Symposium 'Op weg naar een duurzaam milieu'

Kiezen voor uitgebreide theoretische definiëring of
pragmatische aanpak voor ecologische normstelling?
Het ontstaan van de ecologie als wetenschap vormt een keerpunt in de ontwikkeling van de natuurwetenschappen.
Vanaf de renaissance was er immers
sprake van een steeds verdergaande
specialisatie, gericht op specifieke
verschijnselen. Een specialist is iemand
die veel weet van weinig. Maar de ecologie als 'scienza nuova' vraagt juist om
een beschouwing van object en omgeving,
vanuit fysische, chemische, biologische,
geologische en andere invalshoeken.
De ecoloog kijkt daarbij naar de relatie
natuur-cultuur en moet waarde-oordelen
geven, iets dat de 'klassieke natuurwetenschapper' bij voorkeur overlaat aan
derden. Het is dus niet zo'n wonder dat de
term 'ecologie' associaties oproept met
milieubeheer en zelfs (vooral in het
Franse taalgebied) met milieu-activisme.
Dat betoogde dr. H. W. Kroes (min. v.
VROM) tijdens het tweedaags symposium
'Op weg naar een duurzaam milieu' dat op
1 en 2 februari jl. werd gehouden in de
Utrechtse Jaarbeurs. Het symposium was
georganiseerd onder auspiciën van de
Rijksuniversiteit Utrecht, vakgroep
natuurwetenschap en samenleving, het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne RIVM, de Raad voor
Milieu-en Natuuronderzoek RMNO en de
Gezondheidsraad.
De ondertitel van het symposium luidde:
'Perspectieven voor ecologische normstelling' en die beperking op de al te
brede hoofdtitel van de bijeenkomst hield
ook het aantal deelnemers nog net binnen
de grenzen van het betamelijke.
Zo'n 350 belanghebbenden en belangstellenden namen aan het symposium deel.
Aanleiding voor het symposium vormden
twee recente documenten: een boek van
de vakgroep Natuurwetenschap en
Samenleving van RU Utrecht 'Strategieën
voor ecologische normstelling, het spel en
de knikkers' [SDU, 1990) en het afsluitende advies van de Commissie Ecologische
Normen Waterbeheer van de Gezond-

heidsraad: 'Ecologische Normen Waterbeheer' [Gezondheidsraad, 1989].
Beleid en praktijk
Het programma van het symposium viel
in twee delen uiteen. De eerste dag richtte
zich vooral op ecologische normen in het
beleid en het daarbij behorende beleidsondersteunend onderzoeksterrein.
De tweede dag richtte zich op de praktische toepassingen in het waterbeheer.
Het symposium werd
geopend door ir.
N. D. van Egmond
(RIVM) die als eerstedagvoorzitter opriep
om vanuit andere dan
de gebruikelijke
I invalshoeken te kijken
wÈÈm M 3Êm naar het probleem.
We zoeken duurzaamheid in combinatie
met de draagkracht van het milieu.
Niet de puur holistische, maar evenmin de
strikt reductionistische visie lost de
problemen op. Wat we nodig hebben is
een 'convergentie' in het denken.
Een gemeenschappelijke basis leidt dan
tot een maximaal ecologisch rendement,
aldus Van Egmond.
Keuzemogelijkheden
Die gemeenschappelijke basis waar Van
Egmond op doelde, tekende zich de eerste
symposiumdag maar moeizaam af. Dat
houdt verband met het feit dat de recente
beleidsdocumenten die betrekking hebben
op het waterbeheer en de adviezen van de
Gezondheidsraad over ecologische normstelling nogal wat keuzemogelijkheden
open laten. En niet iedere beleidsmaker
en waterbeheerder maakt natuurlijk
dezelfde keuzen.
Zo is er de controverse tussen algemeen
beschermingsniveau (algemene milieukwaliteit AMK) en het bijzondere
beschermingsniveau (bijzondere milieukwaliteit BMK). Sommige bijzondere
milieubeschermingsgebieden zijn struc-

tureel, stiltegebieden bijvoorbeeld; andere
zoals grondwaterbeschermingsgebieden
zijn tijdelijk, zo merkte drs. A. F. van de
Klundert (VROM) op.
