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Woord vooraf
In dit paper wordt verslag gedaan van de recente activiteiten van Studium Generale
Wageningen op het gebied van duurzaamheid en het taakveld van de Landbouwuniversiteit1.
In dit paper staan twee minisymposia centraal. Het eerste over duurzaamheid in het
landbouwkundig onderzoek en het tweede over milieu-economie in ontwikkeling. Welke
concrete ontwikkelingen doen zich op die vakgebieden voor als het gaat om de implementatievan duurzaamheid.
Vervolgens treft u aan hoe duurzaamheid in het beleid van de Landbouwuniversiteit
vertaald wordt. Twee nota's van de vaste commissies voor onderwijs en onderzoek over de
implementatievan de missievoor deLU en een column van de rector magnificus waarin de
bestuursfüosofie verwoord wordt.
In het derde deel volgen een aantal losse artikelen waarin de betekenis van duurzaamheid nader bekeken wordt naar deelterreinen: het taakveld van de Landbouwuniversiteit en
duurzaamheid, duurzaamheid en de milieuwetenschappen, de benadering van duurzaamheid
in het overheidsbeleid, de vertaling van duurzaamheid in de dierwetenschappen en de
invulling van duurzaamheid als centraal referentieperspectief binnen de onderzoekschool
"Ceres".
Afgesloten wordt met een poging een verbinding te leggen tussen de thema's van
duurzame ontwikkeling in hetconcrete proces van onderwijs en onderzoek. Daartoe worden
eerst verschillende visies gegeven over wat duurzame ontwikkeling is en wat de bijdrage
van overheid en universiteit kan zijn aan het gewenste veranderingsproces. Na een kort
overzicht over de verschillende duurzaamheidsthema's en de visies op de rol van
wetenschap en techniek wordt afgesloten met een inventarisatie van de mogelijkheden om
duurzaamheid in onderwijs en onderzoek in verschillende vakgebieden concreet te vertalen
of aan een deelaspect van duurzame ontwikkeling te werken.
Tot slot wil ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de Studium Géneraleprogramma's zeer hartelijk bedanken voor hun bereidheid en inzet. Telkens weer blijken
velen aan deLandbouwuniversiteit hun bijdrage te willen leveren als Studium Generale een
toegesneden probleemstelling vraagt. Debreedte van het debat maakt het moeilijk overzicht
over het geheel van de discussies te houden. Volkert Beekman en Bernard Kranenbarg
verdienen vooral dank voor de steun die zij daaraan telkens weer gegeven hebben.
Ries Breedveld
Studium Generale

1. Zievoor een kort overzicht van de overige publicaties over duurzaamheid blz. 204.

DUURZAAMHEID IN HET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Vooraf
In dit minisymposium stonden de ontwikkelingen in het landbouwkundig onderzoek aan de
Landbouwuniversiteit centraal. Vier sprekers, allen zeer nauw betrokken bij het onderzoek,
kozen positie.
Cees Karssen, nu rector magnificus, maar eerder vanuit zijn vakgebied sterk betrokken
bij dePlantwetenschappen, gaf toelichting opde manier waarop bestuurlijk vorm en inhoud
gegeven kan worden aan de missie van de LUW. Hij pleitte voor een scherpe discussie
omdat dat de enige manier is om de inhoudelijke contouren van een op duurzaamheid
gerichte faculteit voor landbouw, milieu, voeding en natuur helder te krijgen. In het debat
kunnen verschillende visies op devertaling van duurzaamheid met elkaar botsen, maarjuist
uit die botsingen komen soms de mooiste resultaten voort. Het gaat erom zo veel mogelijk
stafleden en studenten bij de discussie te betrekken, opdat uiteindelijk ieder op zijn of haar
vakgebied de vertaalslag weet te maken.
Rudy Rabbinge, Theoretische Produktie Ecologie, omschreef de opkomst van duurzame ontwikkeling alspolitieke doelstelling alsde grootste innovatie van de tachtigerjaren.
De zwakte is echter gelegen in gelegen in de vaagheid waarmee het als schijnlegitimatie
gebruikt kan worden. Door operationalisering en het uitwerken van opties kan echter de
maatschappelijke discussie worden gestimuleerd. Produktie-ecologie kan de vernieuwing
voor de landgebruiks- en de teeltwetenschappen bieden. Op vele niveau's: zowel veld,
gewas, bedrijfs, regionaal, supranationaal, is er de noodzaak om duurzame landbouw te
operationaliseren. Vaak zijn er tegenstrijdigheden in de niveau's en onderscheid daarin is
essentieel voor de keuzes die moeten worden gemaakt. Analyseer het hele systeem en tracht
via reductionisme de processen en structuren te begrijpen. Via integratie en synthese met
behulp van modellen kunnen produktiesystemen verbeterd en ontwikkeld worden.
Evert Jacobsen, onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen, gaf aan hoedaar
gewerkt wordt aan de grondslagen en principes voor een duurzame landbouw. De
genetische component bepaalt waartoe een cultuurplant of een gewas potentieel in gunstige
en ongunstige omstandigheden in staat is. Fundamenteel en strategisch geformuleerd
onderzoek aan planten, al dan niet in interactie met (a)biotische factoren, op moleculair,
cellulair, individueel, plant- en populatieniveau is onontbeerlijk om deze potenties bloot te
leggen. Veel onderzoek is gericht op detailniveau, maar de uitkomsten zijn in breder
perspectief te plaatsen. Het onderzoek komt door de financieringswijze wel onder druk te
staan. Te veel geld en energie wordt verkwist in korte termijn-planning. Het milieu dreigt
hierdoor weer aan het kortste eind te trekken.
Eric Goewie, Ecologische Landbouw, zette de benadering van duurzaamheid in zijn
vakgebied uiteen. De werkhypothese van ecologische landbouw ontstaat uit de combinatie
van het beste van het agrarische bedrijf uit de twintigerjaren en het beste van het huidige
bedrijf. Men is vooral op zoek naar de beperkingen van een agro-systeem en de vraag hoe
zo'n systeem aangezet kan worden tot zelfregulatie. De vakgroep zoekt ook naar mogelijkheden om langs biologische weg intensief te telen. Fundamentele vraagstukken die aan
de orde komen zijn die van de mineralisatie, het functioneren van bodemecosystemen, het
Stressmanagement op bedrijfsniveau en het management van het totale systeem.

DUURZAMEONTWIKKELINGENENDELU
CeesKarssen- rectormagnificusLUW
Opnieuw een discussie over duurzaamheid. Men kan zich afvragen of er nog niet genoeg
over gezegd is en de vraag stellen: "Wanneer gaan we weer gewoon aan het werk?"
Tijdens het voorbereiden van deze bijdrage stelde ik mijzelf de vraag hoe lang ik er al bij
betrokken ben. In het begin van mijn promotietijd ben ik naar een congres geweest van de
Koninklijke Academie van Wetenschappen over het gebruik van bestrijdingsmiddelen en
kijkend naar mijn boekenkast ontdekte ik tot mijn verbazing dat dat in 1964 was. Dat was
naar aanleiding van het spraakmakende boek Silent Spring van Rachel Carson, waarin zij
zich grote zorgen maakte dat door het ongebreideld gebruik van bestrijdingsmiddelen een
geweldige aanslag op de natuur gepleegd zou worden, met name op de vogeltjes waardoor
je geen gefluit meer zou horen in het voorjaar.
Dat was de eerste keer dat er een brede discussie op gang kwam of wij met de
landbouw wel goed bezig waren en of het niet helemaal mis ging. In die tijd was het een
algemeen voorkomend verschijnsel dat roofvogels dood gevonden werden in het veld omdat
ze zaden hadden gegeten die waren ontsmet met kwikhoudende middelen. Daarna is de
ontwikkeling snel gegaan met in 1972 het rapport van de Club van Rome en de wereldmilieuconferentie in Stockholm, waar voor het eerst het sustainability concept op papier naar
buiten kwam. Met daarna nog een hele ontwikkeling die de meesten van u hebben
meegemaakt tot en met het WRR-rapport "Duurzame risico's" in 1994.
Is er dan in die dertig jaar niets gebeurd waardoor er nu nog steeds zo nodig over
sustainability gepraat moet worden? Natuurlijk is er veel gebeurd en terugkijkend naar
'Silent Spring' is er in ieder geval bereikt dat er verscheidene bestrijdingsmiddelen niet
meer op de markt zijn, zeker niet in Europa. In het denken over plantenziekten en
dierziekten is er veel veranderd met daarop volgend de toenemende zorg voor bemestingsmiddelen, mest en al zo meer. Je kan niet zeggen dat de wereld dertig jaar stil heeft
gestaan. Toch is het volstrekt niet voldoende en hebben we pas al denkende en onderzoekende ontdekt hoe groot de impact van de landbouw op natuur en milieu eigenlijk is en
hoe die de toekomstige generaties aan kan tasten. Vandaar dat die discussie nog steeds
nodig is. Vanmiddag gaat het vooral om onze eigen universiteit en om de vraag hoe we al
die gedachten vertalen in onderzoek en onderwijs.
Het imago van de Landbouwuniversiteit is heel lang geïdentificeerd geweest met de
intensieve landbouw. Het is me vorig jaar nog opgevallen toen het programma "Vroege
vogels" van de VARA depersprijs van het Wageningenfonds kreeg en we een opname van
hen gekregen hadden waarop ze lieten horen hoe relevant hun programma was voor de
landbouw. Het ging over ecologische landbouw en juist in dat programma werd de
Landbouwuniversiteit als de grote boosdoener afgetekend. Ondertussen is dat, misschien
mede omdat zij toen die prijs hebben gekregen, wel wat veranderd. Ons imago begint te
veranderen, men weet dat weook mensen als Goewie, Rabbinge en anderen in huis hebben.
Maar dat heeft wel even geduurd.
Er is dus een nieuwe onderstroom in onze universiteit ontstaan, die bezig is de duurzaamheidsproblematiek te analyseren, methoden te ontwikkelen om tot verandering te
komen. Denk aan 'crop ecology', biologische bestrijding en ecologische landbouw. De
Landbouwuniversiteit bevindt zich dus in een veranderingsproces en ik wil me vooral
bezighouden met de vraag hoe zo'n veranderingsproces georganiseerd moet worden en wat
de gevolgen daarvan zijn voor onderzoek en onderwijs?

In 1992 iser een Strategisch Plan gemaakt en daarin wordt een missie geformuleerd waarin
duurzaamheid centraal staat. Veel mensen hebben daar wat sceptisch op gereageerd en deze
scepsis mogen we niet terzijde schuiven. Ik heb zelf bij mijn aantreden als rector vijf
actiepunten geformuleerd en één daarvan betrof duurzaamheid: "De Landbouwuniversiteit
moet duurzaamheid verder definiëren en implementeren in onderwijs en onderzoek". De
Universiteitsraad, met name de PSF, heeft de verdienste dat ze mij de afgelopen anderhalf
jaar op dat punt het vuur na aan de schenen heeft gelegd. In de komende raadsvergadering
in april komen rapporten van de VCO en de VCW aan de orde waarin deze twee
commissies er blijk van geven heel ernstig te hebben nagedacht over de vraag hoe je in
onderwijs en onderzoek met duurzaamheid aan de gang kunt gaan. Ik zal de gedachtengang
van deze rapporten kort weergeven.
Beide commissies zeggen dat niet al te veel tijd moet worden besteed aan het nauwkeurig definiëren van duurzaamheid. Ze halen daarbij deWRR aan die zegt: "Deintentie is
duidelijk; het gaat om een relatie tussen mens, milieu en natuur die de kwaliteit heeft
langdurig stand te houden". Duurzaamheid heeft dus met langdurigheid te maken, met de
komende generaties. Duurzaamheid moet altijd een element van de komende generaties in
zich hebben. Wat is nu de rol van de Landbouwuniversiteit in het debat over duurzaamheid? Wat doet die universiteit in onderwijs en onderzoek?
In het onderwijs gaat het om bewustmaking en training van een nieuwe generatie. In
onderzoek zal het gaan om het ontwerpen van nieuwe technieken en om het analyseren van
problemen. Voor beiden geldt dat daarin een element van feitelijkheid en een element van
normativiteit zitten. Bij normativiteit gaat het om visies, attitudes, overtuigingen en
strategieën en andere bovenwetenschappelijke elementen. Daarnaast gaat het ook om de
feiten, om de wetenschappelijke analyse van zo iets als het broeikaseffect. Bestaat het wel,
bestaat het niet en als hetbestaat welkeeffecten heeft het dan?
Het is dus een heel complexe problematiek en beide commissies stellen daarom voor
het voorlopig ook maar breed te houden. Ga niet te snel versmallen en concentreren tot een
klein gebied. Dat wil zeggen dat bij de uitgangspunten van onderzoek ten behoeve van
duurzaamheid rekening gehouden moet worden met de pluriformiteit van wetenschaps- en
maatschappijvisies. Laat die visies bij elkaar komen; wantjuist uit de botsing van visies en
meningen komen de mooiste wetenschappelijke resultaten voort. Belangrijk is ook dat tot
nog toe de discussie over duurzaamheid op de universiteit zich heeft beperkt tot plantaardige en dierlijke produktie. Naar de toekomst toe moeten we niet zo beperkt blijven. Er zijn
al aanzetten te vinden in de technologie, in de milieukunde, in de sociaal-economische
wetenschappen en we hebben inderdaad een instellingsbrede discussie over duurzaamheid
nodig. Op alle vier de aandachtsgebieden van de universiteit: landbouw, natuur, milieu en
voeding, moeten we de discussie over duurzaamheid voeren en prioriteiten stellen.
Enerzijds moeten dus de verschillende visies tot hun recht kunnen komen, anderzijds
moet de discussie instellingsbreed gevoerd worden en ten derde moet er een inter- en
multidisciplinariteit van de grond komen. De VCW spreekt in dit verband over een macro
en een microniveau waaropje de discussies kunt voeren. Micro-onderzoek kan in principe
disciplinair zijn, terwijl het macro-niveau multidisciplinair is. Micro-onderzoek kan zich
dus bezig houden met het belang van bepaalde enzymen of met een bepaalde ontwikkeling,
terwijl macro-onderzoek zich al heel snel met een landbouwsysteem zal bezighouden. Beide
zijn nodig in de duurzaamheidsdiscussie. Het is niet goed mogelijk om duurzaamheid op
macroniveau te bevorderen als de kennis op het microniveau ontbreekt. Dat betekent dus
dat de basisvakken uit hun isolement moeten komen. Het heeft geen zin om over 'de'
duurzaamheid van 'de' biochemie tepraten, maar debiochemie moet welbetrokken worden
bij de discussie over duurzaamheid op macroniveau. Dit is de uitdaging waar we in de
komende tijd meebezig moeten zijn.

Besturen is een vorm van sturing en daarvoor doen de VCO en de VCW voorstellen. De
VCW zegt dat een allesomvattende en geforceerde sturing van het onderzoek in al zijn
focetten door het duurzaamheidsthema een illusie is en op lange termijn zelfs grote schade
kan toebrengen aan de voortgang van het onderzoek. Wel zegt de VCW dat er van bovenaf
heelnadrukkelijk richtinggevende signalen uitgezonden kunnen worden, maargeen gedetailleerde adviezen en kaders. Het is dus belangrijk dat College van Bestuur en Universiteitsraad naar de onderzoekers in het veld signalen laten horen over de richting die gewenst is.
De VCW zegt ook, en misschien valt u dat tegen, dat er voorlopig geen toetsing op
duurzaamheid van de onderzoeksprojecten moet komen, want zo lang de discussie nog zo
breed is, is er geen hard criterium waaraan je de duurzaamheid zou kunnen meten. Wel is
er door de VCW voorgesteld om te komen tot een plicht tot rapportering. Dat is ook
doorgesproken met de VF-coördinatoren en die zijn er toe bereid om per jaar vanuit de
onderzoeksprogramma's aan de hand van een aantal gerichte vragen aan te geven hoe het
zit met duurzaamheid in de programma's het afgelopen jaar, waar men mee bezig geweest
is en welke kant het op gaat.
Daarmee zou de VCW dan een soort monitorfunctie kunnen hebben door daarvan steeds
naar de bestuursorganen toe te rapporteren. Ik hoop dat wij met de wel verplichte,
continue, doorgaande discussie over duurzaamheid in het onderzoek langzamerhand meer
helderheid krijgen. Tenslotte wil de VCW enige formatieplaatsen gebruiken om een strategische inzet te realiseren op dit gebied in de vorm van AIO's en postdoc's; met name
gericht op het uitwerken en met elkaar confronteren van verschillende scenario's voor
duurzame landbouw.
In het rapport van de VCO over duurzaamheid in het onderwijs staan termen als attitudevorming, verantwoordelijkheid, confrontatie met de mogelijke gevolgen van het
toepassen van kennis en dergelijke centraal. Dat zijn dus taken die aan het onderwijs
moeten worden gegeven. Ook hier zegt de commissie dat niet alle energie gestoken
gestoken moet worden in het formuleren van harde inhoudelijke kaders. Ook hier is de
tendens om structureel te gaan praten met het veld, in dit geval bijvoorbeeld de ROCvoorzitters om de aandacht voor duurzaamheid voortdurend op de been te houden. Als de
kans komt van een allesomvattende herprogrammering, zoals binnenkort misschien het
gevalis, is dat natuurlijk wel een unieke mogelijkheid om duurzaamheid nadrukkelijk inhet
onderwijs te vertalen.
Daarnaast stelt de VCO met name voor om studenten tenminste éénmaal op gestructureerde en indringende wijze teconfronteren met de mogelijke gevolgen van de toepassing
van de verworven disciplinaire kennis en vaardigheden op korte en op lange termijn.
Studenten moeten zelf leren om eenplaats te geven aan dat spanningsveld. Daartoe dient er
volgens de VCO minimaal één flink probleemgericht onderwijselement voor elke student(e)
in elke studie opgenomen te worden, waarin interdisciplinair aan de duurzaamheidsproblematiek gestalte wordt gegeven. Dit kan nu al in één element dat voor alle
propaedeusestudenten verplicht wordt; een vak dat duurzaamheid zeker in zich heeft. Maar
dat is nogal beperkt. In de voorstellen zoals die binnenkort in de Universiteitsraad aan de
orde komen in het kader van "Onderwijs 2000" is een voorstel opgenomen om in ieder
geval in het tweede jaar een PGO-vak van een flinke omvang op te nemen, wat heel
nadrukkelijk interdisciplinair moet zijn. Zo is er dus zowel bij het onderwijs als bij het
onderzoek de wens om structureel aandacht voor duurzaamheid te stimuleren, terwijl beide
commissies ook van mening zijn dat als je het geloof met het zwaard gaat brengen je
nergens komt. Er moet voor gezorgd worden dat er een continue, structurele, verplichte
discussie plaatsvindt waardoor het duurzaamheidsbouwwerk op een natuurlijke manier kan
worden opgebouwd.

