middel van een hogere
landbouwproduktie.
Bovendien - en dat is voor onze studie van direct belang - kan men uiteenlopend denken
over risico's voor verschillende systemen: bijvoorbeeld risico's die betrekking hebben
op het economische proces en die op de natuurlijke omgeving. Om nogmaals het
voorbeeld van een versterking van het broeikaseffect te gebruiken, het gaat hier om een
afweging tussen (i) de risico's van de onzekere, maar potentieel ingrijpende gevolgen
van snelle klimaatverandering op de levende natuur en (ii) de risico's van ontwrichting
van de wereldeconomie bij een drastische overgang van fossiele naar niet-fossiele
brandstoffen of een omvangrijke reductie van het toekomstig energieverbruik.
Zo beschouwd, betekent het vermijden van het ene risico veelal het accepteren (of zelfs
zoeken) van een ander. Door het onderwerpen van de landbouw in een gebied aan strenge
emissie-eisen en beperkingen in de bedrijfsvoering kunnen natuurwaarden worden
veiliggesteld maar worden risico's geaccepteerd (gezocht) ten aanzien van economische
concurrentiepositie en bijgevolg de continuïteit van de landbouw. Andersom, door de
introductie van genetisch gemanipuleerde gewassen kan de concurrentiepositie van de
landbouw worden versterkt maar zoekt men het risico van ongewenste verbreiding van
voorheen in de natuur niet-voorkomend genetisch materiaal.
Welke positie men inneemt, met andere woorden welke risico's men het zwaarst zal laten
wegen, wordt bepaald door twee percepties. Enerzijds de taxatie van de fragiliteit ofjuist
de veerkracht van het systeem in kwestie, anderzijds door de mate van vertrouwen in
het wetenschappelijk en technisch vermogen en de inventitiviteit van de mens op het
betreffende terrein. Dit vertrouwen c.q. wantrouwen in technologie en beheersing kan
betrekking hebben op zowel de sturing van natuurlijke processen als die van maatschappelijk-economische processen.
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Een systeemanalytische benadering
Bij het specificeren vanrisico'sishetvanbelang aantegeven waar dezerisico'sbetrekking
opkunnen hebben.Een systeemanalytische benadering kan hierbij behulpzaam zijn. Musters
en deGraaf (1992) van devakgroep Milieubilogie van deRULeiden hebben inhet kader
van het onderzoeksprogramma 'Duurzame ontwikkeling in het landelijk gebied' daarvoor
eeninteressante aanzet gegeven.Hun methodeiszeeralgemeen enistoetepassen voorverschillende schaalniveaus, voorverschillende soorten omgevingen en verschillende soorten
gebruikers van die omgevingen.
DoorMustersenDeGraaf wordteen systeembeschreven doordeinvoer,degewensteuitvoer
endeafwentelingen, waarbij dewerking vanhet systeembuitenbeschouwing wordtgelaten.
Bij dezezienswijze iseen systeemduurzaam als,op delangetermijn, debenodigde invoer
kan worden verkregen, degewenste uitvoerkan worden geproduceerd en de afwentelingen
acceptabel blijven.
Enkele begrippen behoeven een nadere toelichting. Eerst het begrip systeem, dat in deze
benadering een zeeralgemenebetekenis heeft. Hetishet geheel vanproduktiefactoren (arbeid,
grond en kapitaal) dat, tezamen met de invoer, een gewenste uitvoer produceert.
Afwentelingen kunnen tijdens dit transformatieproces optreden. In dezeopvatting kan een
systeem van alles zijn: een fabriek, een ecosysteem, een regio of zelfs een hele
volkshuishouding.
Deproduktievaneensysteem,ofwel hetvoortbrengen vandegewensteuitvoer,wordtbepaald
doordedoelstellingen dieaanhetfunctioneren van het syseemten grondslag liggen.Voor
een fabriek betreft het de produktie de goederen, voor een ecosysteem of een regio is de
gewensteuitvoer,endaarmeedeproduktie,gekoppeld aandedoelstellingen vandebeherende,
ofregerende,instantie.Zokandeproduktie vaneenecosysteembetrekking hebbenopdiversiteit,of ophet voorkomen vanspecifieke soorten. Vooreenregiokanditwordenuitgebreid
met het voortbrengen van bijvoorbeeld landbouwprodukten of van recreatieve diensten.