Eén polletje geen doel
Algemene milieukwaliteit houdt in, dat in
heel hoog-Nederland grondwater kan
worden gewonnen, en in al het Nederlandse oppervlaktewater kan worden
gezwommen, zei prof. dr. H. A. Udo de
Haes (Centrum Milieukunde Leiden).
Maar BMK betekent niet, dat als er
ergens in een gebied een klein polletje
van een zeldzaam plantje wordt gevonden
dat doelparameter is voor die bijzondere
kwaliteit, je doel ook bereikt is.Je moet
dan kijken hoeveel van die plantjes er per
oppervlakte zijn, voordat je een uitspraak
kunt doen over de effectiviteit van de
bescherming, aldus Udo de Haes.
Referentie
In de natuurontwikkeling moet een
richting zitten, die wordt bepaald door een
referentietoestand. Die referentie is een
tweede controversieel punt. Moet je terug
naar de 'oernatuur'? Alen kan uitgaan van
een toestand uit het verleden, maar het is
duidelijk dat een referentie als 'de zalm
terug in de Rijn' aanzienlijk meer kans op
succesvol beleid meebrengt dan de
referentie 'de Mosasaurus terug in de
Maas'. 'Terug naar de oernatuur is
onmogelijk, maar werkt als idee wel
verhelderend', aldus drs. C.J. Kalden
(LNV). De vraag naar de referentietoestand is tevens de vraag naar welke
mate van menselijke beïnvloeding nog
acceptabel is. En dat verschilt per gebied.
Het weer laten meanderen van genormaliseerde beken en riviertjes houdt in het
elimineren van de effecten van menselijk
gedrag. Maar die effecten hebben in het
gebied van de Nieuwkoopse Plassen juist
een heel bijzonder type landschap opgeleverd, waar als referentietoestand de
situatie van tussen 1930 en 1940 voor is
gekozen. Een gebiedsgerichte benadering
van de bescherming en de maatregelen
ligt daarom voor de hand. 'Een schone
woestijn: daar zit niemand op te wachten',
zei Van de Klundert daarover. Hij kondigde de verschijning dit jaar aan van het
Actieplan Gebiedsgericht Milieubeleid.
Kaleidoscopisch beeld
Wat hebben ecosystemen nu met een
integrale aanpak te maken? 'Wanneer de
vraag naar onderzoeksresultaten niet
gegenereerd wordt vanuit de ecosystemen, ontstaat er een kaleidoscopisch
beeld. Dat kan heel mooi zijn, maar er is
dan geen samenhang tussen de verschillende aspecten, en dat is nu juist het
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kenmerk van een integrale benadering',
aldus dr. H. A. M. de Kruijf (RIVM).
Emissiebeperking is een van die aspecten
die thuishoren in zo'n integrale benadering. Daarover sprak drs. G J. van Kuijen
(VROM). Maar hij merkte op, dat er
dilemma's overblijven: emissiebeperking
betekent in feite een ecotoxicologische
aanpak, zonder ecologische inbreng. Hen
voorbeeld kwam tijdens de discussie ter
sprake. Wanneer je als doel stelt dat de
algemene milieukwaliteit zodanig moet
zijn dat aan 95% van de soorten in een
ecosysteem bescherming wordt geboden,
loop je de kans dat in de niet of
onvoldoende beschermde 5% juist alle
toppredatoren van het systeem zitten, wat
uit ecologisch oogpunt funest zou zijn.
Van Kuijen riep op tot een parallelle
benadering. 'We moeten nü reduceren,
en we moeten niet te lang om de theorie
heendraaien', zo zei hij.
Uniforme norm is fictie
Kalden deelde die visie: 'Optimalisatie van
de natuur is niet te bereiken via alleen een
beperking van belasting met gevaarlijke
stoffen, maar vooral via aanpak van alle
biotische en abiotische factoren, waarbij
het doel van de optimalisatie scherp in de
gaten moet worden gehouden.' En daarmee zijn we weer terug bij de eerdergenoemde referentie. 'De operationele
doelstellingen voor de planperiode
moeten zijn afgestemd op het type
landschap waar het om gaat en op de
systemen en soorten die voor ons land
kenmerkend zijn. Een uniforme ecologische norm is een fictie!', aldus Kalden.