Beide rapporten zijn een goed handvat om met de Universiteitsraad verder over duurzaamheid na te denken. Het College van Bestuur wil duurzaamheid in onderwijs en
onderzoek handen en voeten geven en met deze rapporten is hopelijk de eerste stap op dit
pad gezet.

PLANTAARDIG UITGANGSMATERIAAL ALS STARTPUNT VAN DUURZAME
LANDBOUW
EvertJacobsen - onderzoekschool Experimentele Planrenwetenschappen,
vakgroepPlantenveredeling, LUW
Inleiding
De experimentele plantenwetenschappen houden zich aan de LUW bezig met een breed
scala van onderzoeksonderwerpen aan cultuur- en modelplanten dat varieert van fundamenteel tot strategisch onderzoek. De betekenis van dit onderzoek voor duurzame landbouw zal
door mij worden toegelicht vanuit het gezichtspunt van een plantenveredelaar.
Voor duurzame ontwikkeling is het multidisciplinaire vak plantenveredeling uiterst belangrijk. Rassen vormen het startpunt voor de teelt van bijna alle cultuurgewassen en voor de
produktie van grondstof in zeer veel produktieketens die allen direct of indirect bij de
consument eindigen.
Hetbegripduurzaamheid wil ik hier niet beperken tot deland-en tuinbouw maar uitbreiden
tot alleproduktieketens waarbij agrarische grondstoffen een rol spelen. Bij al deze primaire
en secundaire produktieprocessen is de genetische waarde van de plant van grotebetekenis.
De genetische component bepaalt wat theoretisch met een cultuurplant en zijn verwerking
mogelijk is. De markt of andere omstandigheden bepalen echter aan welke minimale eisen
rassen moeten voldoen. Dit is in de verschillende gebieden van de wereld erg verschillend.
In dedroge gebieden met fosfaat-arme en zure gronden van Noord Brazilië met een zwakke
economische infrastructuur worden andere eisen aan rassen gesteld dan in derijke westerse
landen met een sterke economische infrastructuur waar afstanden van geen betekenis zijn.
In Noord-Brazilië werkt de cassave-veredelaar, op het platteland "on farm" zeer nauw
metbodemkundigen, agronomen en gewasbeschermers samen om onder deze omstandigheden tot agrarische produktie te komen die in deprimaire voedselbehoefte van de plaatselijke
bevolking voorziet en door de plaatselijke boer wordt geaccepteerd. De afwezigheid van
financiële middelen is een gegeven en er worden rassen ontwikkeld die zijn aangepast aan
de bodemkundige omstandigheden, aan "low input" en in een "integrated crop and pest
management system" passen. Duurzame landbouw moet hier met weinig middelen
verwezenlijkt worden.
In West-Europa metzijn "high input" landbouw spelen voor de veredelaar economische
factoren een geheel andere rol. Voorhanden zijn mechanisatie, teelttechnieken, kunstmest,
bestrijdingsmiddelen en een (wereld)markt, die gezamenlijk bepalen welke rassen kunnen
worden gemaakt en geteeld. De verwerking van de agrarische grondstoffen wordt door de
industrieverzorgd, die hierdoor mede bepaalt welke rassen nodig zijn en welke eigenschappen deze moeten bezitten. Dit complex van factoren maakt het mogelijk dat wij nog steeds
relatief goedkoop in onze primaire levensbehoeften kunnen voorzien. De prijs is duidelijk:
"high input" landbouw die schadelijke kanten voor het milieu heeft. Duurzame landbouw
vergt hier een geheel andere aanpak.
In beidegevallen is er sprake van een genetische component die "low input" landbouw
op slechte lokalegronden in het enegeval en "high input" landbouw opvruchtbare gronden
wereldwijd in het andere geval mogelijk maakt. De veredelaar is in beide gevallen op zoek
naar een genetisch optimum gegeven de produktievoorwaarden. In West-Europa is de
veredeling geprivatiseerd en daardoor primair afhankelijk van het marktmechanisme. In
Noord-Brazilië is de arme boer voor de produktie van rassen afhankelijk van nationale en

internationale instituten zoals het CIAT in Colombia. De produktie van rassen van cultuurplanten speelt zich over de gehele wereld af tussen beide bovengenoemde extremen.
Duurzame landbouw is primair afhankelijk van de economische voorwaarden die
gelden. Deze worden de laatstejaren gelukkig steeds vaker mede bepaald door de publieke
opinie, zoals in Duitsland blijkt uit de 'tegenvallende' smaak van de Nederlandse tomaaten
de produktiewijze van tuinbouwprodukten. Deze publieke opinie maakt bij ons duurzame
landbouw stapjevoor stapje wettelijk steeds beter mogelijk. Meer interesse van de industrie
m.b.t. de inzetvan rassen met resistenties bij de produktie van grondstoffen (suiker, chips,
zetmeel) voor deconsument is een andere belangrijke factor. Ook de individuele consument
wordt zich steeds meer bewust dat hij de klant is en dus mede bepaalt wat wel en niet
acceptabel is. De grootwinkelbedrijven spelen hier gelukkig steeds meer op in. In de 50-er
jaren was de roep naar gezond uitgangsmateriaal erg groot om de landbouwkundige
produktie te stimuleren. De wetgever heeft hierop met de zaaizaad- en plantgoedwet goed
ingespeeld. Dit heeft de wereldpositie van de Nederlandse land- en tuinbouw als producent
van betrouwbaar uitgangsmateriaal erg gestimuleerd. In de 90-er jaren is de roep naar
(produkten van) meer duurzame landbouw luider geworden. Dit zal zijn uitwerking o.a. op
degewenste intrinsieke waarde van het uitgangsmateriaal van de teler niet missen. Ook hier
moet nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving stimulerend werken. De veredelaar staan
veel klassieke en nieuwe hulpmiddelen, zoals plantenbiotechnologische technieken, ter
beschikking om dit nieuwe doel te bereiken.

De onderzoekscholen PE en EPW
De factoren die voor een duurzame landbouw van belang zijn, zijn naast de wettelijke
voorwaarden en publieksacceptatie, gezond uitgangsmateriaal van rassen met gewenste
eigenschappen gecombineerd met biologische en chemische controle, sanitaire en teeltmaatregelen in de verschillende ecosystemen en eisen die de industrie c.q. consument aan
de grondstof of het produkt stelt. Belangrijke deelaspecten van dit complex van factoren
worden in debeide onderzoekscholen EPW, die op de lagere organisatieniveaus (molecuul,
cel, individu enpopulatie) werkt en PE, dievooral actief isopde hogere organisatieniveaus
(plant, populatie, veld, agro-ecosystemen en "global land use"), onderzocht. Beide
onderzoekscholen hebben een zodanige gezonde overlap opplant-, populatie-en veldniveau
dat dit een goede samenwerking mogelijk maakt. Op de overlappende organisatieniveaus
wordt tenminste dezelfde taal gesproken.
De onderzoekschool EPW bevordert en stuurt fundamenteel onderzoek in de
experimentele plantenwetenschappen waarin 14 vakgroepen van de LUW, 1vakgroep van
de KUN en 2 van de RUU samenwerken. Er is een goede samenwerking met grote delen
van het CPRO-DLO, het IPO-DLO en met onderdelen van AB-DLO en ATO-DLO. Het
onderzoek van EPW is ondergebracht in 4 thema's die weer in subthema's zijn onderverdeeld.
De thema's zijn: 1. Ontwikkelingsbiologie van planten;
2. Plant-pathogeen interacties;
3. Metabolisme en Stressbiologie;
4. Plantenbiotechnologie.
Het onderzoek wordt aan model- en cultuurplanten al dan niet in interactie met (a)biotische
factoren uitgevoerd. In deze thema's zijn meer dan 150 AIO's werkzaam. Onderdelen van
dit onderzoek spelen een belangrijke rol in de associatie van onderzoekscholen (ABON).
Recentelijk zijn via ABON onderzoeksprojecten goedgekeurd in prioriteitsgebieden die door
de industrie (NIABA) zijn aangedragen. Op deze wijze stuurt ook de industrie het
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fundamentele onderzoek in beperkte mate. Twee van deze gebieden betrof onderzoek
waarin EPW actief is namenlijk resistentieveredeling en "metabolic pathway engineering".
Een andere directe samenwerking die de overheid met de industrie langdurig probeert te
bevorderen is investering in infrastructuur via het ICES-MIBITON fonds (aardgasbaten).
De thema's 2 en 4 zijn van direct belang voor duurzame landbouw. In thema 2 worden
de fundamentele inzichten in de plant-pathogeen of plant-insekt interacties ontrafeld die de
basis vormen voor de veredeling van duurzame vormen van resistentie en voor biologische
danwei geïntegreerde bestrijding van ziekten en plagen. Enkele interessante deelresultaten
zijn:
1. geïnduceerde resistentie mbv micro-organismen dat bij de Universiteit van Utrecht
wordt bestudeerd en via gecoat zaad, al in depraktijk wordt toegepast. Hierdoor wordt
bij radijs smeul van zaailingen voorkomen;
2. De ontdekking dat een speekselenzym van een rups bij koolplanten een alarmsignaal
opwekt dat sluipwespen aantrekt (tritrofe interactie). Deze sluipwesp legt vervolgens
eieren in de rups. De veredelaar heeft nu de mogelijkheid gekregen om planten te
selecteren die snel en veel alarmsignaal maken.
In het thema Plantenbiotechnologie wordt veel onderzoek gedaan naar de markering van
genetische informatie in allerlei organismen. Dit maakt een gedetailleerde diagnostiek van
besmette percelen met gedefinieerde aaltjespopulaties mogelijk. Hierop kan het fenomeen
"resistentiemanagement" worden geënt dat door het CPRO-DLO voor deaardappelteelt in
de veenkoloniën ontwikkeld is. Vele duurzame vormen van resistentie zijn kwantitatief,
die via moleculaire merkers worden gelokaliseerd en daardoor indirect kunnen worden
geselecteerd. Detoepassing van de merkertechnologie maakt stapeling van resistentiesveel
eenvoudiger. In een ander subthema worden vooral resistentiegenen en genen die de
kwaliteit van een produkt kunnen verbeteren geïsoleerd en vervolgens via transformatie
naar de cultuurplant overgebracht. Dit heeft enerzijds betrekking op genen die resistentie
tegen virussen, schimmels, nematoden of schadelijke insekten geven, anderzijds op genen
die betrekking hebben op belangrijke eigenschappen als bewaarbaarheid van bloemen of
vruchten, het voorkomen van stootblauw tijdens bewaring (friet en chips), het veranderen
van de zetmeel- of oliesamenstelling (derivatisering in de plant en niet in de fabriek).
In het thema ontwikkelingsbiologie wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar de
regulatie van allerlei ontwikkelingsprocessen. De ontwikkeling van stikstof bindende
knolletjes is van groot belang voor de landbouw; evenals onderzoek naar de hormoonregulatie van de kieming van zaad. Het onderzoek aan sexuele reproduktie van planten wordt
op vele manieren gedaan. Eén ervan is de mogelijkheid om de méiose te kunnen beïnvloeden waarmee deveredelaar eenmaal bij elkaar geselecteerde eigenschappen tijdens een
volgende veredelingsstap of in het nieuwe ras bij zaadvermeerdering van kruisbevruchters
gebundeld kan houden.
In thema 3 wordt fundamenteel onderzoek gedaan naar primair en secundair metabolisme,
import, export en opslag van assimilaten en naar de adaptie van (cultuurplanten bij natuurlijke of geïnduceerde stress. Een interessant voorbeeld hier is onderzoek aan de KUN naar
de biosynthese van thiofenen bij Tagetes, die een rol spelen bij de remming van de groei
van schimmelpathogenen op de plant.
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Plantaardige produktie en produktieketens
MissieLUW
De missievan deLUW geeft duidelijk aan dat zij wetenschappelijke kennis wil ontwikkelen
en uitdragen, die de samenleving nodig heeft om op duurzame wijze te voorzien in haar
behoefte aan voldoende en gezond voedsel en een goed leefmilieu voor mens, plant en dier.
In deze brede context is het duidelijk dat de agrarische produktie in de ontwikkelde landen
uitstijgt boven de primaire landbouw. Het duurzaamheidsaspect heeft duidelijk ook
betrekking op de industriële verwerking en alles wat daarmee samenhangt. Zij is met
nadruk ookproducent van grondstoffen voor de industrie. In de minder ontwikkelde landen
is de duurzaamheidsdiscussie nog vaak eenzijdig gericht op de primaire agrarische
produktie.
Plantaardige produktie is het begin van de keten van allerlei verwerkingsprocessen
waarvan de eindprodukten uiteindelijk de consument bereiken.
Bij deprimaire produktie op het veld wordt er op dit moment uitgegaan van rassen die het
resultaat zijn van een compromis waarbij de economische component duidelijk bepalend is.
Soms gaat het hier om een verwerkingseigenschap die niet eenvoudig in nieuwe rassen te
evenaren is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij aardappel met het ras Bintje. Dit oude ras
wordt ondanks zijn negatieve eigenschappen m.b.t. vatbaarheid voor veel pathogenen nog
steeds massaal verbouwd. Hierdoor wordt veel meer chemische bestrijding toegepast dan
nodig zou zijn met de meer modernerassen vooral als ook deeerder genoemde cultivarstrategie wordt toegepast. De verwerkende industrie wordt nog steeds niet voldoende
gestimuleerd andere rassen met een beter resistentiespectrum te gebruiken. Helaas is het
nog steeds niet zover dat wij bij het kopen van chips of frites ons afvragen hoe deze
geproduceerd zijn en of er wel een gebruikersvriendelijk ras aan ten grondslag ligt.
Duurzame landbouw kan op korte termijn eenvoudig worden bevorderd door teelt van
bestaande resistente rassen met regelgeving meer te bevorderen. De veredelaar wordt op
deze wijze nog meer gestimuleerd met rassen op de markt te komen die in een pakket van
voorwaarden passen, dat geïntegreerde teelt mogelijk maakt. Dit betekent dat rasontwikkeling moet passen binnen een duurzaam landbouwsysteem waarin optimaal gebruik wordt
gemaakt van de factoren teelt- en sanitaire maatregelen, biologische controle en resistentie
tegen (a)biotische stress, die (indirect) is geselecteerd (met moleculaire merkers) of is ingebracht via genetische modificatie. Zoals eerder aangegeven is de onderzoekschool EPW
zeer actief op belangrijke onderdelen die meehelpen deze duurzame landbouw te
bevorderen.
Hierboven is al kort aangegeven dat agrarische produkten vaak de basis zijn voor de
verwerkende industrie. Deze industrie is lange tijd niet direct bij de ontwikkeling van
nieuwe rassen betrokken geweest. Produktie van kilogrammen per ha was lange tijd het
hoogste doel omdat daarop werd uitbetaald. Met de komst van de biotechnologie wordt
deze trend misschien eerder doorbroken. Kwaliteitseigenschappen lijken belangrijker te
worden waardoor opbrengst in geld per ha meer op de voorgrond gaat treden. Het is de
experimentele plantenwetenschapper op zeer veel fronten duidelijk geworden welke wensen
deze (industriële) gebruiker heeft en in hoeverre deze wensen al in de plant zouden kunnen
worden verwezenlijkt. Dit varieert van houdbaarheid van vruchten en bloemen, smaak,
modificatie van inhoudsstoffen zoals eiwit- of oliesamenstelling tot verbeterde bakkwaliteit
van frites door een verminderde gevoeligheid voor lage temperatuur bij bewaring van de
aardappelknol. Deze veranderingen maken vaak een extra modificatiestap in de fabriek
overbodig, waarmee veel energie kan worden bespaard en/of milieubelasting kan worden
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voorkomen. Dit is een andere, maar ook zeer belangrijke bijdrage aan duurzaamheid in de
brede zin.

De onderzoekschool EPW en duurzaamheid
Ikhoop dat het duidelijk is dat het onderzoek van EPW op de lagere organisatieniveaus is
geconcentreerd. Het overgrote deel van het onderzoek is gericht op detailniveau. Het levert
een bijdrage aan het ontrafelen van basale processen. De uitkomsten ervan zijn vaak in een
veelbreder perspectief teplaatsen. Ze leveren opvier manieren een bijdrage aan duurzaamheid:
1. het plantaardig uitgangsmateriaal voor de boer kan via veredeling verbeterd worden.
Dit heeft betrekking op bescherming van de plant d.m.v. resistentie tegen biotische en
abiotische stress. Deze kan eenvoudiger/efficiënter worden geselecteerd of via transformatie worden ingebracht.
2. de interactie van de plant met schadelijke pathogenen of pestorganismen kan via
biologische bestrijding beïnvloed worden. Relatief nieuw is het behandelen van zaden
via coating met micro-organismen die de plant aanzetten tot een afweerreactie tegen
bodempathogenen.
3. "metabolic pathway engineering" geeft nieuwe mogelijkheden om inhoudsstoffen al in
de plant te modificeren. Dit werkt kwaliteitsverhogend en bevordert diversificatie.
4. de 'moleculaire merker'-technologie is een belangrijk hulpmiddel; niet alleen om
indirect op kwalitatieve of kwantitatieve eigenschappen te kunnen selecteren maar ook
om onderzoek naar diversiteit te bevorderen. Hierdoor kan het inzicht in genetische
factoren die bepalen waarom een bepaald genotype in het ene ecosysteeem beter
presteert dan in het andere snel toenemen.
Het uitstralingseffect van het onderzoek van EPW gaat enerzijds in de richting van PE, die
opde hogere organisatieniveaus werkt, anderzijds naar VLAG voor de "metabolic engineering" en verdere bewerking van het geoogsteprodukt en naar Functionele Ecologie vanwege
de biodiversiteit.