In het algemeen kan worden gesteld dat een systeem functioneert met als doel het voortbrengenvan specifieke goederen ofdiensten,waarbij bepaaldeinputs wordengebruikt.Naast
degewensteuitvoer vaneen systeemkunnen erafwentelingen optreden.Voorbeelden hiervan
zijn demilieuvervuiling endeafvalbergen diezijn ontstaan gedurende dewederopbouwna
deTweedeWereldoorlog. Gedurendedezeperiodewaren deeconomische activiteitengericht
optoename van demateriële welvaart (de gewenste uitvoer) en werdnauwelijks aandacht
geschonken aan de gevolgen die dit had voor onder andere het milieu (afwentelingen).
Deduurzaamheid vaneen systeemheeft betrekkingopdebeschikbaarheid vandebenodigde
inputs, deproduktie van degewenste uitvoer en op de afwentelingen. Voor een duurzaam
systeem moet gelden dat:
debenodigde inputs opdelangetermijn verkrijgbaar blijven. Dit betekent niet datde
samenstelling van de inputs niet mag veranderen. Voor bijvoorbeeld het gebruik van
energie kan best worden overgegaan op andere vormen van energie, als deze maarin
voldoende mate verkrijgbaar blijven;
degewenste uitvoerblijvend kanworden geproduceerd, gegeven dat debenodigdeinputs
beschikbaar zijn;
de afwentelingen acceptabel blijven. Dit ishetmoeilijkste aspect.Enerzijds omdatacceptabel een subjectief begripis dat wordt bepaald door dehuidige doelstellingen enhun
relatieve belang.Anderzijds omdat afwentelingen bewust (buiten dedoelstellingen van
deafweging vallend) danwelonbewust (onbekendheid methetoptreden ervan)buiten
beschouwing kunnen zijn gelaten.

27

3.3 Ecologische risico's

3.3.1 Algemeen
Duurzaamheid is in ecologisch opzicht een lastig begrip. Het is de vraag wat precies
verstaan moet worden onder een ecologisch duurzame toestand. De natuur zelf is immers
in voortdurende ontwikkeling ook zonder menselijke beïnvloeding. Instandhouding en
verandering wisselen elkaar af in ruimte en tijd. In wetenschappelijk opzicht is men ook
reeds lang niet meer overtuigd dat de natuur uit zichzelf - zonder de mens - zou streven
naar een duurzaam evenwicht (Allen, 1981;Harms &Smeets, 1988; Kwa, 1984; Holling,
1973). Verandering en ontwikkeling komen in de natuur minstens zo veel voor als evenwichtstoestanden. De natuur zelf kent - per definitie - geen duurzaamheidsprobleem. Wat
duurzaam genoemd moet worden, is niet aan de natuur zelf te ontlenen. Het begrip
duurzaamheid krijgt pas betekenis in relatie tot de mens, het menselijk gebruik of exploitatie van de natuur. In plaats van duurzaamheid van ecosystemen kan men dan ook beter
spreken van duurzaam gebruik van ecosystemen. In het laatste geval krijgt het begrip
ecologische duurzaamheid een normatieve lading: indien een bepaalde toestand van een
ecosysteem en daarmee het gebruik wordt bedreigd, wordt dat als onwenselijk beschouwd.
Een ecologisch duurzame situatie is dan ook beter op te vatten als een gewenste situatie
die weinig risico's loopt ten aanzien van de instandhouding ervan. Of anders gezegd:
een gewenste toestand (de duurzame situatie) loopt ecologisch risico indien het doel als
gevolg van bijvoorbeeld verontreining of verstoring niet gehaald wordt. Dit voert tot
het formuleren van een aantal vragen:
Wat wordt precies onder natuur verstaan?
Wat wordt verstaan onder gewenste situatie in ecologisch opzicht?
Wat moeten we onder ecologische risico's verstaan en hoe begrenzen we die in tijd
en ruimte?
Hoe bepalen we een duurzame toestand?
Allereerst wordt ingegaan op het begrip natuur, gewenste natuur (waardering) en de
verschillende visies op natuur, die mede beïnvloeden wat als gewenst wordt beschouwd.
Vervolgens wordt een korte beschouwing gewijd aan het probleem van begrenzing in
tijd en ruimte. En tenslotte wordt de duurzaamheidsindicatie besproken.

3.3.2 Mens-natuur
Natuur wordt gedefinieerd als alles wat zichzelf ordent en handhaaft, al of niet in
aansluiting op menselijk handelen, maar niet volgens menselijke doelstellingen (verg.
Schroevers, 1982; NBR, 1993). Deze definitie houdt verschillende gradaties in van
natuurlijkheid: van nagenoeg natuurlijk tot cultuurlijk.