Structuur
Drs J. N. M. Dekker (RU Utrecht) deed
een poging wat structuur aan te brengen.
Je hebt een visie die moet resulteren in
een ecologische norm. Bij het formuleren
van de doelen worden er enerzijds door
het milieubeleid organisatorische aspecten
aan toegevoegd en anderzijds wordt
kennis aangedragen over de besturingsconcepties. Dan wordt de doelstelling nog
eens door structurele en culturele actoren
beïnvloed en moet een ecologisch onderbouwde keuze gemaakt worden uit de ter
beschikking staande middelen. Bij dat
alles spelen visies op natuurontwikkeling,
milieu en volksgezondheid een rol die kan
variëren van (multi)functioneel tot
pragmatisch. Ga er maar aan staan!
Ecosysteemtheorie
'Men kan zich bij het stellen van ecologische doelstellingen of normen niet
beperken tot het vastleggen van de
grenzen voor een paar parameters, zoals
de concentraties van enkele tientallen

milieuvreemde stoffen. Ecologische normstelling die pretendeert ecosystemen te
beschermen moet gebaseerd zijn op een
zo compleet mogelijke beschrijving van
morfologische, hydrologische, fysische,
chemische en biologische parameters, die
niet alleen betrekking hebben op de
toestand maar ook op de processen die
zich in het systeem afspelen en de relaties
tussen de elementen van het systeem.'
Dat concludeerde dr. H. W. Kroes na een
beschouwing over de ontwikkeling van
het ecologisch denken en de ecosysteemtheorie waarin de gedachten van twee
niet-ecologen, de Tsjechische econoom en
Nobelprijswinnaar F. A. Hayek en de
Franse filosoof E. Morin een belangrijke
rol spelen. Aan Hayek ontleende hij de
gedachte dat een ecosysteem een 'catallaxie' is, een systeem zonder centrale
sturing maar met een vorm van ordening
door interacties van de samenstellende
elementen. De aanduiding van de ecologie
als 'scienza nuova' die we in de aanhef
noemden, is afkomstig van Morin. Zowel
Morin als Hayek leggen de nadruk op het
onderscheid tussen polycentrischc
ordening en centrale besturing.
Volgens Morin moet de omgang van de
mens met de natuur een vorm zijn van
samen besturen: 'copilotage'.
Volgen èn geleiden
Milieubeleid moet daarom in de visie van
Kroes een volgen èn een geleiden van de
natuur zijn, waarin mens en natuur aan
elkaar nevengeschikt zijn.
'De intensieve interacties tussen mens en
natuur maken directe integratie van bronen effectgericht beleid noodzakelijk.
We kunnen ons niet meer veroorloven
alléén beschermde natuurgebieden aan te
wijzen, of alléén een emissiebeleid te
voeren, of alléén een algemene milieukwaliteit te formuleren. Aan het doel
om bepaalde levensgemeenschappen of
soortencombinaties te beschermen
moeten onmiddellijk en rechtstreeks de
beslissingen worden verbonden over
maatregelen om dat doel te bereiken.
Moedige pogingen
De recente beleidsnota's - Derde Nota
Waterhuishouding, Nationaal Milieubeleidsplan en Natuurbeleidsplan - doen
wel een moedige poging in die richting,
maar slagen niet écht in die opzet.
Het simpele feit dat er drienota's worden
uitgebracht is al een teken aan de wand',
aldus Kroes.
Beter geslaagde benaderingen zijn naar
het oordeel van Kroes het Rijn-actieprogramma RAP en het CUWVO-rapport
'Ecologische normdoelstellingen voor
Nederlandse oppervlaktewateren', terwijl

de AMOEBE-benadering van de Dienst
Getijdewateren van Rijkswaterstaat een
interessante mogelijkheid biedt.
'Belangrijk is dat men niet blijft steken in
een veelheid van benaderingen die elkaar
meer dwarszitten dan versterken', zo
besloot Kroes.