De genetisch component
Alle vormen van landbouw hebben gemeen dat zij plantaardig uitgangsmateriaal als basis
hebben. De genetische component bepaalt voor welk type landbouw geselecteerde
genotypen geschikt zijn. Er kan niet meer uiteen plant komen dan er genetisch in aanwezig
is. Bij "high input" landbouw is de selectie tot nu toe meer gericht geweest op opbrengst.
Dit kan ten koste gegaan zijn van de expressie van allerlei mechanismen die de plant
moeten beschermen tegen ongunstige invloeden van buitenaf. Bij "low input" landbouw zijn
rassen ontwikkeld die de vastgelegde energie meer beschikbaar stellen voor handhaving
t.o.v. negatieve invloeden van buitenaf en daardoor minder zijn gericht op opbrengst. Het
is voor een duurzame landbouw in onze omstandigheden van het grootste belang te kijken
waar de grens in de plant ligt om enerzijds duurzaamheid te bevorderen door de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van de plant optimaal te houden en om anderzijds
voldoende op te brengen voor het voeden van de steeds groeiende wereldbevolking.
Fundamenteel onderzoek op detailniveau is hiervoor onmisbaar. De maatschappij zal
duidelijker moeten aangeven dat zij duurzame landbouw nadrukkelijk wil bevorderen en dat
zij daarvoor een prijs wil betalen. Op dit moment is de overheid zich aan het voorbereiden
zich met rasse schreden uit bijvoorbeeld cultuur- en gebruikswaardeonderzoek van nieuwe
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rassen t.b.v. de aanbevelende rassenlijst terug te trekken. Hierdoor is de onafhankelijke
beoordelaar eerdaags niet meer aanwezig die kan vaststellen of nieuwe rassen daadwerkelijk
een verbetering zijn voor duurzame landbouw of niet. Wij zullen dit meer direct via de
zaadhandelaren zelf moeten vernemen dieprimair belang hebben bij een goedeomzet. Deze
ontwikkeling staat haaks op een andere beweging om tot een agro-milieukeurmerk te
komen. Ik ben bang dat de noodzakelijke genetische component, die nu via het cultuur-en
gebruikswaardeonderzoek nog een wettelijke basis heeft, bij de ontwikkeling van het
keurmerk als factor aan betekenis zal inboeten. Wij kunnen dan van een gemiste kans spreken.

Bevordering van duurzaamheid
Het isduidelijk dat duurzaamheid ook bij de "high input" landbouw kan worden bevorderd.
Dit wordt optimaal gestimuleerd als financiële opbrengstplaatjes mogelijk zijn, waarin niet
alleen opbrengst in kilogrammen bepalend is, maar via heffingen, in toenemende mate ook
inputfactoren zoals bestrijdingsmiddelen en kunstmest en daarnaast kwaliteit. Een goede
balans tussen deze factoren zullen naast wetgeving en publieksacceptatie de duurzame
landbouw bevorderen. Hierbij is een optimaal gebruik van de genetisch component van de
plant in interactie met omgevingsfactoren van wezenlijk belang. Kennis op detailniveau
geïntegreerd met die op de hogere organisatieniveaus is hiervoor onontbeerlijk. De onderzoekscholen EPW en PE kunnen hier hand in hand met gezamenlijk onderzoek een nuttige
rol vervullen. Meer gezamenlijke '2e fase'-cursussen rond thema's, waarin "duurzaamheid"
een rol speelt, zijn nodig en zullen worden gestimuleerd. Dit verbreedt de scope en de
marktwaarde van een gepromoveerde die op detailniveau danwei op hogere organisatieniveaus heeft gewerkt aanzienlijk.
In de maatschappij is voor bevordering van duurzaamheid een goed samenspel tussen
onderzoek, overheid en bedrijfsleven onontbeerlijk. Dit moet de komende periode sterk
worden gestimuleerd. Bestaande wetgeving moet op de eerste plaats hiervoor gebruikt
worden. De rol van het onderzoek is vooral het minder voorspelbare, datgene wat op de
langere termijn oplossingen dichterbij brengt, een faire kans te geven. Dit komt door de
huidige wijze van onderzoeksfinanciering wereldwijd steeds meer onder druk te staan. Te
veel geld en energie wordt verkwist in korte termijnplanning waarmee de politiek en beleidsmakers denken te moeten scoren. Het milieu dreigt hierdoor tegen alle bedoelingen in
weer aan het kortste eind te trekken.
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DUURZAAMHEID INHET LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK - Samenvatting
RudyRabbinge- vakgroepTheoretische Produktie-ecologie, LUW

Duurzame ontwikkeling, een begrip
Duurzame ontwikkeling is alspolitieke doelstelling waarschijnlijk de grootste innovatievan
de 80-erjaren. De bereidheid van de mondiale top in Rio de Janeiro zich unaniem achter
dezedoelstelling te scharen is vergelijkbaar met de introductie van de universele verklaring
van de "Rechten van de mens" in de 40-erjaren. De grondslag van die laatste verklaring
wordt gevonden in het begrip sociale en humane rechtvaardigheid. De notie "duurzame
ontwikkeling" duidt op een betrokkenheid bij toekomstige generaties, bij de omgeving
(levend en dood, milieu en natuur) en bij mondiale interdependenties. Die bereidheid van
de wereldtop toont tegelijkertijd de sterkte en de zwakte van het begrip. Het duidt op de
bereidheid gezamenlijk zorg te dragen voor de wereld en om ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan of te voorkomen. De sterkte is gelegen in de wervende kracht van de notie
van zorg voor toekomstige generaties, de omgeving en mondiale samenhang. De abstractie
van het begrip bepaalt daarmee de kracht, dus de sterkte. De zwakte is eveneens gelegen in
de vaagheid van het begrip, het is niet onderscheidend en daarmee als toetssteen voor het
beleid ontoereikend. Zo moet het dan ook niet worden gehanteerd. Toch gebeurt dat. Dat
wordt ook geïllustreerd door het veelvuldig gebruik van het begrip als legitimatie voor
maatregelen of hetjuist bestrijden ervan door anderen. Dievaagheid doet sommigen (velen)
neigen tot het verwerpen van het begrip. Toch zou dat jammer zijn omdat juist door het
operationeel maken van het begrip en het nader uitwerken van opties de maatschappelijke
discussie wordt gestimuleerd. Daardoor kan duurzame ontwikkeling op den duur dezelfde
volwassenheid krijgen als "sociale rechtvaardigheid". Dat is zeer wenselijk.
Duurzame landbouw
Duurzame landbouw kan niet los worden gezien van duurzaamheid op andere gebieden.
Een brede studie van de WRR laat dit overtuigend zien. Discussie daarover zal bij een
andere gelegenheid plaatsvinden. Een definitie van duurzame landbouw is wel mogelijk,
doch deze toont tegelijkertijd dat normatieve en wetenschappelijke aspecten beide aanwezig
zijn. Zo kunnen we vooralsnog uitgaan van de volgende operationele omschrijving:
a. landbouw vindt zodanig plaats dat de vervangbare (oneindige) grondstoffen en
hulpmiddelen tijdig en voldoende worden instandgehouden (b.v. stikstof);
b. landbouw vindt zodanigplaats dat eindige grondstoffen en hulpmiddelen zuinig worden
gebruikt (b.v. fosfaat);
c. landbouw vindt zodanig plaats dat de ecologische waarden (diversiteit van soorten en
natuur) zoveel mogelijk in stand worden gehouden.
In deze begrippen zitten de normatieve elementen van "zuinig", "ecologische waarden" en
"instandhouding". De normatieve weging wordt dan op een ander, al iets beter bespreekbaar, niveau gelegd.
Bovenstaande is geformuleerd vanuit een produktie-ecologische invalshoek; in dialoog met
andere invalshoeken kunnen de sociaal-economische doelen worden geformuleerd en
afgewogen. Dat is in feite ook de essentie van de benadering die de WRR in "Duurzame
risico's" beschrijft.
Overigens is die betrokkenheid en bewustwording van negatieve milieueffecten van
verschillende landbouwkundige activiteiten niet nieuw. Al vele decennia hebben biologen,
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landbouwkundigen, maar ook vele boeren gewezen op het gevaar van te grote eenzijdigheid. De oprichting van de werkgroep Harmonische bestrijding in 1954 en de nota
Geïntegreerde Landbouw van de WRR in 1984 getuigen daarvan. Het besef dat landbouw
veel meer is dan produktie met levende systemen en dat ook andere doelstellingen tellen is
al oud.
De eenzijdige oriëntatie op korte termijn bedrijfseconomisch gewin is mede het gevolg
geweest van een te veel op dosis-effect relaties gebaseerde teeltwetenschap. Het oog voor
de basisprocessen en de mogelijkheden om die te benutten voor het verbeteren van de
landbouwkundige produktieprocessen, vooral in teelttechnische en daarmee doorgaans ook
in milieutechnische zin is bij sommigen oud, bij velen nieuw en nog niet alom geaccepteerd. Produktie-ecologie kan de zo dringend noodzakelijke vernieuwing van de landgebruiks- en teeltwetenschappen bieden. Het is immers de integrerende wetenschap die in
basis de zoveelbeleden duurzame ontwikkeling operationeel kan maken.
De onduurzaamheidsspiraal
Vrijwel alle landbouw in de wereld vindt plaats op een zodanige wijze dat in meer of
mindere matedecontinuïteit in gevaar wordtgebracht. Het meest weerzinwekkend is datin
Afrika waar deontoereikendheid van koopkracht van boeren dezeonvoldoende in staat stelt
tot de aankoop van zo dringend noodzakelijke inputs, waardoor het uitboeren van gronden
op grote schaal doorgaat, leidend tot lagere opbrengsten, nog meer uitputting, uitwijken
naar arme gronden en het marginalisatieproces voortwoekert. Meer dan 95% van de
problemen van onduurzaamheid worden door deze doorgaande spiraal veroorzaakt. Alleen
door politieke maatregelen dieleiden tot verbetering van de sociaal-economische voorwaarden kan dat worden doorbroken. Een zeer klein deel (mondiaal gesproken) van de
landbouw isonduurzaam door overinzet van produktiemiddelen, pesticiden e.d. Dat kennen
wevooral in hetgeïndustrialiseerde westen en ook enigszins bij hoogwaardige cash crops in
ontwikkelingslanden zoals katoen. De aard van de problemen die worden veroorzaakt door
armoede of te hoge inzet van inputs zijn verschillend, de oplossingsrichtingen eveneens.
Integratieniveau's
Op alle niveau's is er de noodzaak om duurzame landbouw operationeel te maken, dus
zowel op veld, gewassystemen, (rotatie-niveau), bedrijfsniveau, regionaal en supranationaal
niveau. Vaak zijn er strijdigheden tussen de niveau's, zo kan zuinigheid op het regionaal
niveau leiden tot tegengestelde beslissingen op het veld of bedrijfsniveau. Zo kan terwille
van het vermijden van onduurzame produktiesystemen uitbreiding in marginale gebieden,
een overheersende tendens mondiaal gesproken, zeer onwenselijk zijn terwijl het voor de
directe betrokkenen de enige weg is om de bestaanszekerheid te waarborgen. Onderscheid
in niveau's, de keuzen die daar moeten worden gedaan is essentieel, evenals het onderscheid in strategisch, tactisch en operationeel beleid. De onderlinge samenhang is bijzonder
belangrijk voor iedere verdere uitwerking van duurzame landbouw. Dat is wat de
onderzoekschool Produktie-ecologie dan ook doet.
Plantaardige produktie
In de plantaardige produktie beperken we ons doorgaans tot veld- en gewassystemen-niveau. De samenhang met de dierlijke produktie wordt nog wel vaak in de beschouwingen
betrokken, doch de andere niveau's (bedrijfssystemen, regionaal niveau enz.) die zoals
boven beschreven de onduurzaamheid zo vaak bepalen worden vaak veronachtzaamd.
Desondanks is het in Nederland met al z'n beperkingen wel mogelijk om op minder
onduurzaamheid gerichte maatregelen te introduceren. Op veldniveau kan dan worden
gesproken over een zo groot mogelijke benutting van ecotechnologie en biologische
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zelfhulp. De mogelijkheden daartoe zijn enorm: biologische bestrijding van ziekten en
plagen, hoge efficiënties van N-benutting door tijdigheid en goede gewasbeheersing,
versterking van de synergie van verschillende input-faktoren enz. enz. Ter illustratie: de
biologische bestrijding van ziekten komt nu op gang terwijl we in 1981 toen we het idee
lanceerden bijna met hoon werden bejegend. Ditzelfde geldt voor de biologische bestrijding
van insekten, mijten en vele bodemziekten en plagen. We zijn nog maar aan het begin van
de mogelijkheden. Vele plagen zijn geen plagen, doch mismanagement. Velebodemproblemen idem dito. De onderzoekschool wil door synergie van de verschillende disciplines de
ecologische geletterdheid vergroten en daarmee deplantaardige produktie in derichtingvan
minder onduurzaamheid stimuleren.
Dat vergt een grotere wisselwerking met de praktijk. Die is er dan ook op veel
plaatsen. Voorlichtingskundigen kunnen daarbij behulpzaam zijn, opdat noch de "boerenkennis", noch het één dimensionale kennismodel gaan prevaleren. Strategisch-fundamenteel
onderzoek is complementair en wordt dan beter aangestuurd vanuit praktijkvragen. Veel
scholingsmateriaal en kennisinnovatie activiteiten is daar op gericht.
Produktiviteit en efficiëntie
Sleutelwoorden bij de uitwerking van duurzame plantaardige produktie zijn de begrippen
produktiviteit en efficiëntie. Produktiviteit per eenheid van oppervlak in kg produkt of in
guldens, per eenheid van input of per gulden enz. Efficiëntie teelttechnisch, technisch-economisch en milieu-technisch. De efficiënties en produktiviteit in teelttechnische en
milieukundige zin kunnen conflicteren. In andere gevallen is er sprake van synergie. Zo
kan op theoretische gronden worden beredeneerd en langs empirische weg worden bewezen
dat de efficiënties in teelttechnische en milieutechnische zin bij hoge opbrengsten op goede
gronden het hoogst zijn en dat op arme gronden dat optimum veel lager ligt. Deze vaak
tegen-intuïtieve uitkomsten moeten bepalend zijn voor de verdere uitwerking van
produktietechnieken en grondgebruik.
Gevolgen voorhet onderzoek
Onderzoek in de plantaardige produktie gericht op duurzaamheid zou moeten worden
gekenmerkt door:
a. Het verkennen van opties voor landgebruik.
Op verschillende niveau's en voor verschillende tijd- en ruimteschalen moet in beeld
worden gebracht welke de mogelijkheden zijn, hoe doeleinden conflicteren en wat
daarvan de gevolgen zijn enz. (Vergelijk "Grond voor Keuzen" op supranationaal en
geïntegreerde akkerbouw opbedrijfsniveau en regionaal niveau).
b. Het vergroten van inzicht in levendeproduktiesystemen.
Levende produktiesystemen moeten goed worden gekend en begrepen teneinde deze
beter te kunnen beïnvloeden en manipuleren. Dat vergt de inzet en aanpak van de
onderzoekschool Produktie-ecologie die nu ook internationaal meer navolgers krijgt.
c. Het verbeteren van de combinatie van de verschillende produktie-faktoren.
De synergie van produktiefaktoren die boven werd beschreven kan worden bevorderd
als de groeidefiniërende, groeibeperkende en groeikortende faktoren op een zodanige
wijze worden beïnvloed dat de effecten worden geoptimaliseerd. Voorbeelden:
N-bemesting en preventieve ziektebestrijding, rotaties en tijdigheid van verschillende
agronomische maatregelen.
d. Het ontwikkelen van verschillende produktietechnologieën.
De traditionele teeltwetenschappen werden gekenmerkt door z.g. dosis-effect relaties.
Het systeem werd in z'n totaliteit bekeken en de gevolgen van effecten bestudeerd. Dat
vergt tijd, vele proeven (want ieder jaar is anders) en leidt altijd tot sub-optimale
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resultaten. De holistische benadering (dus het farming systeem of het bedrijfssysteem
als eenheid) is vele jaren beproefd, vergt veel "trial and error", en moet daarom
worden verlaten. De HRH-sandwich is meer geëigend. Analyseer het hele systeem,
tracht via reductionisme deprocessen en structuren tebegrijpen en benut diekennisom
perturbaties in het totale systeem te verbeteren. Via beschrijving, analyse, daarna
verklaring door inzicht en tenslotte integratie en synthese veelal met behulp van
simulatie of lineaire programmeringsmodellen worden produktie-systemen verbeterd en
ontwikkeld.
Van diebenadering kunnen verschillende voorbeelden worden gegeven. Zokon door
beschrijving en analyse van gewassen vastgesteld worden dat onkruid en gewasinteracties opbrengstderving berokkenen, door meer inzicht in de ecofysiologische processen
van kieming, ontwikkeling en groei en ecologische inzichten op het gebied van
concurrentie en biologische bestrijding kunnen teeltsystemen worden ontwikkeld die
gebruik maken van de verschillende processen op een zodanige wijze dat hoge
produktie wordt gecombineerd met minimale milieu-effecten.
Eenzelfde voorbeeld betreft het natuurbeheer waar door meer inzicht in het
loopgedrag van b.v. loopkevers adviezen voor de inrichting van het buitengebied met
corridors (lengte, breedte en inrichting) kon worden opgesteld. Gedetailleerde
gedragsfysiologische en ecologische kennis legden daarmee de basis voor het beheer.
Andere voorbeelden betreffen de N-doseringen in rijstsysternen, de verbetering van
gemengde bedrijfssystemen of de plantdichtheid en -structuur van boomgaarden.
Afsluiting
Door de combinatie van kennis en disciplines, de bereidheid tot samenwerking en de
mogelijkheden in technische en financiële zin daaraan te werken (in samenwerking met de
eindgebruikers) is de onderzoekschool Produktie-ecologie in staat een belangrijke bijdrage
te leveren aan de toegejuichte missie van de probleemgerichte Landbouwuniversiteit.
Daarmee worden landbouw, milieu en plattelandsontwikkeling gediend en wordt wellicht
een duurzame landbouw gerealiseerd.
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DUURZAAMHEID IN DE ECOLOGISCHE LANDBOUW
Eric Goewie,vakgroep Ecologische Landbouw,LUW
Ik wil uiteen zetten op welke wijze het begrip duurzaamheid op de vakgroep Ecologische
Landbouw benaderd wordt. Dat zal ik doen door eerst de werkhypothese van de ecologische landbouw te formuleren, vervolgens zal ik aangeven welke onderzoeksvragen hieruit
voortvloeien en tenslotte wil ik een aantal concrete onderzoeksprojecten die daaruit
voortgekomen zijn en die in de korte tijd dat ik hoogleraar aan onze vakgroep ben zijn
opgestart aan u presenteren.
In de ecologische landbouw wordt primair gewerkt aan een versterking van het agroecosysteem om de noodzaak tot ingrijpen met externe hulpmiddelen, zoals kunstmest en
pesticiden, te elimineren of te minimaliseren. In deze benadering blijft landbouw evenwel
een cultuuractiviteit; met andere woorden: er is geen sprakevan 'terug naar denatuur'. Het
ingrijpen of meesturen in processen in de landbouw richt zich in de ecologische landbouw
veel meer op het stimuleren van de levensprocessen diebijdragen aan decultuurdoelen van
de landbouw dan op het afbreken van minder gewenste processen.
Dezebenadering heeft ten doel de inzet van externe inputs tevervangen door gestuurde
biologische processen omdat deze laatste in de praktijk met veel minder verliezen gepaard
kunnen gaan. Het versterken van het nuttig gebruik van zonne-energie en het verminderen
van de afhankelijkheid van fossiele energiedragers is op veel wijzen in het agroecosysteem
zichtbaar. Dit betekent dat een deel van de primaire plantaardige produktie wordt gebruikt
voor het levensonderhoud van debodemorganismen, die vervolgens functies vervullen in de
fosfaatmobilisatie, de kali-mobilisatie en -verwering, de ontwikkeling van de bodemstructuur, de mineralisatie en humificatie van organische stof en de preventie van ziekten en
plagen door activering van antagonisten en natuurlijke vijanden. Op deze wijze wordt de
ontwikkeling van complexe (agro-)ecosystemen met versterking van de interne stabiliteit
bevorderd.
Sinds het begin van deze eeuw werden onnatuurlijke (synthetische) externe inputs in
het agro-ecosysteem steeds belangrijker. Het ingrijpen was steeds gericht op het maximaliseren van de opbrengsten. Sommige ingrepen stimuleerden biologische processen, met
name de groeiprocessen van de landbouwgewassen en huisdieren. Andere ingrepen waren
gericht op het doorbreken van levensprocessen die ongunstig waren voor het doel van de
landbouwende mens, processen die door hun onvoorspelbaarheid de continuïteit van de
bedrijfsvoering bedreigden. In figuur 1 is een schets van een agro-ecosysteem uit 1925
gegeven. In dat agro-ecosysteem komen nog duidelijk tot uiting het principe van zelfregulering en hetvermogen dit principedoor een ondernemer, in dit geval een agrariër, in stand
te houden.
Het nadeel van dat systeem was dat het te weinig produceerde; het leverde niet voldoende op om een groeiende bevolking van voedsel te voorzien. De landbouwer kon
voedsel produceren voor zichzelf of voor een kleine regio, maar dat was niet toereikend.
Daarom heeft men in de gehele wereld, en in versterkte mate in ons land, geprobeerd dit
proces van voedselproduktie te rationaliseren. En rationaliseren is in het verleden heel sterk
bepaald door de gedachte dat alles wat meeprofiteerde van dat proces zo veel mogelijk
weggehaald moest worden. Energieopwekking, verplaatsing en eiwitproduktie moesten zo
veel mogelijk worden ingezet met het oog op het directe belang voor de mens. Allerlei
andere factoren dieniet direct economisch renderend waren beschouwde menals profiteurs,
als niet wezenlijk bijdragend aan de doelstellingen van de zogenaamde intensieve landbouw.
In onze maatschappij, ook aan de LU en veel instituten, zijn we daarin op een bijna hysterische wijze heel actief geweest.
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Figuur 1: Agro-ecosysteem rond 1925 (naar Hansmeyer, 1979).
De VVD-er Blauw heeft eens gezegd: "Achter iedere boer staan drie ambtenaren".
Dat is weergegeven in de tweede figuur over de moderne landbouw: datzelfde bedrijfsgebonden ecosysteem, dat in de biologische landbouw in samenhang met de omgeving
was opgenomen, is hierbij in hoge mategerationaliseerd. Al hetgeen men niet nodig had of
waarvan men last had is weggehaald of het is wel aanwezig maar men probeert dat zoveel
mogelijk en zo krachtig mogelijk te onderdrukken. Ook het bodemleven is in zo'n systeem
vrijwel niet meer nodig; er wordt gebruik gemaakt van kunstmatige hulpmiddelen zoals
kunstmest. Bescherming tegen allerlei organismen die meeprofiteren vormt geen probleem
door bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
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Figuur 2: Agro-ecosystemen met granen en korte vruchtwisseling in conventionele
landbouw (naar Hansmeyer, 1979).
Deze benadering is een succes geweest. Men moet niet het enorme resultaat van de
moderne landbouw over het hoofd zien: een zeer groot voedselpakket tegen redelijke
prijzen en in een aantrekkelijke variatie. Dat is een grote verworvenheid die mijns inziens
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behouden moet blijven. Het nadeel van dit systeem is dat het zichzelf niet meer kan reguleren. (In de figuur geven de niet-gearceerde pijlen ingrepen weer die het kringloopproces
ondersteunen en gearceerde pijlen geven de negatieve ingrepen op het ecosysteem weer.
Bepaalde activiteiten in het kringloopsysteem worden bij de laatste overgenomen door
andere activiteiten.) Het aantal onderbrekende maatregelen in het schema van de moderne
landbouw is erg groot en ik durf de stelling te poneren dat achter elke gearceerde pijl een
enorme hoeveelheid regelgeving, een DLO-instituut of een LU-vakgroep staat. Dat strookt
in essentie niet met het principe van zelfregulering: de agrariër die dat totale systeem moet
beheren is afhankelijk van 'die wereld van gearceerde pijlen'. Dat bleek ondermeer uit de
"Ter Zake"-debatten; het eerste punt dat in alle debatten naar voren kwam is dat men 'stikt
van de regelgeving' en men niet meer weet hoe men daarmee verder moet. Samengevat is
hetvoordeel van dit moderne landbouwsysteem de zeer hoge opbrengst en nadeel isdat het
te veel overname vergt van het zelfregulerend vermogen van natuurlijke systemen.
Zelfregulering wordt niet aan het systeem zelf overgelaten, maar wordt kunstmatig (wet-en
regelgeving, onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen) gedaan.
De werkhypothese voor ecologische landbouw ontstaat uit het beste van het agrarisch
bedrijf uit de twintigerjaren en het beste van het huidige bedrijf. De ecologische landbouw
streeft naar een bedrijfssysteem dat in hoge mate zelfregulerend is en dat ook hoge
opbrengsten oplevert. Dat ziet er als volgt uit: wegaan uit van het systeem dat zichzelf kan
reguleren en, in plaats van negatief in te grijpen (d.w.z. elementen uit dat systeem weg te
halen), proberen we het systeem te ondersteunen,
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Figuur 3: Agro-ecosystemen in de ecologische landbouw (naar Hansmeyer, 1979).
te stimuleren en te voeden waar dat mogelijk is. Naast zelfregulering moet dus gestreefd
worden naar een opbrengstniveau dat vergelijkbaar is met het moderne bedrijf.
Een beperking van bovengenoemd systeem is dat men kan twijfelen aan de haalbaarheid van de huidige hoge opbrengsten. Daarom zoeken we in onze vakgroep naar
mogelijkheden om langs biologische weg intensief te telen. Wij vragen ons daarbij af:
"Waar zitten de beperkingen van zo'n systeem en hoe kan men zo'n systeem goed leren
kennen, begrijpen en tot zelfregulering aanzetten? En is daarbij ook de opbrengst op een
geaccepteerd niveau?" Ook proberen we de 'turnover' van dat systeem te verhogen. Niet
m.b.v. een chemisch hulpmiddel en/of genetisch gemanipuleerde organismen, omdat dat
verstorend zal werken, maar door zijn eigen dynamiek te vergroten. Een voorbeeld isdeN21

