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OMSLAGEN IN DE NATUUR NIET TE VOORSPELLEN

Jarenlang bestudeerden ecologen, onder wie
hoogleraar Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer Marten Scheffer van Wageningen
University & Research, hoe complexe ecosystemen door ogenschijnlijk kleine veranderingen
plotseling kunnen omslaan. Scheffer zocht
naar de achterliggende patronen en waarschuwingssignalen van zo’n kantelpunt. Hij toonde
die early warning indicators aan voor onder
meer omslagen in het klimaat, depressie bij
mensen en ecosystemen in het laboratorium.
Zijn collega Stephen Carpenter en Chinese onderzoekers toonden zulke signalen ook aan
voor meren.
Onderzoekers Alena Gsell en Annette Janssen van ecologie-instituut NIOO verzamelden
voor hun onderzoek de data van vijf langdurig
onderzochte zoetwatersystemen die te maken
hadden gehad met een ecologische omslag.
Met terugwerkende kracht gingen ze na of er
voor de omslag al tekenen waren van het naderende onheil. Ze concluderen dat geen van de
vier vroege indicatoren een goede voorspellende waarde had.
De conclusie lijkt een streep door de rekening van Scheffer, die op zoek was naar algemene robuuste signalen voor een naderende in-
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Kantelpunten in de natuur, zoals de omslag
van een helder naar een troebel meer, zijn
nog niet goed te voorspellen. De door ecologen ontwikkelde early warning indicators
leveren geen betrouwbaar signaal op, constateren onderzoekers van het NIOO-KNAW.

Het is lastiger dan gedacht om te voorspellen wanneer een helder meer overwoekerd raakt door algen.

storting van ecosystemen. Maar de hoogleraar
had al eerder geconcludeerd dat een omslag
nooit te voorspellen is. ‘ Er zit altijd een toevalseffect in’, zegt hij. ‘Wel kunnen we meten of een
systeem veerkracht verliest of juist wint. Om
misverstanden te voorkomen, spreken we liever
niet meer van early warning signals maar van indicators of resilience.’

Gsell sluit niet uit dat we in de toekomst
toch ecologische omslagen kunnen voorspellen. ‘In onze studie kijken we terug in de tijd
met data die eens per week of per twee weken
werden verzameld. Nieuwe apparatuur maakt
het mogelijk om elke dag of zelfs elk uur data te
verzamelen. Wellicht komen we dan stapjes
vooruit.’
AS

MODEL TOONT KOSTEN EN BATEN VAN VOEDSEL
Betalen we te veel of te weinig
voor ons voedsel, gelet op de
milieu- en gezondheidskosten?
Een nieuw model van Wageningen University & Research en het
bedrijf True Price kan een antwoord geven op die vraag.
De onderzoekers maakten hun
model voor true pricing – het in rekening brengen van de maatschappelijke kosten en baten van
voedsel – in opdracht van het ministerie van Economische Zaken
en presenteerden het op 12 januari. Ze onderscheiden 37 ‘impactcategorieën’ voor voedsel, verdeeld
RESOURCE — 26 januari 2017

over zes ‘kapitalen’. Bij het ﬁnancieel, geproduceerd en intellectueel
kapitaal zitten vooral baten van
voedselproductie, zoals werkgelegenheid, bijdragen aan de economie en kennisproductie. Bij natuurlijk kapitaal komen vooral de
negatieve milieueffecten aan bod,
bij de sociale effecten zaken als
dierenwelzijn en bij het menselijk
kapitaal de gezondheidsvoordelen
en -nadelen.
WUR-onderzoeker Willy Baltussen demonstreerde de werking van
het model met enkele oer-Hollandse producten: aardappel, sperzieboon, melk en gehakt. Daaruit

bleek dat de plus- en minpunten
van aardappel en sperzieboon behoorlijk overeenkwamen. Beide leveren een gemiddelde bijdrage
aan de economie, hebben weinig
invloed op het milieu en zijn gezond. Melk heeft een veel slechtere milieuscore en scoort sociaal
ook minder goed vanwege de te lage prijs die melkveehouders voor
hun product krijgen. De gezondheidseffecten van melk zijn zowel
positief (voedingswaarde) als negatief (vet). Rundergehakt heeft
een vergelijkbare score als melk.
Doel van het model is om overheid en voedingsbedrijven inzicht

te geven in de plus- en minpunten
van voedingsmiddelen, zodat ze de
pluspunten kunnen vergroten en
de minpunten verkleinen, lichtte
directeur Adrian de Groot Ruiz van
True Price toe. ‘De uitkomsten maken een goed gesprek met de belanghebbenden in de voedselketen mogelijk. Bijvoorbeeld over de
onderbetaling van Afrikaanse cacaoboeren, maar ook van Nederlandse melkvee- en varkenshouders.’ AS
Lees ook het artikel op p. 12:
Pleidooi voor radicaal andere
landbouw