Amoebe
De laatste voordracht van de eerste
symposiumdag was de presentatie van die
AMOEBE-benadering, een methode om
de ecologische doelstellingen voor het
waterbeheer ook werkelijk toetsbaar te
maken. In dit blad is aan deze methode
eerder uitgebreid aandacht geschonken
(drs. B.J. E. ten Brink en ir. S. H. Hosper
in H 2 0 (22) 1989, nr. 20, p. 612 e.V.).
Nieuw in de presentatie van Ten Brink
was de mogelijkheid de AMOEBE ook te
gebruiken voor terrestrische systemen,
een optie die op dit moment uitgewerkt
wordt door Udo de Haes.
Advies Gezondheidsraad
De tweede symposiumdag was gewijd aan
het afsluitende advies van de Gezondheidsraad 'Ecologische normen waterbeheer' dat vorig jaar is verschenen.
Dagvoorzitter
dr. S. Parma (Eimnologisch Instituut) gaf in
zijn inleiding de lange
ontstaansgeschiedenis
van het advies weer.
Aanleiding tot het
advies was de vraag
van de toenmalige
minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dr. E. Ginjaar in mei 1979 aan de
Gezondheidsraad om wetenschappelijk
advies uit te brengen over een normstelling voor het waterbeheer op ecologische
grondslag. Het derde deel van het advies
is in 1989 door de voorzitter van de
Gezondheidsraad, diezelfde dr. L. Ginjaar,
aangeboden aan de minister. De delen
1 en 2 verschenen in 1984 en 1988.
Na een toelichting van drs. I. de Vries
over de gekozen normparameters, werd
aan vertegenwoordigers uit het veld de
gelegenheid geboden 'op het advies te
schieten'.
Geen aansluiting met praktijk
In het algemeen waren daarbij de reacties
niet al te enthousiast: het advies is een
degelijk stuk wetenschappelijk werk, maar
er is onvoldoende gekeken en geluisterd
naar de praktijk van het waterbeheer.
Keuzen zijn gedaan op theoretische en
niet op praktische gronden, zodat de
waterbeheerder er weinig houvast aan
heeft, zeiden zowel ir.J. A. W. de Wit
(DBW/RIZA) als dr. T. H. E. Claassen
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(Water en Milieu prov. Friesland).
Dr. H.J. P. Hijsackers (Speerpuntprogramma Bodemonderzoek) achtte het
advies waardevol omdat het richting geeft
aan de politiek en aan het onderzoekskader, maar het heeft wel zijn beperkingen. Hij waarschuwde voor het gevaar
van de keuze van indicatoren: die kunnen
in de politiek onoordeelkundig worden
gebruikt.
Argumenten
Er worden weliswaar veel normparameters aangedragen, maar er worden geen
argumenten genoemd op basis waarvan
de waterbeheerder een keuze van die
parameters kan maken, aldus l)c Wit.
Hij aarzelt bovendien bij de visie van de
Gezondheidsraad om voor de grote schaal
te normeren op milieuvreemde stoffen en
voor de kleine schaal op milieu-eigen
stoffen. 'Moet landelijke normering wel
beperkt blijven tot milieuvreemde stoffen?
Met name voor zaken als oeverinrichting
en -beheer, vispassages bij sluizen en
stuwen en visbeheer in het algemeen zou
een landelijke norm handig zijn', zo stelde
De Wit. Het advies sluit naar zijn oordeel
in grote lijnen wel goed aan bij de nu
gehanteerde aanpak van de Rijkswateren,
maar is in zijn bruikbaarheid voor de grote
zoete wateren beperkt.
Sloten en beken verwaarloosd
'Het advies van de Gezondheidsraad laat
genoeg wegen open om nu daadwerkelijk
iets te gaan doen met onze ecologische
kennis. We moeten wel uitkijken geen
abiotische factoren te meten via een
biologisch beoordelingssysteem. Voor het
vaststellen van een verontreiniging van
een oppervlaktewater is het praktischer
om te kijken of er een directe lozing op
dat water is te vinden dan om uitgebreide
tellingen en metingen aan organismen te
doen. In het advies van de Gezondheidsraad wordt te weinig aandacht geschonken
aan de kleinere wateren zoals sloten en
beken, die op lokaal niveau juist heel
belangrijk zijn.'