voeding. Tegenwoordig is het mogelijk om met groenbemesters enorme hoeveelheden
stikstof in de bodem te brengen. Een groot probleem is evenwel hoeje de stikstof op een
gewenst moment gemineraliseerd krijgt. Dat is een wetenschappelijke vraag, die we als
LUW moeten oppakken. Op deze manier kan men ook het hele systeem van bescherming
van gewassen aanpakken. Prof. Jacobsen heeft al gewezen op de mogelijkheden van
resistente rassen, maar ook op het voorkomen van stress in het gewas: fysiologische stress
waardoor het gewas vatbaar wordt voor ziekten en plagen. De theoretische ontwikkeling
daarover is in de literatuur gestopt in de 70'erjaren. De intrede van chemische hulpmiddelen was daarvan de oorzaak.
Tot zover de werkhypothese voor onderzoek aan biologische landbouw. Welke
onderwerpen levert die hypothese op voor de onderzoeksagenda van de LUW? In de eerste
plaats: de bodem als sleutel waarop al het managementgebeuren van de agrariër ingrijpt.
Hiervoor zijn een aantal fundamentele vraagstukken aan te wijzen. Ik noemde zojuist al het
vraagstuk van de mineralisatie.
Ook een belangrijk agendapunt is hoe men bodemecosystemen goed kan laten
functioneren en hoe verkrijgt men, naast goede bodemecosystemen, een blijvende
bodemvruchtbaarheid? En het derde punt is: wat voor eisen moet men stellen aan de
mechanisatie in ecologische bedrijven? Waneer een agrariër eenmaal een uitstekend
functionerende bodem heeft weten teverkrijgen is het niet de bedoeling dat men dat na één
keer uitrijden weer kapot maakt.. Het vierde grote thema is die algehele problematiek van
fysiologische vatbaarheid of stress management op het bedrijf.
Naast deze vier grote thema's is er nog een vijfde thema dat wij tot onderwerp van
onderzoek hebben gekozen, namenlijk het management van het instandhouden van het
totale systeem. Het moet mogelijk zijn om d.m.v. een kennissysteem, expert system of
anderszins, als manager informatie uit het bedrijf te halen. Het gaat daarbij om vragen als:
"Hoe ecologisch inpasbaar ben ik momenteel bezig?" of "Hoe leer ik beter te ondernemen
op basis van mijn ervaringen?"
De vakgroep Ecologische Landbouw kan deze onderzoeksagenda nooit alleen aanpakken.
Zij heeft dan ook als uitgangspunt dat dat in nauwe samenwerking met anderen aan deze
universiteit moet gebeuren. We proberen daarbij vanuit de integratie (werkhypothese) te
werken en vragen andere vakgroepen fundamentele en strategische kennis bij tedragen. Op
deze wijze ontstaat er een gezamenlijk programma "Inpassing ecologische landbouw".
Tot slot een overzicht van een aantal projecten die momenteel bij onze vakgroep onderhanden zijn.
1. Ontwerp en ontwikkel een ecologisch bedrijf op de Minderhoudshoeve. De samenwerking vindt plaats met de vakgroep Theoretische Produktie Ecologie; het project wordt
gefinancierd door onze eigen universiteit en de EU. Het betreft een groot programma
van tien à vijftien jaar.
2. Prototypering van ecologische olijvenproduktie in Griekenland. Het AB-DLO
ondersteunt dit project van vierjaar. Het wordt betaald door de Griekse overheid.
3. De betekenis van VAM-mycorrhiza in relatie tot de fosfaathuishouding. Dit mycorrhiza-onderzoek levert een bijdrage aan de problematiek van het tijdig beschikbaar
krijgen van fosfaat zonder kunstmesttoediening. Dit onderzoek dat nu al twee jaar
draait wordt betaald door de LU in de vorm van een AIO-plaats. De samenwerking is
met de vakgroep Terrestrische Oecologie.
4. Modellering van kwaliteitscycli binnen ecologische bedrijven. Dit is een AIO-onderzoek dat inmiddels is goedgekeurd. In verband met de bezuiniging wordt de functie
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niet vrijgegeven; voor onze vakgroep is zoiets een ramp. Samenwerking gebeurt met
de vakgroep Informatica.
5. Biologische bedrijfsvoering als instrument bij erosiebestrijding in de Andes. Dit
onderwerp wordt gefinancierd door de Wereldbank en gebeurt in overleg met Tropische plantenteelt.
6. Ontwikkeling van toetsprotocollen voor bedrijfsgebonden natuurbeheer. Dat project
• wordt betaald door Natuurmonumenten en het Ministerie van LNV en wordt in
samenwerking met het IKC-Natuurbeheer uitgevoerd.
7. Landschapsbehoud in relatietot biologische landbouw. Het gaat hier om een 'concerted
action' met vier andere Europese universiteiten. Het project wordt betaald door
Brussel. Er is samenwerking met een aantal Europese universiteiten.
U zult begrijpen dat dit grote langlopende projecten zijn (twee tot vier jaar, één zelfs tot
tienjaar). Ik ben dus nog niet in staat daarover resultaten te laten zien.
Tot slot: er is nog niets gezegd over onderwijs. Op grond van onze werkhypothese hebben
wij ons onderwijsprogramma geheel gewijzigd. Dat programma is op hoofdlijnen
geformuleerd in een nota van de vakgroep. Ook in ons onderwijsplan is de wens geuit van
samenwerking met andere vakgroepen. Wij hopen ons onderwijsprogramma in 1996-1997
geheel te hebben ingevoerd.
Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben op welke wijze wij duurzaamheid adresseren.
Ecologische landbouw is zeker duurzaam. Ik hoop dat velen in onze LUW zich daar meer
mee willen inlaten.
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'Pluriformiteitwaarborgt
duurzaamheid'
„De pluriformiteit op de Landbouwuniversiteit iseen vruchtbare bodem voor duurzaamheid.
Wemoeten vooral breed blijven.
Daar krijg je mooie discussies
van."
Dit zei rector magnificus prof. dr
C.M. Karssen tijdens een bijeen•komst over duurzaamheid in Wagenings onderzoek en onderwijs. Hij
vindt, net als de vaste commissie
voorwetenschapsbeoefining, dathet
onderzoek voorlopig niet getoetst
moet worden op duurzaamheid.
„Daar ishetnogtevroegvoor."
Tijdens de bijeenkomst gaven prof.
dr irR.Rabbinge enprof. drE. Goewie van de onderzoeksschool Produktieecologieenprof.drirE.Jacobsenvandeonderzoeksschool Experimentele plantwetenschappen hun
visiesop deweg naar duurzaamheid
inde landbouw.
Rabbinge vindt dat het onderzoek
zich vooral moet richten op verkenning van verschillende opties voor
landgebruik, ophetvergroten inzicht
in het landbouwecosystemen enhet
uitlokken vansynergie indebiologische processen. Hier introduceerde
hijdezogenoemde 'HRH-sandwich':
in- en uitzoomen tussen holistische
en reductionistische onderzoekniveau's.
Jacobsen vindt dat het plantaardig
uitgangsmateriaal de weg is naar
duurzame landbouw. Voor low- en
high-input landbouw moetje zorgen
dat het uitgangsmateriaal is aangepastaandeomgeving,zodatgeenextra hulpmiddelen nodig zijn. Zo is
cassave nu aangepast aan de zure
gronden zonder externe hulpmiddelen.Degenentechnologievormtvoor
Jacobsenhetspeerpunt omtot duurzaamheid tekomen.
Goewie, die opmerkte jaloers te zijn

op zijn voorgangers diealzoveelonderzoeksresultaten kunnen laten
zien, presenteerde zijn werkhypothese:hijwilopzoek naarhet zelfregulerend vermogen van het landbouwsysteem waarbij eenhogeproduktie iste halen. Plagen en ziekten
moeten vanuit het systeem worden
bestreden, zonder externe hulpmiddelen als bestrijdingsmiddelen en
kunstmest. Ditvergtveelen ingewikkeld onderzoek en samenwerking
met andere vakgroepen is volgens
hem danook onontbeerlijk.
Toehoorder irM.Stappen, al 17jaar
medewerker van de crop., modeling
afdelingvan deAustralischeDLO,zei
zich te verbazen over de pretentie
van deLandbouwuniversiteit. „Jullie
zeggen met duurzaamheid bezig te
zijn, maar zijnhetniet of nauwelijks.
Jullie gaan nog steeds op dezelfde
manier verder. Het feit dat Ecologische landbouw hier eensoort bijvakje isen niet een.hoofdstroming aan
de LU waarbij andere vakgebieden
hun diensten verlenen, is tekenend."
(A.Sm.)
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MILIEU-ECONOMIE IN ONTWIKKELING
Over de duurzaamheid en de economische wetenschap