De waarde van de natuur wordt vaak ontleend aan de levende natuur, bijvoorbeeld
diversiteit of zeldzaamheid van soorten. De abiotische natuur vormt dan de onderüggende
conditie voor de totstandkoming van deze biotische waarden. Er kan echter ook waarde
worden toegekend aan natuurlijke processen, die zowel van biotische (vegetatiesuccessie,
natuurlijke begrazing) als abiotische aard kunnen zijn (overstroming, erosie, sedimentatie).
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Met de introductie van het begrip waarde wordt meteen een schakel gelegd met wat
verstaan moet worden ondergewenste natuur. Dit wordt sterk bepaald door dejiouding
die de mens inneemt ten opzichte van de natuur (o.a. Passmore, 1974; Westhoff, 1984).
Visies op de relatie mens-natuur zijn van betekenis voor de vraag welke natuur en in
welke mate (kwaliteit) gewenst is. De relatie mens-natuur wordt beïnvloed door
Ç J persoonlijke opvattingen, maar ook door cultuur, levensbe-schouwing en maatschappelijke
<>
- L.traditie. Is de mens onderdeel van de natuur of staat hij er buiten of zelfs boven? En
wat is de verantwoordelijkheid van de mens jegens de natuur?
Hierover is de laatste decennia veel literatuur verschenen (Passmore, 1974; de Vries,
1989; van Amstel et al., 1988; Opschoor, 1987;Westhoff, 1984). Een onderscheid dat
daarbij vaak gemaakt wordt, is het verschil in een ecocentrische en een antropocentrische
visie (o.a. Zweers, 1989; de Wit, 1990).
Bij een ecocentrische optiek wordt uitgegaan van de rechten voor al wat leeft onafhankelijk van het nut voor de mens (verg. 'deep ecology paradigm' van Redelift, 1987,en
de Gaiahypothese van Lovelock, 1979).In deze visie staat met betrekking tot duurzaamheid het begrip intrinsieke kwaliteit of eigen waarde van de natuur centraal. Overlevingskansen van alle soorten zijn daarbij even relevant. Er is echter wel verschil in
risico's welke soorten of levensgemeenschappen lopen met hun overlevingsstrategie (verg.
Grime, 1979); zie kader. Waar bij een zuiver ecocentrische benadering men er vanuit
gaat dat de intrinsieke waarde niet bepaald kan of hoeft te worden, stelt de 'ecologie'
volgens deze optiek alleen (harde) randvoorwaarden aan de 'economie'. Er vindt geen
afweging plaats in de besluitvorming. Wat aan duurzame natuur gewenst is, wordt
opgevat als een categorisch imperatief (par. 3.3.4).

Overlevingsstrategieën
Ophetniveau vanplanten-endiersoorten wordt sindsMacArthur&Wilson (1967)enPianka
(1970) een onderscheid gemaakt in soorten diezijn gespecialiseerd inreproduktiealsoverlevingsstrategie ('r-selection') en soorten,dieeenefficiënt gebruik maken van de natuurlijke
hulpbronnen ('K-selection').Deuitdrukking inr enKis afkomstig vandevariabelen uitde
logistieke vergelijking van Lotka-Volterra voor populatiegroei. In de regel hebben de rstrategen een korte levenscyclus, zijn klein in afmeting en hebben een snelle, hoge en
eenmaligereproduktie.DeK-strategen daarentegen hebben eenlangelevenscyclus,vaakeen
grotelichaamsomvang, eenlagemaarmeermaligereproduktieenhebben inhunevolutieeen
hogematevan specialisatie bereikt.Ditbrengt metzichmeedat erveel soorten zijn dietot
deze groepbehoren, maar dat hun aantalin deregel gering is;zeldzame soorten derhalve.
Deaanpassing aanhun omgeving maaktdeK-strategen welkwetsbaar voorveranderingin
omgevingsfactoren. In tegenstelling hiermee zijn r-strategen rijk in aantal per soort, maar
arm in soortental, terwijl zij minder kwetsbaar zijn voor omgevingsfluctuaties.
Innavolging onderscheidt Holling (1973)twee strategieën voorlevensgemeenschappen om
veranderingen inomgevingsfactoren teoverleven,namelijk veerkracht ('resilience') eir-weerstand ('resistance'). Systemen, die zijn aangewezen opveerklräcKtTzijn geëvolueerd onder
"ïïyhamischeomstandigheden. Dientengevolge bezitten zehetvermogen omnastoringterug
tekunnen keren naar een evenwichtstoestand. Systemen met een weerstandsstrategie, zijn
veelalontwikkeld in stabieleomgevingen. Hierdoorzijn zein staatgesteld hogespecialisaties
optebouwen (K-strategen) metvermogens om schommelingen in omgevingsfactoren zoveel
mogelijk tedempen.Detolerantiegrenzen zijn echter smallerdanbij systemen metveerkracht.