Dat zei drs.J.J. P. Gardeniers
(LU Wageningen) die een toelichting gaf

op STORA-onderzoek dat moet leiden tot
praktisch hanteerbare 'meetlatten' voor de
ecologische kwaliteit van watertypen. Hij
wees nog op een freudiaanse drukfout in
het rapport: 'doc-stelling'.
Ook dr. L. W. G. Iligler (RIN) was van
oordeel dat het advies te weinig aandacht
geeft aan sloten en beken, die juist voor
de regionale waterbeheerder belangrijk
zijn. Hij was vol lof over het tweede
hoofdstuk van het advies, waarin Kroes
ingaat op de ecosysteemtheorie,
maar noemde de rest van het stuk
onevenwichtig.
Geen evenwicht
Dr. T. H. L. Claassen noemde het advies
'te laat, te abstract, te wetenschappelijk en
slecht toegankelijk' en wees op het gebrek
aan evenwicht in het aangeboden parameterpakket. Hij mist een beschouwing
over de relatie tussen de parameters en de
normwaarden voor de basiskwaliteit, en
kan in zijn provincie dus vooralsnog beter
uit de voeten met zijn eigen systeem dat
gebaseerd is op een typologie van watertypen, een referentiekader per watertype,
gedifferentieerde (basiskwaliteits-)normen
per type en daarop aansluitende beheersprogramma's.
België
Lichte jalouzie klonk door in de slotbeschouwing van dr. K. de Brabander
(Inst. v. Hygiëne en Epidemiologie,
min. v. Volksgezondheid en Leefmilieu,
België). Hoewel in het beleid in België
ook langzamerhand meer aandacht wordt
gegeven aan flora en fauna, is er nog een
lange weg te gaan. De Brabander zou
graag een meer geïntegreerd beleid zien,
zoals zich dat ook in Nederland heeft
ontwikkeld. Hij benadrukte het belang van
samenwerking op het punt van de grote
rivieren Maas en Schelde tussen België,
Nederland en ook Frankrijk.
Beperkte blik
Hoewel we de bescherming van het milieu
krachtig proberen aan te pakken, doen we
dat veelal met een wat beperkte blik: we
zijn nog niet toe aan een continentale of

mondiale aanpak, maar op fluviale schaal
gaan de inspanningen voor de verbetering
van de Rijn een heel eind in de goede
richting. Dat zei dr. ir. B. C.J. Zoeteman
(VROM) als voorzitter van de forumdiscussie aan het slot van het symposium.
Volgens Parma is er in EG-verband nog
maar weinig overleg over ecologische
normstelling, zodat de uitspraak van
Zoeteman lijkt bevestigd. Overigens
merkte Parma op, dat Nederland op dit
gebied zeker niet achterloopt, eerder
voorop.
Teleurstelling
De kritiek op het advies van de Gezondheidsraad komt volgens Parma vooral
voort uit teleurstelling omdat niet is
voldaan aan de toekomstverwachting van
de critici. Dat is ook logisch, omdat de
opdracht aan de Gezondheidsraad was
een wetenschappelijk advies uit te
brengen. Wel is zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk door ook
'gebruikers' in de commissie zitting te
laten hebben. Dat het advies niet aansluit
bij het CUWVO-rapport is logisch, omdat
dat pas in 1988 is verschenen.
Stand-still
In de forumdiscussie kwam verder de
effectiviteit van het standstillbeginsel aan
de orde. Een landelijke stand-still kan heel
kwalijk werken op kleine schone gebieden, zodat liever gekozen zou moeten
worden voor regionale stand-still.
Kroes benadrukte in de discussie nog
het belang van het kijken vanuit de
ecosystemen en niet vanuit de verontreiniging: het tropisch regenwoud heeft
niet of nauwelijks te maken met verontreinigingen, maar is wel een bedreigd
ecosysteem.
Aan het slot van het symposium bood
prof. dr. W. C. Turkenburg (RU Utrecht,
vakgroep Milieu en Samenleving) aan de
heer Zoeteman het eerste exemplaar aan
van de studie 'Strategieën voor ecologische
normstelling, het spel en de knikkers',
waarbij hij wees op het nut van het symposium. Ook ecologische normen zijn het
resultaat van sociaal-politieke consensus.
Zoeteman en Turkenburg.