Vooraf
Dit minisymposium was toegespitst op één discipline. De nieuwe loot aan de stam van de
economie en speerpunt in Wageningen: de milieu-economie. Wat kan er op economisch
terrein gebeuren om duurzame ontwikkeling te stimuleren en wat moet er in de economische wetenschap gebeuren om daarvoor de kennis te leveren?
Het debat over de rol van de markt , de mogelijkheden van groei en de zuivering van
het BNP gaat volop door. De grootste vragen liggen op het terrein van de "ontkoppeling
van de economie". Hoe kan de verbinding tussen economische groei en de aantasting van
het milieu zodanig worden veranderd dat de economische groei in het gareel van de
beschikbare milieuruimte blijft. Volgens de één is daar een grote technologische revolutie
voor nodig, waarbij het gebruik aan materiaal per eenheid produkt met een factor tien zal
dalen. Volgens de ander zal blijken dat dit niet voldoende is en dient de overheid zich te
bezinnen op het beïnvloeden van produktie- en consumptiepatronen.
De vraag was dus vooral wat de economische wetenschap kan bijdragen aan kennis
over de weg naar de duurzame samenleving en welke wisselwerking met andere disciplines
nodig is.
Ekko van Ierland behandelde het dilemma van de milieu-economie en de afweging van
collectieve en individuele belangen. Doorberekening van milieukosten in de prijzen is heel
goed mogelijk en als het goed gebeurt kunnen duurzame ecosystemen blijven bestaan. Voor
het oplossen van de broeikasproblematiek lijken echter drastischer maatregelen nodig. Als
de technologische mogelijkheden te beperkt zijn om duurzaamheid te bereiken zijn
gedragsveranderingen noodzakelijk. De overheid dient daarom milieubewust gedrag te
stimuleren. Maar de vraag is wel hoe ver de overheid kan gaan in het beïnvloeden van de
preferenties van haar burgers.
Hans Opschoor ging in op de noodzaak van ingrijpende maatregelen om een duurzame
samenleving te realiseren. Daarbij is niet zozeer een nulgroei in de produktie noodzakelijk
alswel een nulgroei in de stofwisseling tussen economie en milieu: de vervuiling, de
aantasting, de uitputting, het ruimtebeslag. Veranderingen zijn nodig om de economie
binnen de milieugebruiksruimte te loodsen. Het marktmechanisme is op zichzelf geen
inherent duurzaam mechanisme. Daarnaast is er een sterke overheid nodig die de grenzen
en regels van het economisch spel bewaakt. De economie moet terug in haar hok. Maar het
draagvlak voor een kritische inzet voor maatschappijverandering vanwege onduurzaamheid
en onrechtvaardigheid in de wijze waarop de wereldeconomie met de natuurlijke hulpbronnen en de biosfeer als geheel omgaat is gekrompen.
Wim Heijman verdedigde de stelling dat de problemen wel groot zijn, maar dat
oplossingen ook mogelijk zijn. Nieuwe technologieën kunnen er voor zorgdragen dat
natuurlijke hulpbronnen lang niet zo schaars zullen worden als velen vrezen. Bovendien,
moderne milieutechnologie zal meer en meer economisch interessant worden en daarmee
een belangrijke bijdrage leveren aan een schoner milieu. Een milieupessimistische instelling
is daarom niet op zijn plaats. De menselijke vindingrijkheid staat er borg voor dat een
toenemende schaarste aan hulpbronnen in de toekomst niet bij voorbaat vaststaat. Wel dient
de samenwerking tussen economen en technische wetenschappers sterk geïntensiveerd te
worden om de complexe problemen het hoofd te bieden. En daar liggen in Wageningen
grote mogelijkheden. Ook bij de opleiding dient hieraan aandacht te worden besteed.
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MILIEU-ECONOMIE: TUSSEN INDIVIDU EN COLLECTIEF
Ekko vanIerland - vakgroepStaathuishoudkunde, LUW
De milieu-economie heeft zich - nadat in het verleden enkele economen, zoals Malthus,
Kapp, Hotelling en Mishan zich met de economie van milieu en natuur hadden bezig
gehouden - vanaf hetbegin van dejaren zeventig snel ontwikkeld: in Nederland leverden de
economen Hennipman, Hueting, Nentjes, Nijkamp en Opschoor belangrijke bijdragen. In
het buitenland verrichtten de Amerikanen Baumol, Oates en Tietenberg baanbrekend werk,
terwijl in Europa de Engelsman Pearce, de Duitser Sieben en de Zweed Maler zich tot
vooraanstaande milieu-economen ontwikkelden. De achtergronden van milieuvraagstukken,
hetvraagstuk van economischegroei en milieukwaliteit en klimaatverandering staan sterkin
de belangstelling.
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd: allereerst wordt een zeer korte historische
schets gegeven. Dan volgen enkele belangrijke aspecten van de milieu-economie en een
discussie over economische groei en milieukwaliteit, waarna ik de aandacht concentreer op
de economische analyse van het broeikaseffect. Tenslotte volgen conclusies over onderzoek
dat kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling, met een goede milieukwaliteit, waarin een
zinvol bestaan voor toekomstige generaties kan worden opgebouwd.
De achtergronden van milieuvraagstukken
Kijken we ver in het verleden dan blijkt deaarde ca 5 miljardjaar geleden tot stand te zijn
gekomen. In een meer nabij verleden zien we mensen als jagers in een woeste en onherbergzame omgeving, klein in aantal en nietig tegenover het natuurgeweld, bestaande uit
onbegrepen natuurkrachten, zoals onweer, donder en bliksem. Door de eeuwen heen
ontwikkelt zich een samenleving, waarbij wordtovergeschakeld van verzamelen enjagen op
landbouw en veeteelt en de eerste vormen van handarbeid. Via de oudheid, China, Egypte,
de Griekse en Romeinse historie belanden we in Europa in een periode van stadsvorming
zoals we die kennen uit de middeleeuwen. Daarna komt van af 1600-1700 de reusachtige
stroomversnelling van de industriële revolutie opgang, de zeer snelle bevolkingsgroei en de
ongeremde technologische expansie. Van de stoommachine, het weefgetouw, gaan we naar
de explosiemotor, detoepassing van elektriciteit, kernenergie, vliegverkeer en wandelen we
het informatietijdperk binnen, teneinde op het beeldscherm te kunnen lezen over de
genetisch gemanipuleerde stier Herman, over mogelijk afnemende vruchtbaarheid van de
mens onder invloed van de werking van bestrijdingsmiddelen en over de dreiging van
klimaatverandering, om slechts enkele in het oogspringende feiten te noemen.
In 1995 is het ingrijpen in het leefmilieu van een zodanige omvang dat de kwaliteit van
bodem water en atmosfeer in belangrijke mate door mensen wordt bepaald en dat ook de
soortenrijkdom en biodiversiteit resultante zijn van menselijk handelen. Een groot aantal
ecologische rampen heeft zich voltrokken, waaronder de kwikvergiftiging in de Minimata
baai, de explosie in de chemische fabriek in Bhopal, de brand in Chernobyl en de vergiftiging van de Rijn door de brand bij Sandoz in Bazel. Ook heeft de reusachtige verontreiniging in de voormalige Soviet Unie en Oost Europa zich in zijn volle omvang gemanifesteerd.
De wereldbevolking is snel gegroeid van circa 1mrd in 1700 tot 5,3 mrd nu en zal
naar verwachting nog verdubbelen tot ongeveer 10 miljard in het midden van de volgende
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eeuw. De groei zal zich vooral voordoen in ontwikkelingslanden, met name in India en
andere landen in het Verre Oosten.
Deze zorgelijke ontwikkelingen gaan gepaard met snelle technologische veranderingen
op het gebied van de energie-opwekking, de informatieverwerking en de telecommunicatie.
Zonneënergie wordt op kleine schaal toegepast en we zijn in staat om steeds zorgvuldiger
en efficiënter met energie om tegaan. Ook worden, mede onder druk van het milieubeleid,
allerlei milieuvriendelijke substituten voor verontreinigende produkten en produktieprocessen ontwikkeld.
Deze korte schets maakt duidelijk dat het evenwicht tussen economie en ecologie, tussen de
mens en zijn leefomgeving sterk isverstoord. Bovendien bestaat een omvangrijke werkloosheidsproblematiek, in Europa, in de VS en ook in de ontwikkelingslanden; een vraagstuk
dat volgens sommige economen alleen door middel van economische groei kan worden
opgelost. Daarnaast is er sprake van grote armoede in ontwikkelingslanden. Alles wijst er
daarom op dat de druk op het leefmilieu in de toekomst nog verder zal toenemen, vanwege
de sterke groei van de wereldbevolking en de wens om steeds hogere inkomens te genereren. Ook neemt de concurrentie om de beschikbare ruimte steeds extremere vormen aan,
zoals blijkt in de miljoenensteden in de Derde wereld, zoal Cairo, Mexico stad en de grote
steden in het verre Oosten. Het is in dit licht van de lokale en mondiale milieuvraagstukken
dat we de milieu-economie in 1995 moeten bekijken.

De milieu-economie
De milieu-economie bestudeert de samenhang tussen het economische systeem en het
ecologische systeem. Milieu-economen analyseren hoe de economie zich ontwikkelt, welke
milieuveranderingen daarbij optreden en waarom zeoptreden. Vervolgens gaan we na hoevia de politiek of anderszins - ongewenste ontwikkelingen kunnen worden vermeden of
bijgestuurd. Milieu-economen adviseren vervolgens over het optimale milieubeleid, gegeven
de in de politiek geformuleerde maatschappelijke en ecologische doelen. Welke milieudoelen in concreto worden gesteld is een kwestievan politieke besluitvorming; wetenschappelijk onderzoek kan slechts laten zien welke mogelijkheden er zijn om het milieu te
beschermen, wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzen en welke maatschappelijke
consequenties (o.a. voor inkomen, werkgelegenheid, betalingsbalans en inkomensverdeling)
eraan verbonden zijn. Wat dit betreft ben ik het met deWRR eens dat de milieudoelen niet
alleen uit wetenschappelijk onderzoek kunnen worden afgeleid, maar het resultaat van
maatschappelijke besluitvorming zijn.
De samenhang tussen het economische systeem en het ecologische systeem kan metals
volgt worden beschreven. In de economie worden grondstoffen met behulp van arbeid en
kapitaal bewerkt waarna ze worden gebruikt als kapitaalgoederen of als consumptiegoederen, om vervolgens te worden afgedankt en als afval te worden gestort in het leefmilieu. Bij
dit proces komen emissies van toxische en verontreiningende stoffen vrij, die zich in de
verschillende compartimenten van het leefmilieu verspreiden.
Kenmerkend is het feit dat afvalstoffen en persistente toxische stoffen zich in de loop
van de tijd in het milieu ophopen: het zijn voorraadgrootheden. Zelfs bij dalende jaarlijkse
emissies, nemen in veel gevallen de concentraties van schadelijke stoffen toe, zodat ook de
milieuschade nog toeneemt, ondanks afnemende jaarlijkse emissies. Alleen de makkelijk
afbreekbare stoffen kunnen in voldoende mate in de natuurlijke kringlopen worden
opgenomen.
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Binnen het economische systeem vindt de besluitvorming over wat te produceren, hoe te
produceren en voor wie te produceren voor het belangrijkste deel plaats via het marktmechanisme, voor een ander deel via besluitvorming in het parlement of in dictatoriale staten
door de daar heersende machthebbers.
Het marktmechanisme, waarin producenten winst proberen te maximaliseren en consumenten hun budget zo proberen te besteden dat ze hun welvaart maximaliseren, heeft als
sterke kant dat het leidt tot een efficiënte voortbrenging van allerlei marktgoederen.
Inefficiënte bedrijven worden weggekonkurreerd en in de ideale situatie kunnen alleen
efficiënte bedrijven tot bloei komen en blijven bestaan. De stereotype weergave is dat het
marktmechanisme er toe leidt dat slechts dat gene wordt geproduceerd dat de consument
wenst, zodat er sprake zou zijn van consumentensouvereiniteit. In het Oostblok wordt het
marktmechanisme nu omhelst, omdat terecht wordt verwacht dat het de produktie en de
welvaart kan bevorderen ten opzichte van de situatie van voor de val van het ijzeren
gordijn.