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Indien we soorten volgens deze indeling plaatsen op de schaal van natuurlijke naar cultuurlijke
ecosystemen blijkt dat K-soorten vooral gevonden worden in natuurlijke ecosystemen met
een lage omgevingsdynamiek, zoals bossen en hoogvenen, terwijl de r-soorten voorkomen
in ecosystemen met een hoge omgevingsdynamiek, die zowel van natuurlijke aard kan zijn
(kwelder, wad, duin) als van antropogene aard (akker, stedelijk milieu). Ook in de
vegetatiesuccessie voltrekt zich een verandering van r-strategie in pioniervegetaties naar Kstrategie bij climaxvegetaties.
De strategieën voor duurzame ontwikkeling van soorten zijn later herzien door Grime (1979).
Grime onderscheidt overlevingsstrategieën als reactie van soorten op hun omgeving, die
beheerst wordt door twee externe factoren, namelijk stress en storing. Onder stress verstaat
hij die groep van factoren die een beperking opleveren in de beschikbaarheid van de noodzakelijke natuurlijke hulpbronnen (bijvoorbeeld ücht, water, nutriënten). Storing wordt opgevat
als (gedeeltelijke) vernietiging van biomassa en structuur, bijvoorbeeld door vraat, vorst,
windschade of morfo- en hydrodynamiek en door menselijke ingrepen, als betreding, ploegen
en maaien. Zo onderscheidt hij drie strategieën voor soorten: de 'competitors' bij lage stress
en lage storing, de 'stress-tolerators' bij hoge stress en lage storing en de 'ruderals' bij lage
stress en hoge storing. Tegen de vierde categorie die men theoretisch kan onderscheiden,
namelijk 'hoge stress en hoge storing', is letterlijk geen kruid gewassen.
In relatie tot de indeling van Pianka (1970) komen de 'ruderals' overeen met de r-strategen,
maar maakt Grime (1979) in de K-strategen een nader onderscheid in 'competitors' en 'stresstolerators'.De 'competitors' worden bedreigd in hun bestaan door te hoge stress èn/of storing,
terwijl de 'stress-tolerators' zich hebben aangepast aan hoge stress en dus kunnen worden
bedreigd door hoge storing.
In relatie tot de ecologische risico's kan vanuit deze benadering slechts worden geconstateerd
dat iedere soort of gemeenschap zijn eigen strategie van duurzaamheid heeft. Indien het
uitgangspunt wordt geaccepteerd dat iedere soort/gemeenschapbestaansrecht heeft (intrinsieke
waarde), gaat het erom hoe groot de verschillen zijn in kansen en bedreigingen voor iedere
strategie. Ofwel welke strategie loopt in de toekomst het meeste risico.

In de antropocentrische visie staat het utiliteitsprincipe centraal: het nut van de natuur
voor de mens. Conform deze visie kunnen ecologische risico's opgevat worden als de
bedreigingen voor de draagkracht van het natuurlijke milieu ten aanzien van de vervulling
van de gebruiksfuncties van de natuur (Braat, 1990; Stortebeker, 1990); zie kader.
Opschoor (1987) spreekt in dit verband over de 'milieugebruiksruimte'. Deze visie sluit
aan bij de functie-benadering van het natuurlijk milieu, zoals uitvoerig is uitgewerkt door
Van der Maarel & Dauveilier (1978).
Een interessante koppeling maken Udo de Haes et al. (1990) in navolging van Opschoor
& Van der Ploeg (1990). Zij brengen op pragmatische wijze het begrip duurzaamheid
in verband met milieukwaliteit, zoals gedefinieerd in het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP). De Algemene Milieukwaliteit (AMK) wordt daarbij opgevat als de voorwaarde
v o o r de d u u r z a m e v e r v u l l i n g v a n de g e b r u i k s f u n c t i e s , t e r w i j l de B i j z o n d e r e
Milieukwaliteit (BMK) de eis vormt, die bovenop de AMK kan worden opgelegd voor
behoud of ontwikkeling van natuurlijke kwaliteit. Ook Stortebeker (1990) en Wams et
al. (1992) beschouwen ecologische duurzaamheid als de maximaal toelaatbare belasting
van een gebruiksfunctie ofwel de minimale eis aan de functiebenutting. Duurzaamheid
vormt de ondergrens voor instandhouding van natuurlijke kwaliteit. Bij eenzelfde duurzaamheidsnorm zijn vervolgens verschillende kwaliteitsdoelstellingen mogelijk.
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