Het falen van de markt
Het marktmechanisme kent echter zeer belangrijke tekortkomingen, die alleen door een
sterke overheid kunnen worden weggenomen. De welvaarttheoretische literatuur geeft
immers duidelijk aan dat de ongeremde, vrije werking van het marktmechanisme een ramp
is voor het leefmilieu. Het marktmechanisme functioneert alleen goed als er aan belangrijke
voorwaarden is voldaan, waaronder:
- volledige mededinging;
- volledige informatie;
- het afwezig zijn van zogenaamde common property resources;
het afwezig zijn van externe effecten;
- het afwezig zijn van collectieve goederen.
Ook is een vereiste dat de voorkeuren van de consument niet stelselmatig worden
gemanipuleerd door overmatige reclame. Het zijn juist deze aspecten van het falen van de
markt waar de milieu-economie zich vooral mee bezighoudt.
Commonproperty resources zijn natuurlijke hulpbronnen waarvan de eigendomsrechten
niet aan individuen zijn toegekend: ze zijn in gemeenschappelijk eigendom. Een typisch
voorbeeld van een vernieuwbare common property resource is de voorraad vis in de zeeën
en oceanen, die leidt tot omvangrijke zwarte circuits en visserij-oorlogen, zoals u dagelijks
in de krant kunt lezen. Typische vragen die op dit terrein naar voren komen zijn: Hoe kan
een optimaal visbeleid tot stand komen, als duidelijk is dat het marktmechanisme tot
reusachtige overbevissing leidt. Welke instrumenten kunnen we inzetten om deze voorraden
te beschermen? Hoe kan via quotering en of verhandelbare visrechten tot een goede allocatie worden gekomen?
Externe effecten treden opals het gedrag van producenten of consumenten een invloed
uitoefent op de produktie- en consumptiemogelijkheden van andere producenten en
consumenten, zonder dat daarvoor op de markt compensatie plaats vindt. Typische
voorbeelden van negatieve externe effecten zijn de verontreiniging van bodem, water en
lucht of lawaaioverlast.
Bij het beperken van externe effecten komen o.a. de volgende vragen naar voren: Hoe
kan de verzuring in Europa worden beperkt? Hoeveel mag er worden geëmitteerd, hoelang
kunnen we nog doorgaan met emitteren? Wie moet hoeveel emissiereductie tot stand
brengen, hoe hoog zijn de kosten daarvan en wie moet de kosten van het beleid betalen?
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Bij collectieve goederen gaat het om goederen waarbij het onmogelijk is om bepaalde
individuen uit te sluiten van het gebruik ervan en die om die reden niet via de markt tot
stand kunnen worden gebracht. Een typisch voorbeeld betreft de klimatologische omstandigheden die tegenwoordig door het menselijk handelen worden beïnvloed: niemand kan
zich onttrekken aan het heersende klimaatpatroon. Niemand kan als individu van klimaatverandering worden uitgesloten en de manier waarop individu A het klimaat ondergaat
gaat niet ten kostevan de gebruiksmogelijkheden van andere individuen, er is dus ookgeen
sprake van rivaliteit in de consumptie. Het klimaat heeft daarmee typisch de karakteristiekenvan een collectief goed gekregen en de markt kan, zonder overheidsingrijpen niet
in een juiste allocatie voorzien. Als we de markt zijn gang laten gaan wordt het klimaat
naar hartelust verstoord, zoals voorheen water, lucht en bodem naar hartelust werden verontreinigd.
In de werkelijkheid komen common property resources, externe effecten en collectieve
goederen juist veelvuldig voor. Het marktmechanisme kan daarbij niet leiden tot een optimale allocatie van produktiefactoren en overheidsingrijpen is een absoluut vereiste om de
problemen op te lossen. Daarbij kan de overheid kiezen uit de volgende beleidsinstrumenten:
- directe regelgeving, waarbij door middel van regelgeving en verbodsbepalingen de
milieuverontreiniging wordt beperkt;
- naast dit juridische instrumentarium zijn er economische beleidsinstrumenten, zoals
heffingen (de ecotax) en subsidies die het gedrag van producenten en consumenten beïnvloeden. Een milieuheffing vormt een prijs voor de ongeprijsde schaarste.
Een ander economisch instrument - dat slechts op zeer kleine schaal in de VS wordt
toegepast voor zwaveldioxide emissies- is een systeem van verhandelbare emissierechten,
waarbij de overheid een beperkt aantal emissierechten voor bedrijven en consument
beschikbaar maakt, waarna deze rechten op de markt verhandeld kunnen worden. Dit heeft
als voordeel dat de verontreiniging beperkt blijft tot de hoeveelheid uitgegeven rechten,
terwijl de markt ervoor zorgt dat de emissiebeperking tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten plaats vindt. Het is een zeer efficiënte manier om emissiereductie tot
stand te brengen. Ook dit systeem leidt ertoe dat de ongeprijsde schaarste een prijs krijgt,
zodat er zorgvuldig met het milieu wordt omgesprongen.
Voor afvalpreventie zijn statiegeldsystemen mogelijk, zodat consumenten en producenten
economische prikkels krijgen om afval te retourneren, zodat hergebruik en recycling mogelijk worden. Ook worden convenanten gesloten, waarin op basis van afspraken een
vermindering van de milieuverontreiniging tot stand wordt gebracht. Als laatste categorie
van beleidsinstrumenten beschikt de overheid over de mogelijkheid om via voorlichting en
educatie milieuvriendelijk gedrag te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van spotjes van
Postbus 51. Deze voorlichting creëert misschien wel extra draagvlak voor milieubeleid,
maar is op zichzelf absoluut onvoldoende om gedragsverandering te bewerkstelligen.
In een gesloten nationale economie is het nog voorstelbaar dat de complexe milieuvraagstukken worden opgelost door passende parlementaire besluitvorming over de milieurandvoorwaarden en het gebruik van schaarse natuurlijke hulpbronnen. Het Nederlandse
milieubeleid, vooral tot stand gekomen via het NMP en NMP+ is wat dat betreft voor de
milieuvraagstukken in Nederland hoopgevend, zij het dat de vorderingen traag verlopen en
niet alle doelstellingen worden gehaald.
De zaken zijn echter aanzienlijk gecompliceerder door de internationale concurrentieverhoudingen en het grensoverschrijdende karakter van milieuvraagstukken. In de
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praktijk zijn circa 180 landen betrokken bij de mondiale milieuvraagstukken, zoals de
aantasting van de ozonlaag en het vraagstuk van klimaatverandering.
De milieu-economie richt zich daarom ook op deze vraagstukken van internationale
samenwerking en de verdeling van de kosten en baten over landen. Onderzocht wordt hoe
door middel van internationale samenwerking een efficiënte oplossing kan worden gevonden, waarin iedereen beter af is dan bij het ontbreken van internationale samenwerking, de
zogenaamde win-win situaties uit de speltheorie. Bij het ontbreken van samenwerking
proberen individuele landen door een gematigd milieubeleid een concurrentievoordeel op te
bouwen ten opzichte van andere landen: in dat geval is er sprake van "ecologische
dumping": men houdt in een poging de export te bevorderen de prijs kunstmatig laag door
te weinig milieumaatregelen te nemen, met desastreuze gevolgen voor het milieu. Het
vrijstellen van de exporterende bedrijfstakken van de energieheffing in Nederland is een
voorbeeld in deze sfeer. Paradoxaal genoeg kan een te stringent milieubeleid in een kleine
open economie zelfs leiden tot een toename van de mondiale verontreiniging, namelijk als
de produktie zich verplaatst naar landen waar ouderwetse technieken worden gebruikt.
Sinds het Brundtland rapport is het concept 'duurzame ontwikkeling' niet meer weg te
denken uit de milieu-economische analyse. In essentie betekent duurzame ontwikkeling in
economische termen dat we zoveel kapitaalgoederen, hulpbronnen, kennis en milieukwaliteit dienen na te laten aan toekomstige generaties, dat deze per saldo minstens even goed of
zelfs beter af zullen zijn dan de voorgaande generatie. Deze gedachtengang gaat ervan uit
dat de wereld in de toekomst anders zal zijn, maar waar het om gaat is dat toekomstige
generaties beschikken over de hulpmiddelen en de milieukwaliteit die nodig is om een goed
bestaan te kunnen opbouwen, beter dan het bestaan van de voorgaande generatie. Dit
impliceert dat de uitstoot van verontreinigende stoffen de draagkracht van het milieu niet te
boven maggaan en dat webinnen de milieugebruiksruimte moeten blijven. Hetgebruik van
natuurlijke hulpbronnen dient zodanig te zijn dat toekomstige generaties voldoende gebruiksmogelijkheden over houden, waarbij we overigens wel rekening mogen houden met
technologische vernieuwing, zoals verbetering van de energie-efficiëntie en het op termijn
beschikbaar komen van grotere hoeveelheden zonneënergie en andere duurzame energie,
tegen lagere prijzen dan de huidige. Voorbeelden hiervan zijn wind- en waterkracht,
geothermische energie, of waterstof geproduceerd door middel van zonneënergie.
In demilieu-economie staat hetdenken in termen van kringlopen tegenwoordig centraal
en worden de milieu-effecten voor veel produkten over de gehele levenscyclus van het produkt bekeken: vanaf de grondstoffenwinning, via de milieu-effecten tijdens het produktieproces, naar de milieu-effecten tijdens het gebruik van het produkt, tot de uiteindelijke
effecten in de fase van de afvalverwerking. Daarin worden grondstoffen, produktietechnieken en produkten, zodanig gekozen dat de milieu-effecten gedurende de levenscyclus van
het produkt zobeperkt mogelijk zijn. Uit deze analyses blijkt steeds weer dat nog heel veel
milieuwinst kan worden behaald door verbeteringen in produkt en produktieproces, waarbij
dikwijls ook bedrijfseconomische voordelen zijn te behalen.
Een stringent milieubeleid, strikte toepassing van het principe de vervuiler betaalt en
toepassing van economische beleidsinstrumenten (heffingen en verhandelbare emissierechten) corrigeert deprijsverhoudingen en stimuleert daardoor technologische innovatie in een
milieuvriendelijke richting.
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Milieu en economische groei
Bevolkingsgroei en economische groei zijn zonder twijfel de belangrijkste fundamentele
krachten die tot aantasting van de milieukwaliteit leiden. Dit roept de vraag op of het
verminderen van economische groei of het stabiliseren van economische activiteit (nulgroei)
een bijdrage levertaan hetoplossen van deproblemen. Naar mijn mening isdezevraag niet
eenduidig te beantwoorden, omdat alles afhangt van de condities waaronder de groei wordt
beperkt. Het is niet de absolute omvang van de economische activiteit, maar juist de
samenstelling van het pakket van goederen en diensten en de technologie die we daarbij
toepassen die bepalend zijn voor de milieuschade die optreedt. Economische groei in
milieuvriendelijke sectoren kan leiden tot een vermindering van de verontreiniging; groei in
vervuilende sectoren veroorzaakt meer verontreiniging, tenzij er schonere technieken
worden toegepast, in een hoger tempo dan de economische groei. De techniek compenseert
dan de groei en als er voldoende schone technieken worden toegepast kan een combinatie
van economische groei en verbetering van de milieukwaliteit optreden. Nu komt technische
vooruitgang niet zomaar tot stand: er moeten kosten worden gemaakt voor het ontwikkelen
en toepassen van de nieuwe technieken. Dezekosten van research en development beperken
de mogelijkheden om traditionele goederen en diensten voor te brengen en remmen in dit
opzicht de economische groei. Op de langere termijn zijn zejuist bepalend voor het groei
potentieel: zonder technische vooruitgang geen economische groei!
In ontwikkelingslanden is economische groei een noodzaak om een betere levensstandaard te bereiken en het biedt de mogelijkheid om een beter milieubeleid tot stand te
brengen. Pas bij hogere inkomens zal men bereid zijn een deel van het inkomen op te
offeren om de milieukwaliteit te beschermen. Bovendien is inkomensgroei in ontwikkelingslanden een van de belangrijkste voorwaarden om de bevolkingsgroei te doen verminderen. Pas bij een hoger inkomensniveau komen scholing en ontwikkeling tot stand die
maken dat het kinderaantal bewust kan worden gekozen, zodat een vermindering van de
bevolkingsgroei mogelijk wordt. Dit betekent niet dat economische groei in ontwikkleingslanden deproblemen vanzelf zal doen oplossen. Het isvan groot belang dat het economisch
ontwikkelingsproces in milieuvriendelijke banen wordt geleid. Daarvoor is een stringent
milieubeleid en een creatieve milieupolitiek in ontwikkleingslanden essentieel. Ook daar
moeten de milieuvriendelijke sectoren groeien en de vervuilende sectoren uitsluitend als de
milieu-effecten door toepassing van schone technologie kunnen worden beperkt. Gelukkig
bestaat er in ontwikkelingslanden nog een reusachtig potentieel aan mogelijkheden om
energie te besparen en emissies te verminderen. De toegepaste technieken zijn erg
ouderwets en energie wordt in veel gevallen tegen te lage kosten ter beschikking gesteld.
Deze subsidie op energie leidt tot een veel te hoog energieverbruik per eenheid produkt,
zodat alleen al door het afschaffen van subsidies een veel efficiënter energiegebruik tot
stand kan worden gebracht.
Het bovenstaande houdt in dat economische groei gepaard kan gaan met een verbetering
van de milieukwaliteit alsaan bepaalde condities wordt voldaan, namelijk:
- een verbetering van de energie-efficiëntie die de groei overtreft;
- toenemende toepassing van duurzame energie;
- het verminderen van de hoeveelheid energie en grondstoffen per eenheid produkt;
- het verschuiven naar milieuvriendelijke produkten en produktieprocessen;
- het recyclen van afval;
- het toepassen van efficiënte 'end of pipe'-technieken, waar geen alternatieven voor
bestaan;
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- het beschermen van bedreigde plant- en diersoorten en het handhaven van biodiversiteit.
Welke mate van economische groei dan mogelijk is hangt voor het merendeel af van de
menselijke inventiviteit. Als er technieken ontwikkeld worden met een zeer geringe
milieubelasting, dan kan een heel hoog welvaartsniveau tot stand gebracht worden: veel
goederen en diensten en een goede milieukwaliteit. Zijn we echter weinig vindingrijk, dan
blijft de verontreiniging per eenheid produkt constant en zal de verontreiniging per saldo
afnemen. Dit biedt de mogelijkheid om een verdere toename van de consumptie per hoofd
tot stand te brengen. Hoe geringer de omvang van de wereldbevolking, hoe hoger het
inkomen per hoofd kan zijn bij een gegeven milieukwaliteit. Dit pleit voor het bevorderen
van geboortenbeperking als onderdeel van het ontwikkelingsproces.
Het vraagstuk van economische groei en milieukwaliteit kan worden geïllustreerd aan
de hand van het thema klimaatverandering.

Klimaatverandering
Het gaat hierbij om de economie van mondiale klimaatverandering en de verdeling van de
inspanningen om C0 2 emissiereductie tot stand te brengen over verschillende landen. Het
broeikaseffect betreft de risico's van klimaatverandering onder invloed van toenemende
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer. Tot deze broeikasgassen behoren C0 2 ,
CFC's, methaan en N 2 0. Door de meteorologen en andere natuurwetenschappers zijn
klimaatmodellen geformuleerd die aangeven dat naar verwachting bij een verdubbeling van
de concentraties van broeikasgassen aan het eind van de volgende eeuw een temperatuurstijging te verwachten is van ongeveer 2 tot 6 graden Celsius. Daarbij zou horen een zeespiegelstijging van ca 20-60 cm aan het eind van de volgende eeuw, maar op langere
termijn kunnen zowel de temperatuurstijging als de zeespiegelstijging veel omvangrijker
worden. De natuurwetenschappers schetsen ook scenario's waarin in weersextremiteiten,
zoals stormen en lange perioden van kou en droogte frequenter zullen voorkomen. Ook de
regionale neerslagpatronen zullen volgens de berekeningen wijzigen.
Dit onderwerp is actueel omdat de internationale politiek tot ingrijpende besluiten moet
komen om wel of geen emissiereductie tot stand te brengen, met alle daaraan verbonden
consequenties voor de kosten en de baten van het beleid.
Het versterkte broeikaseffect is een milieuvraagstuk waarbij de milieu-economie het
volledige analytische instrumentarium inzet om bij te dragen aan het oplossen van de vraag
of en zo ja in welke mate en door wie wanneer tot vermindering van de emissies van
broeikasgassen moet worden gekomen. In de milieu-economie wordt het klimaatvraagstuk
geanalyseerd met behulp van speltheorie en dynamische optimaliseringmodellen waarin
scenario's worden gepresenteerd voor de toekomstige ontwikkeling van de wereldeconomie
(onderverdeeld in verschillende regio's van de wereld). Deze analyse wordt in eerste
instantie uitgevoerd onder deaannamedat wealles zeker weten: de omvang van de klimaatverandering, de ontwikkeling in de wereldeconomie, de beschikbaarheid van energiedragers, de kosten van emissiebeperking en de schade die voortvloeit uit eventuele veranderingen in temperatuur en neerslagpatronen. In de milieu-economische modellen worden het
energiegebruik en de emissies van broeikasgassen berekend. Vervolgens wordt in de
modellen een vereenvoudigd klimaatmodel opgenomen dat aangeeft hoe de gemiddelde
temperatuur op aarde zal wijzigen bij de geschetste emissie-tijdpaden van broeikasgassen en
hoe groot de verwachte temperatuurstijging in verschillende gebieden van de wereld zal
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zijn. Daarna wordt (althans in sommige modellen) de te verwachten schade voor milieu en
economie berekend, soms in fysieke eenheden, soms uitgedrukt in monetaire eenheden.
Omdat in het model ook is opgenomen een beschrijving van de kosten die moeten
worden gemaakt om de emissies van broeikasgassen te beperken, kan in principe worden
uitgerekend wat het optimale tijdpad van emissiereductie van de verschillende broeikasgassen is. Afhankelijk van deomvang van de schade die wordt gehanteerd inde modelberekeningen, geven deuitkomsten van het door de Amerikaanse econoom Nordhaus ontwikkelde model aan dat een zekere emissiebeperking ten opzichte van ongewijzigd beleid gewenst
is, namelijk in de orde van grootte van 10-15%. Echter als men zou willen proberen de
temperatuurstijging tebeperken tot 1graad Celsius aan het eind van devolgende eeuw, dan
zijn mondiale COj emissiebeperkingen gewenst van circa 80-90 procent, al beginnend met
circa 30-40 procent vanaf het begin van de volgende eeuw. De kosten van dergelijke
ingrijpende maatregelen kunnen oplopen tot circa 5% van het wereld inkomen. Dezekosten
moeten vooral worden gemaakt door de huidige generaties, terwijl de vermeden schade pas
relevant is voor de toekomstige generaties. De modellen kunnen ook berekenen wat er
gebeurt als uitstel van emissiebeperkende maatregelen plaats vindt. Er wordt dan bespaard
opkosten in hetheden, maar de schade in de toekomst dreigt toe te nemen, tenzij indetoekomst tot stringentere beleidsmaatregelen wordt besloten.

Risico's, onzekerheid en leerproces
Tot zover richtte deanalyse zich op het zoeken naar oplossingen onder volledige zekerheid.
Kenmerkend voor het broeikaseffect is echter dat we niet met zekerheid weten of het
optreedt en als het optreedt hoe groot de schade zal zijn. Er is daarom sprake van
besluitvorming onder onzekerheid. Vragen die beantwoord moeten worden zijn:
Wat gebeurt er als er niets verandert? Hoe groot is de kans dat het een ernstig probleem
blijkt te zijn? Alser nu geen maatregelen genomen worden, is er dan straks nog voldoende
tijd om wel maatregelen te nemen? Als er nu geen maatregelen genomen worden zijn de
kosten dan in de toekomst veel hoger, of zijn ze juist lager omdat er nieuwe technieken
beschikbaar komen en geen aanpassingen aan bestaande installaties hoeven plaats te vinden?
Wat gebeurt er als er nu wel maatregelen genomen worden en straks blijkt dat het
broeikaseffect een non-issue is geweest; is al het geld dan weggegooid en heeft het beleid
dan gefaald?
Een fraaie analyse op dit gebied is uitgevoerd door Kolstad (1994) en Ulph (1995)naar
de vraag of het feit dat we in de komende jaren meer kennis verzamelen over het
broeikaseffect maakt dat we op dit momentjuist meer of minder emissiebeperking moeten
laten plaats vinden. De uitkomst geeft aan dat het dan verstandig is om op dit moment wat
minder emissiebeperking tot stand te brengen, omdat in een later stadium - als eenmaal
bekend is of het probleem ernstig is of niet - een betere keuze kan worden gemaakt. Dit
geldt echter alleen wanneer het broeikaseffect omkeerbaar is, dat wil zeggen dat het in de
toekomst mogelijk is om de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op het
gewenste niveau tebrengen. Omdat negatieve emissies van C0 2 niet mogelijk zijn en omdat
de verwijdering van broeikasgassen uit de atmosfeer een traag verlopend proces is (de
verblijftijd van C0 2 is ongeveer 100jaar), bestaat de kans dat het in de toekomst onmogelijk is om de C0 2 concentraties tijdig op een voldoende laag niveau te brengen. In dat geval
zal herbebossing slechts een van de weinige mogelijkheden zijn om grotehoeveelheden C0 2
vast te leggen en uit de atmosfeer te houden.
Een belangrijke gedachte bij het bepalen van een beleidsstrategie voor het broeikaseffect is
de zogenaamde "no regret"- strategie, waarbij nu alleen die maatregelen genomen worden
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waarvan men geen spijt zal hebben als blijkt dat het broeikaseffect niet ernstig is. Men
neemt alleen de maatregelen die niets kosten of die toch goed zijn voor overige doelstellingen zoals verzuring en het conserveren van fossiele brandstoffen voor toekomstige
generaties.
Meer fundamenteel is de vraag of we ons wel experimenten met het klimaatsysteem
kunnen veroorloven als we bedenken dat de gevolgen onomkeerbaar kunnen zijn en het
theoretisch gesproken denkbaar is dat we klimaatdrempels overschrijden waarbij geen weg
terug mogelijk is en waarbij de gevolgen zeer ingrijpend en negatief kunnen zijn.
Internationale aspecten
Tot op dit punt was de analyse eenvoudig omdat we net deden alsof er één mondiale
autoriteit is die kan bepalen hoeveel emissies er worden toegelaten. In de praktijk is het
internationale krachtenveld bepaald door regeringen van ongeveer 180 landen, en de
onduidelijke politieke processen waarin deze al dan niet samenwerken op grond van even
onduidelijke nationale verkiezingsprogramma's. Als men de emissie gaat terugdringen
welke landen moeten dat dan doen en zijn zij daartoe bereid? Dit brengt ons bij de vraag
wie recht heeft op het emitteren van broeikasgassen, in hoeverre emissies inhet verleden er
een rol bij spelen en hoeveel ruimte men moet laten aan ontwikkelingslanden om de zo
vereiste economische groei tot stand te brengen.
In principe kan men dat uitrekenen voor het geval dat landen volledig zouden
samenwerken hoeveel elk land zou moeten reduceren om zo efficiënt mogelijk de mondiale
emissie reductiedoelstelling te halen. Maar het is niet duidelijk of alle landen aan een
dergelijk beleid zouden willen meedoen. De milieu-economie kan met behulp van de
speltheorie analyseren onder welke omstandigheden landen bereid zullen zijn om in een
coalitie te participeren. Landen kunnen een zogenaamde Nash-strategie volgen, waarbij ze
zonder internationale samenwerking een bepaalde emissiereductie tot stand brengen,
zodanig dat geen enkel land er baat bij heeft een andere strategie te kiezen. Zouden ze
besluiten tot internationale samenwerking dan kunnen ze er in principe allemaal op
vooruitgaan, als tenminste betalingen mogelijk zijn waarmee landen die een grotere
inspanning moeten leveren dan ze op eigen initiatief zouden moeten doen gecompenseerd
kunnen worden. Ook kan worden berekend wat bepaalde verdelingsprincipes van
emissierechten voor gevolgen hebben en hoe de verdeling van emissiebeperkende
maatregelen eruit kan zien (zie tabel 1).

Tabel1 Mogelijke verdeling van emissiereductie
Geïndustrialiseerde
landen

Ontwikkelingslanden

In 1990 totaal 7,1 waarvan

5.1

2.0

Verdeling op basis van -30%

3.6

1.4

(-7S<£)

3.7
(+90%)

Emissie
(in Gigaton koolstof)

Verdeling op basis van zelfde
emissie per hoofd van de bevolking 1.3
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Een mogelijke verdeelsleutel zou zijn een zelfde hoeveelheid emissies van broeikasgassen
per hoofd van de bevolking, maar dan wel op basis van de bevolking in 1995, om te
voorkomen dat een toenemende bevolking tot steeds grotere emissierechten leidt, waardoor
een prikkel tot bevolkingstoename wordt gecreëerd. Een alternatief is om in de internationale onderhandelingen tot beleidsdoelstellingen voor de individuele landen te komen en
stapsgewijs stringentere doelen te formuleren, als dat in de loop van de tijd nodig blijkt te
zijn.
De nationale doelstellingen kunnen worden bereikt via nationale beleidsmaatregelen,
directe regelgeving of via nationale energieheffingen. Daarnaast zijn verhandelbare
emissierechten mogelijk of convenanten voor energiebesparing en de toepassing van
duurzame energie. Het is daarbij gewenst de emissiebeperkende maatregelen tegen zo
gering mogelijke kosten tot stand te brengen: daaraan kan joint implementation een
belangrijke bijdrage leveren.
Joint implementation houdt in dat een land meebetaalt aan emissiereductie of het vast
leggen van C02-emissies in een ander land en om die reden minder emissievermindering in
eigen land hoeft te doen om deopgelegde doelstelling te halen. Een voorbeeld zou zijn een
herbebossingproject in Zuid Amerika, gefinancierd door Nederland of een van de andere
westerse landen. Joint implementation is in de praktijk echter erg complex omdat het
moeilijk is na te gaan hoe de emissies zich zonder deze samenwerking zouden hebben
ontwikkeld; de zogenaamde baseline is erg moeilijk vast te stellen.
In de conferentie van Rio 1992 zijn de eerste afspraken gemaakt, maar deze zijn zeer
beperkt van omvang en munten uit door vrijblijvendheid, omdat er geen resultaat verplichting in is opgenomen. Sommige landen hebben nationale doelen geformuleerd maar blijken
deze niet te halen en ook de gemeenschappelijke doelstelling van de EG lijkt niet haalbaar.
The First Conference of the Parties in Berlijn heeft niet geleid tot nieuwe doelstellingen
voor emissiereductie, anders dan een beleidsinspanning voor de stabilisatie in hetjaar 2000
ten opzichte van 1990 voor de geïndustrialiseerde wereld.
Manne en Richels (1995) hebben berekend dat de kosten van het klimaatbeleid sterk
kunnen worden verminderd als niet tot uniforme emissiereductiepercentages per land wordt
besloten, maar gebruik wordt gemaakt van internationale samenwerking. Wanneer
bovendien de emissiereductie in de loop van de tijd wordt geoptimaliseerd, kunnen de
kosten nog verder worden terug gedrongen. Deze resultaten tonen eens te meer aan hoe
belangrijk het isom het beleid tebaseren opeen goede analyse van de efficiency ervan. De
maatschappelijke kosten van het milieubeleid zijn anders veel hoger dan noodzakelijk en het
draagvlak voor te nemen milieumaatregelen wordt er ernstig door verkleind. In de derde
Energienota voor Nederland die in december 1995 verscheen is een stabilisatie van de
Nederlandse C0 2 emissies voorzien in het jaar 2020 t.o.v. 1990. Deze inspanning is
uitermate teleurstellend, gezien de krachtige geluiden die Nederland in de internationale
politiek heeft laten horen om tot emissiereductie te komen. Alsjuist Nederland besluit om
tussen 2000 en 2020 geen verdere maatregelen te nemen is dat een ernstige belemmering
voor vorderingen in de internationale onderhandelingen. Als we zelfs een toename t.o.v.
hetjaar 2000 zouden accepteren is er geen enkel argument om andere landen te overtuigen
van de noodzaak van verdergaande emissiereductie. In feite voert Nederland slechts een "no
regref-strategie en is er nauwelijks sprake van een beleidsinspanning.
Intussen gaat het natuurwetenschappelijk onderzoek nog voort naar de te verwachten
natuurwetenschappelijke effecten en verrichten milieu-economen onderzoek naar de te
verwachten schade aan de wereldeconomie en de regionale verdeling ervan. Op basis van
de integratie van resultaten van het wetenschappelijke onderzoek kan dan in de komende
jaren worden bekeken in welk tempo en hoe een verdergaande emissiereductie tot stand kan
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worden gebracht. Duurzame energiebronnen worden tegen die tijd goedkoper en er is dan
een duidelijker beeld ontstaan van de toepassingsmogelijkheden, o.a. op basis van
experimenten die nu in volle gang zijn.

Conclusies
De verdubbeling van de wereldbevolking vormt een ernstige bedreiging voor de kwaliteit
van het leefmilieu. Waar mogelijk dient beperking van de bevolkingsgroei te worden
bevorderd, vooral door scholing en verbetering van de levensstandaard in de derde wereld.
Een goed milieubeleid vereist dat de prijzen de maatschappelijke schaarste weerspiegelen.
Dit is nu niet het geval omdat de milieuschade niet in de prijzen wordt doorberekend.
Heffingen en toepassing van verhandelbare emissierechten zijn efficiënt milieubeleidsinstrumenten die veel te weinig worden toegepast. Dat brandstoffen voor vliegtuigen zijn
vrijgesteld van heffingen is volstrekt in strijd met de economische theorie en het leidt tot
ongebreidelde groei van het vliegverkeer en het daaraan gerelateerde energiegebruik.
De internationale inspanning op het gebied van emissiereductiemaatregelen is absoluut
onvoldoende om klimaatverandering tegen te gaan. Alles wijst erop dat zeer omvangrijke
emissiebeperking gewenst is om de negatieve effecten van het broeikaseffect te beperken.
Dit betekent dat op korte termijn, mede op basis van het voorzorgprincipe meer dan de no
regret strategieën gewenst zijn. Wekunnen ons het risico van onomkeerbare klimaatverandering niet veroorloven en het zou onjuist zijn te anticiperen op mogelijkheden om in de
toekomst tot omvangrijke emissiereductie te komen. Hoewel er nog tijd is om meer inzicht
te verwerven is het van groot belang om op korte termijn meer energiebesparing en de
duurzame energie tot stand tebrengen. Stabilisatie in hetjaar 2020 op het niveau van 1990,
zoals beoogd in de Energienota is een te geringe beleidsdoelstelling voor Nederland.
Nederland zou met zijn hoge energieverbruik per hoofd van de bevolking een ambitieuzere
doelstelling kunnen aanhangen. Het is daarom gewenst dat Minister de Boer in de
Vervolgnota Klimaatverandering duidelijke aanvullende initiatieven ontwikkelt. Het in de
energienota gehanteerde emissieniveau geeft andere landen een vrijbrief om te zeggen: ook
wij streven geen emissiereductie t.o.v. 1990 na. Als we mondiaal pas in hetjaar 2020 tot
verder gaande maatregelen gaan besluiten zijn de mogelijkheden erg beperkt, te meer daar
de emissies in de ontwikkelingslanden snel toenemen. De ontwikkelingslanden willen doorgroeien en zullen niet meedoen aan internationale beleidsinspanningen zolang de emissies
per hoofd lager zijn dan het mondiale gemiddelde. Zo als het er nu naar uitziet zal de
klimaatverandering onverminderd doorzetten en lijkt de internationale politiek te accepteren
dat de gemiddelde temperatuur op aarde in de volgende eeuw ongeremd zal toenemen.
Gegeven het zeer traag verlopende internationale besluitvormingsproces en de grote
risico's die in het geding zijn is het gewenst zeer zorgvuldig met de fossiele brandstoffen
om te springen en de efficiency van het energieverbruik sterker te verhogen dan thans het
geval is.
Het is echter duidelijk dat het beleid in goede samenwerking tussen EU en de VS en
bij voorkeur in OECD verband tot stand zal moeten worden gebracht. Als deze groep van
landen gemeenschappelijk beleid inzet kunnen de bruto kosten zich beperken tot enkele
procenten van het nationaal inkomen en door de vermeden schade (o.a. op het gebied van
verzuring en ozonvorming), zullen de netto kosten beduidend lager zijn.
Tenslotte geeft onderzoek aan dat belangrijke kostenbesparingen tot stand kunnen worden
gebracht als energie-efficiencyverbetering in ontwikkelingslanden plaats vindt. De energieverspilling door het gebruik van subsidies en het werken met volstrekt verouderde
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technieken is nog zeer omvangrijk. Internationale samenwerking op dit terrein door middel
van joint implementation verdient daarom grote aandacht. Dat de internationale gemeenschap vrijwel geen enkel land meer dan 0,75% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking wil uitgeven (gemiddeld niet meer dan 0,35%) is volstrekt onbegrijpelijk als we zien
hoe groot de problemen zijn en hoe groot ze zullen worden als niet tot drastische
wijzigingen wordt gekomen. Scholing, technologie-overdracht en samenwerking op het
gebied van milieubescherming zijn meer dan ooit te voren van levensbelang. Het gepraat
over duurzame ontwikkeling zou zich moeten vertalen in een omvangrijke internationale
inspanning, maar daarvan is in depraktijk geen sprake, noch voor ontwikkelingssamenwerking, noch voor klimaatbeleid.

Onderzoek
Het is duidelijk dat op het gebied van de milieu-economie nog een reusachtig werkterrein
braak ligt. Hopelijk kan de Landbouwuniversiteit in de komende jaren een passende
bijdrage leveren aan het onderwijs en onderzoek op het terrein van de klimaatverandering
en grensoverschrijdende verontreiniging en op het gebied van de economische aspecten van
milieutechnologie enbiodiversiteit. De milieuvraagstukken inontwikkelingslanden nemenin
de toekomst sterk toe en vragen daarom om extra aandacht. In het onderzoek is samenwerking onmisbaar, zowel met nationale als internationale partners, zoals de natuurwetenschappers en milieutechnologen binnen de Landbouwuniversiteit, de DLO-instituten, de
landelijke onderzoeksschool SENSEen het Centrum voor Klimaatonderzoek in Utrecht. De
Landbouwuniversiteit biedt een uitstekend klimaat voor het de zo noodzakelijke samenwerking tussen de sociale wetenschappen en de natuurwetenschappen op het gebied van de
milieuvraagstukken.

Bijlage
De vergelijkingen vanhet model vanNordhaus
(1) max EU[c(t), L(t)](l + p)"1
(c(t)} '

(6)

c(t) = C(t)/L(t)

(2) Y(t) = Q(t)A(t)K(t)*L(t)^

(7)

K(t) = (1 -5K)K(t-l) + I(t)

(3) A(t) = A(t-l)[l + gA(0)(l - &JI

(8)

E(t) = [1 - M0k(t)Y(t)

(4) L(t) = L(t-l)[l + gpop(0)(l - a^-j

(9)

<7(t) = <K0)e*«

(5) Y(t) = C(t) + Kt)
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Klimaatvergelijkingen:
(10) M(t) = ßE(t) + (1 - a„)M(M)
(11) F(t) = 4.1 log[M(t)/590]/log(2)
(12) T(t) = T(t-1) + (l/R,){F(t) - XT(t-l) - (R 3 /T 12 )[T(t-l) - O(t-l)]}
(13) 0(t) = 0(t-l) + ( l / R ^ O y T ^ r r a - D -O(t-l)]}
(14) TC(t) = Y(t)b l M (t) K
(15) D(t) = Y(t)*»,T(t)' 2
(16) 0(t) = (1 - b.MO^/d + ^T©» 2 )

Variables
A(t) = level of technology
C(t) = consumption in 1012U.S. dollars (1989 prices)
c(t) = consumption per capita in 1012U.S. dollars
D(t) = damage from greenhouse warming in 10'2 U.S. dollars
E(t) = emissions of GHG's in billion tons C0 2 equivalent
F(t) = radiative forcing in Watt/m2
I(t) = investments in 1012U.S. dollars
K(t) = capital stock in 1012U.S. dollars
L(t) = labour inputs in billion persons
M(t) = mass of GHG's in atmosphere in billion tons CO, equivalent
/i(t) = rate of emissions reduction
0(t) = deep-oceantemperature relative to base period in°C
T(t) = atmospheric temperature relative to base period in °C
TC(t) = total cost of reducing GHG emissions in 10'2 U.S. dollars
U(t) = utility of per capita consumption
Y(t) = Gross World Product (GWP) in 1012U.S. dollars
ß(t) = output reduction due to emissions control and damage

Parameters
b, = 0.0686 (parameter cost function)
b2 = 2.887 (parameter cost function)
ß
= 0.64 (marginal atmospheric retention ratio)
y
= 0.25 (elasticity of output with respect to capital)
S A = 0 . 1 1 (decline rate ingrowth of productivity)
SK = 0 . 1 0 (rateof depreciation of the capital stock)
Su = 0.00833 (rate of transfer of GHG's from upper tolower reservoir)
6m = 0.195 (decline rate in growth of population)
EA(0)
= 0.0141 (growth rate of total factor productivity at t = 0)
gp^O) = 0.0203 (growth rate of population at t = 0)
g„ = -0.0125 (growth rate of the emissions toproduct ratio)
X = 1.41 (feedback parameter in climate model)
R, = 4.42 (thermal capacity of the upper layer)
R2 = 223.7 (thermal capacity of deep oceans)
<r(t) = (emissions/output ratio)
T,2 = 500 (transfer rate from lower toupper reservoir)
iPx = 0.00144 (parameter damage function)
<f>2 = 2 (parameter d a m a g e function)
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DEECONOMIE MOET TERUG IN HET HOK
Hans Opschoor- vakgroepRegionale Economie, VrijeUniversiteitAmsterdamenRaad
voorhet Milieuen Natuuronderzoek
Het iszo langzamerhand wel duidelijk dat het economisch proces vanuit het milieu bekeken
onduurzaam is. Het door de economie aangezwengelde metabolisme (de opname van
materialen, energie; de afgifte van vuil en afval) leggen een grotere druk op het milieu dan
de biosfeer - en met name een stukje daarvan als Noordwest Europa - aankan. Daarachter
zitten onder andere krachten die te maken hebben met wat men wel aanduidt als groeidwang en groeidrang; denk aan de bevolkingstoename en de algemene wens tot welstandsvergroting. Maar er is meer: het streven naar duurzaamheid is institutioneel slecht
verankerd in onze maatschappelijke orde. De onduurzaamheid is verankerd in het
economisch stelsel en wil men niet alleen dweilen maar ook de kraan dicht draaien, dan
zullen er niet geringe institutionele veranderingen moeten komen. De groei moet op zijn
minst anders gericht worden en in het ongunstigste geval aan banden gelegd - en een
liberaliserende maatschappij brengt dat niet op.
De Economisering van de Biosfeer
Men kan de samenleving definiëren als hetgeheel van hun activiteiten op elkaar afstemmende maatschappelijke actoren. Die afstemming kan - aldus Habermas - plaatsvinden op
communicatieve wijze (d.w.z. op grond van argumentatie en rationaliteit, of op grond van
conventies of normen en waarden) of op mediatieve wijze (d.w.z. bemiddeld door zaken als
ruil en geld, of macht, in plaats van argumentatie). Beschouwt men de samenleving vanuit
het perspectief van de afzonderlijke actoren of participanten, en let men op de zin en
belevingswaarde van dingen, dan hanteert men -opnieuw: aldusHabermas -een leefivereldperspectief. Kijkt men naar de samenleving als geheel en het functioneren ervan, dan
hanteert me een systeem-perspectief.Systemen zijn van hun ideële basis ontkoppelde stukjes
samenleving, die normvrij functioneren op basis van eigen, inherente wetmatigheden, niet
langer of niet in essentie aangestuurd vanuit de leefwereld. Is in de leefwereld de
coördinatie vooral communicatief, in de wereld van de systemen is deze vooral of
uitsluitend mediatief. Habermas ziet voor wat betreft de systemen in de maatschappij vooral
een toenemende invloed van politieke en van economische (deel-)systemen.Hij merkt zelfs
op dat de leefwereld, de sociosfeer, wordt 'gekolonialiseerd' vanuit het economische
systeem: de mechanismen en de inherente logica van het economische deelsysteem
domineren in toenemende mate decoördinatie binnen de sociosfeer. En, voeg ik toe: ineen
tijd van liberalisering en globalisering krijgt men steeds minder de neiging om hierbij het
politieke systeem ook nog te noemen. De leefwereld economiseert.
Het maatschappelijk systeem opereert dus enerzijds in een sociaal-culturele context, te
weten de 'sociosfeer', noem ik dat gemakshalve hieronder. Anderzijds is het voor zijn
materieel functioneren afhankelijk van de natuurlijke omgeving, de 'biosfeer', die de
maatschappij voorziet van zijn (materiële en energetische) hulpbronnen en de condities in
stand houdt waaronder mensen kunnen leven en overleven. In overdrachtelijke zin kan men
de biosfeer opvatten als een intertemporele 'milieugebruiksruimte': een in de tijd door
regeneratie- en absorptieprocessen gekoppeld geheel van mogelijke steady states van
voorziening van de maatschappij van de noodzakelijke stoffelijke inputs en diensten (de
'functies' van de natuur). Mijn punt is nu, dat ook die biosfeer of milieugebruiksruimte
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gekolonialiseerd is geraakt vanuit het economische systeem, en wel door een steeds verder
erin doordringend en dominant economisch proces. Globalisering of mondialisering van de
Westerse economie - zowel in termen van de erin vigerende behoeften en wensen, als in
termen van de instituties waarvan het systeem zich bedient. En dat brengt grote risico's met
zich mee, vooral omdat noch op het niveau van die behoeften, noch op dat van die instituties, voldoende sterke inherente terugkoppelingsmechanismen lijken aanwezig te zijn, om
die economisering waar dat uit oogpunt van behoud van socio- en/of biosfeer nodig lijkt,
een halt toe te roepen.

Aanjagers Milieudegradatie
Het is bon ton om de ontwikkeling van de milieudruk te analyseren in wat wel het
"I = PAT"-model wordt genoemd: milieudruk I (van 'impact') is dan het produkt van: de
omvang van de bevolking (P), de materiële welstand per hoofd van de bevolking (A, van
'affluence') en de milieudruk per eenheid welstand (T, van 'technology'). De cijfers wijzen
dan op een ruimschootse verdubbeling van de wereldbevolking in 50 jaar (12 miljard
mensen rond 2040) en misschien wel een vertienvoudiging of meer van het produkt van P
en A, oftewel: het 'volume' van de economie zal straks 10 maal zo omvangrijk zijn. Bij
een gegeven stand van de techniek en gegeven de thans dominante preferenties zal dat dus
tenminste een vertienvoudiging van de milieudruk I betekenen. Is de huidige I al niet meer
duurzaam te noemen, een 10 keer zo grote betekent dat de economie werkelijk alle
ecologischebarrières heeft verbroken en de maatschappij ver buiten de milieugebruiksruimte zou brengen. Voor velen houdt dit dan de noodzaak in, om T dan maar tien maal zo
klein te maken. Anderen vrezen dat een dergelijke innovatie niet mogelijk is en dat er dus
tenminste ook op het niveau van de consumptiepatronen veranderingen nodig zijn (een
andere A: A', met een daarbij behorende andere T, t.w. T', die dan zoveel als technologisch mogelijk is verlaagd wordt tot T", zodanig dat het produkt van A' en T" maximaal
1/10 is van AT. Nog weer anderen vrezen dat ook die weg onvoldoende begaanbaar is en
dat weer niet aan ontkomen om ook aan de variabele P te sleutelen, teneinde een factor 10
reductie ten opzichte van P.A.T te realiseren.
Op dergelijke rekenarij - waar ik overigens graag en veelvuldig aan meedoe - valt
natuurlijk wel het nodige af te dingen. Het eerste is, dat dit soort sommen te weinig
rekening houden met de institutionele omgeving waarin A, T en ook P zich feitelijk
ontwikkelen. A,P en T zijn 'stroomgrootheden' die in werkelijkheid plaatsvinden in een
bedding en binnen maatschappelijk gestelde kaders die het economisch-politieke equivalent
vormen van de dijken en dammetjes waarmee ter hoogte van Wageningen de loop van de
Rijn (= P.A.T) wordt beïnvloed. Daarover gaan volgende paragrafen van deze voordracht.
Het tweede is, dat de rekenarij zelve ook commentaar behoeft: deels kritisch, deels
aanvullend - en dat gebeurt hier direct onder.
Dat P.A.T een in de tijd oplopende I heeft opgeleverd, behoeft hier geen betoog. Ik verwijs
naar werk van ecologische en milieukundige collega's, dat onder andere heeft opgeleverd
dat de mondiale biodiversiteit door antropogene invloeden zeer versneld achteruit gaat; dat
de hoeveelheid vruchtbaar akkerland daalt; dat er in toenemende mate sprake is van
schaarsten aan essentiële hulpbronnen als water, brandstof, etc. Dat dieprocessen in een zo
simpel, lineair verband mogen weergegeven, kan echter worden betwijfeld. Allereerst: de
feitelijke I is niet alleen afhankelijk van de gemiddelde niveaus van P, A en T, maar ook
van deplaats waar ze zich manifesteren. Ecosystemen variëren enorm in de mate waarin ze
in staat zijn invloeden te bufferen. En ten tweede: er zijn allerlei relaties juist tussen de
variabelen P, A en T, die het niet echt goed mogelijk maken om die zomaar in een formule
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te stoppen als waren ze van elkaar onafhankelijk. Economische groei en technologische
ontwikkeling zijn onderling gekoppeld, welstand en bevolkingsgroei zijn dat eveneens, en
bij stijgende inkomens zullen ook de AARD van A en T veranderen door endogene
processen die mensen bijvoorbeeld meer cultuur- en milieugevoelig maken en beide
betekent minder belasting van met milieu per eenheid welstand en een verhoogde neiging
om in milieuvriendelijker en zuiniger technologie te investeren. Maar niettemin: het model
blijft als heuristisch instrument en als educatief model relevant: het geeft een uitdagende
benadering van de eerste orde effecten van wat het economisch proces aan milieubelasting
genereert en op welke punten dat beheert zou kunnen of moeten worden.
Naast deze corrigerende opmerkingen wil ik evenwel en volgende stap zetten met
behulp van het model. Het is mogelijkerwijs zo, dat hiermee een eerste indruk verkregen
wordt van wat er aan culturele en technologische innovaties nodig of wenselijk is om
bepaalde niveaus van I niet teoverschrijden en daardoor duurzaamheid in een milieukundige zin te bewerkstelligen, maar dan zijn we er nog niet. Maatschappelijk gezien is een
duurzaam en begrensd niveau van milieudruk alleen maar denkbaar als de achter die
milieudruk schuilgaande milieugebruiksruimte op een redelijk billijke wijze wordt verdeeld.
Op dit moment gebruikt de rijkste 20% van de wereldbevolking (voornamelijk geconcentreerd in de OECD-landen, overigens) zo'n 80% van de natuurlijke hulpbronnen. Als de
bevolkingsexpansie inderdaad vooral in het Zuiden plaatsvindt, dan dreigen deze getalsverhoudingen alleen maar ongunstiger en sociaal onduurzamer te worden. Er zal dus een
herverdeling (moeten) gaan plaatsvinden van de milieugebruiksruimte of de toegang ertoe.
Moeten de economieën van geïndustrialiseerde landen al een forse reductie realiseren van
hun metabolisme teneinde mondiaal duurzaamheid te realiseren, het in de beschouwingen
betrekken van debillijkheids- of rechtvaardigheidscomponent betekent dat wepas werkelijk
van duurzaamheid (in ecologisch en sociaal opzicht) zullen kunnen spreken als de rijkere
delen van de wereld een extra reductie plegen van het in hun leefstijlen begrepen
metabolisme (zie figuur 1).
Een duurzame economie is een economie die zich permanent ophoudt op plaatsen
binnen de milieugebruiksruimte, en ervoor zorgt dat de feitelijk beschikbare milieugoederen
en -diensten redelijk billijk is verdeeld. Zo'n economie erkent dus de in het begrip
milieugebruiksruimte vervatte biologische en aardwetenschappelijke processen en potenties
als een randvoorwaarde waarbinnen ze in de tijd gezien dient te blijven, op straffe van het
afkalven van zijn eigen toekomstige welvaartsmogelijkneden, en voorzover die milieugebruiksruimte niet morgen kan worden uitgebouwd of vervangen door andere welvaartsbronnen. In die zin, en gegeven de huidige positie waarin de economie verkeert ten opzichte
van de milieugebruiksruimte, is het mogelijk te constateren dat de economie -zeker dievan
de westerse landen - terug moet in het hok van ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden.

Groei en Duurzaamheid
Voor alle duidelijkheid: dat wil niet zeggen dat in zo'n aan banden gelegde economie geen
ruimte is voor welvaartstoename - integendeel: die ruimte kan er zijn, maar slechts
voorzover het stoffelijke aspect van het economisch proces de milieugebruiksruimte niet
langdurig overschrijdt, en met inachtneming van verdelingsaspecten. Groei is dus niet
inherent fout, in deze benadering; het gaat om de vragen wat er groeit, hoe snel en waar.
Het Nederlandse milieubeleid houdt ons voor dat het mogelijk is om tot 2010 een
verdubbeling van het BNP te hebben en tegelijkertijd een vermindering van de vervuiling
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en afvalstromen metzo'n70% (C02uitgezonderd). Datiseenniet geringe 'ontkoppeling'
van economische activiteit en milieudruk, ookwelaangeduid als 'dematerialisatie' van het
economisch proces. Iseen dergelijke trendbreuk denkbaar? Wehebben soortgelijke breuken
al welkunnen zien: dereductie vanconcentraties van metalen indeRijn tot 1/10van wat
ze waren in dejaren '70;de drastische ontkoppeling van de industriële produktie ende
daarmee gepaard gaandemilieubelasting met organisch afbreekbaar materiaal alsgevolgvan
deWet Verontreiniging Oppervlaktewater; dereductie tot1/3vandeS02-emissies sindsde
jaren '60.Ookmondiaal zijn er tekenen die lijken te wijzen op een zekere ontkoppeling
(ziebijvoorbeeld hetJaarverslag 1992vandeWereldbank). Erisonderzoek indesfeer van
het hulpbronnenverbruik inrelatietoteconomische groei datsuggereert datderelatie tussen
die twee de vorm heeft vaneen bergparabool of een 'inverted U': naarmate het inkomen
per hoofd toeneemt, zaleraanvankelijk eens stijging zijn vandeconsumptie van hulpbronnen pereenheid, maar daarna eendaling (fig 2).
Een economie groeit dus minof meer automatisch uit de fase waarin hij het milieu
belast: onduurzaamheid zou aldus wellicht nog het best te vergelijken zijn met de
jeugdpuistjes waarmee veel adolescenten een poosje te maken hebben. Ooit vond de
econoom Kuznets een dergelijk verband tussen inkomensongelijkheid en economische
ontwikkeling, envandaar datdehier besproken relatie opmilieugebied welwordt
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Figuur2
milieubelasting

inkomen/hoofd
aangeduid als de 'environmental Kuznets-curve'. Dit fenomeen heeft heel wat commotie
veroorzaakt. Onlangs heeft een groep milieueconomen onder leiding van Nobelprijswinnaar
Arrow een artikel eraan gewijd in Science, herdrukt in EcologicalEconomics 4 (Vol 15no
2, nov. 1995) met daarop een commentaar van zo'n 15 andere internationaal bekende
economen, waaruit duidelijk blijkt dat de milieueconomie ervan overtuigd is dat eventuele
thans vermeende ontkoppeling niet voldoende verankerd is in de economie om een blijvend
fenomeen te zijn zodat het voldoende is om economische groei uit te lokken om op den
duur duurzaam te worden. Een zwaluw maakt geen lente. Er is geen reden om te
verwachten dat economische groei het economisch proces 'vanzelf binnen de milieugebruiksruimte zal brengen. Voortgaande groei is niet automatisch ecologisch inpasbaar. Daar
komt heel wat meer voor kijken. Hieronder zal ik enkele argumenten weergeven die ikzelf
in die discussie heb ingebracht (Opschoor Ecol.Econ. 15(1995):137-141)en wat ik dan zie
als mogelijkheden om langs institutionele weg het economisch proces exogeen te verduurzamen.
Kijk je wat grondiger naar wat er bekend is over het verloop van milieudruk en
hulpbronnenverbruik en inkomensgroei, dan blijkt dat verloop inderdaad voor een aantal
vervuilende stoffen en een aantal hulpbronnen de omgekeerde U-vorm te hebben. Voor
anderen daarentegen niet. Denk in Nederland maar aan het verloop van NOx-emissies.
Verder blijkt, dat voorzover die omgekeerde U er is, deze zich pas na hele hoge
inkomensniveaus manifesteert zodat op mondiale schaal en gegeven de bevolkingsgroei en
vigerende inkomensverhoudingen, de miliebelasting gemiddeld voorlopig alleen nog maar
op het stijgende deel van de curve zal zitten met als gevolg het hierboven al geschetste
beeld van een steeds verder zijn milieugebruiksruimte te buiten gaande economie. Maar er
is een meer basaal probleem. Ontkoppeling of dematerialisatie zal niet eindeloos doorgaan,
zelfs als we het nu zien. De eenvoudigste innovaties die schoner en zuiniger produkten en
processen opleverden, hebben we nu wel gehad; de ontwikkeling van de energiebesparing
in ons land na de oliecrises illustreert dat. Ook milieuvriendelijke innovatie volgt de wet
van de dalende meeropbrengsten en een gegeven toename van de milieueffectiviteit of produktiviteit van technologieën (d.w.z. de hoeveelheid behoeftenbevrediging die ze uit een
'eenheid milieu' weten te halen) zal steeds moeilijker en duurder worden. Spontane
ontkoppeling per eenheid produkt wordt zo steeds moeilijker en zal neigen tot dalen, wat bij
een gegeven economische groei op macro niveau tot steeds minder ontkoppeling leidt, en
straks zelfs tot wat ik HERKOPPELING genoemd heb: een opnieuw oplopen van
milieudruk bij toenemende economische activiteit. En in de praktijk begint zich dat ook al
af te tekenen, wanneer gelet wordt op de ontwikkeling van de (toegegeven: nog wat ruwe)
maten die er zijn om het volume van het metabolisme (de 'throughput', zouden sommige
economen zeggen) te meten. Diverse Europese landen maken alweer een zwenking door
naar stijgende 'throughput-intensiteiten' en in een enkel land (waaronder Nederland) lijkt
het erop dat de herkoppeling voor wat betreft die throughput alweer is begonnen (zie fig.
3)!
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Figuur3:Threeyears movements ofaggregatedenvironmental index for
selected countries. GDPin 1000 1985percapitadollars
Herkoppeling dreigt eerder bij hoge economische groei en kan eigenlijk alleen de kop in
worden gedrukt door extra beleid dat milieuinvesteringen economisch veel rendabeler
maakt, door het innovatieproces te versnellen en onduurzaamheid economisch af te straffen.
Institutioneel Falen en Onduurzaamheid
Ik wil nu toe naar mijn eigenlijke onderwerp: dat van de invloed van de instituties die het
economisch proces qua aard en richting aansturen. Groei komt niet zomaar uit de lucht
vallen, evenmin als het hemelwater van boven de Zwitserse Alpen automatisch langs
Wageningen stroomt. Het economisch proces brengt goederen en diensten voort volgens
bepaalde systeemkenmerken die beïnvloed worden door de wijze waarop dat proces is
ingekaderd in maatschappelijke instituties inclusief de geldende besluitvormingsmechanismen. In onze maatschappij spelen daarbij een rol: de koopkrachtige vraag van actoren in
hun rol van economisch subject, het steeds meer via marken lopen van de coördinatie van
de handelingen van dieactoren (deregulering), en de daarbij horende decentralisatie van de
besluitvorming. Dat wordt wel liberalisatie genoemd, maar we zagen al hoe Habermas daar
tegenaan keek: economisering van de leefsfeer. Die economisering strekt zich in zekere zin
steeds verder uit, tot aan de grenzen van de biosfeer. Een toenemende dominantie van het
marktmechanisme betekent dat de in dit mechanisme ingebouwde dynamiek steeds meer de
gang van zaken in socio- en biosfeer zal bepalen. Is dat erg? Het is in ieder geval op
langere termijn riskant vanuit duurzaamheidsoptiek. Ik zal dat trachten aannemelijk te
maken.
Het marktmechanisme leidt ertoe dateconomische actoren in concurrerende verhoudingen komen te staan ten opzichte van elkaar. Men zal proberen eigen doeleinden maximaal
te bevredigen door tegen zo laag mogelijke prijs datgene op de markt te verwerven wat
daar aangeboden wordt en die aanbieders zijn daardoor geneigd hun goederen en diensten
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tegen zo laag mogelijke prijzen aan te bieden. Dat betekent een tendentie tot kostenminimalisatie de in feite inhoudt dat een decentraal werkende markteconomie weliswaar de
aangeboden goederenstroom efficiënt (d.w.z. tegen zo laag mogelijke kosten voor de
aanbieders) voortbrengt, maar dat daarbij sprake kan zijn van een afhouden of afwentelen
van kosten die men niet perse indeprijs hoeft teverwerken, opanderen in de maatschappij
van vandaag of die van morgen. 'Cost shifting' is dat al door Kapp in de jaren '50
genoemd, en veel milieukosten komen zo niet tot uitdrukking in de prijs van de goederen
die die kosten veroorzaken. Denk aan de geluidoverlast van auto's en vliegtuigen en vraag
U af of die in de prijs van de auto, of het vliegtuig, of de brandstof, of het ticket zijn
verwerkt. Denk aan de prijs van olie of aluminium en vraag U af of daar de toekomstige
schaarste in is verwerkt. Denk aan de prijs van soja en vraag U af of die de opgeofferde
biodversiteit weerspiegelt. Voorzover in het marktmechanisme waarden tot uiting komen,
zijn dat eigenlijk alleen de preferenties van koopkrachtige marktpartijen en het streven naar
efficiency op micro-niveau. Wat niet tot uiting komt is het streven naar efficiency op
maatschappelijk niveau (vanwege die externe effecten), de wenselijkheid van duurzaamheid
en de billijkheidsaspecten. Wilje het economisch proces beoordelen op zijn uitkomsten in
termen van duurzaamheid en rechtvaardigheid, dan kom je in een markteconomie tot hele
andere inschattingen dan wanneerje let op alleen de (micro-)efficiency.
Er zijn zogenaamde 'marktimperfecties', die het economisch proces op maatschappelijk
ongewenste banen kunnen leiden; niet alle liberalisering en deregulering is maatschappelijk
gewenst. De milieuproblematiek maakt dat bij uitstek duidelijk. Voor tal van natuur- en
milieugoederen en -diensten is om te beginnen geen markt; die plukken we zo uit de
biosfeer zonder dat de maatschappelijke offers daarvan bij deplukkers in rekening worden
gebracht. En in andere gevallen veroorzaken we door ons op marktsignalen (zoals prijzen)
aangestuurde gedrag nadelige effecten bij anderen hier en nu, dan wel elders en in de
toekomst, zonder dat we die offers voor onze eigen kiezen krijgen. Die marktimperfecties
dienen maatschappelijk te worden gecorrigeerd. En dat kan gebeuren door countervailing
powers zoals sterke organisaties van maatschappelijke krachten zoals milieuorganisaties en
natuurlobbies. Maar in ons soort maatschappij probeerden we dit type van belangen te
internaliseren in instituties die in staat waren gesteld om de negatieve effecten van
marktprocessen te bufferen of die processen te keren in een gewenster richting. Dat houdt
dan overheidsinterventies in, maar soms - vaak -zullen ook overheden onvoldoende invloed
uitoefenen om duurzaamheid te realiseren - bijvoorbeeld wanneer zij om welke reden dan
ook, milieubelangen achterstellen bij andere belangen.
Men kan zich afvragen hoe het economische proces zo kan worden geregeld en gevoed
dat: (i) geen afwenteling van milieudegradatie en (ii) geen achterstelling van duurzaamheidsbelangen plaatsvindt, en dat (iii) de accumulatieneiging (de door groei aangedreven
toename van de throughput) voldoende wordt beheerst of afgeremd.
(i) Afwenteling
Afwenteling kan langs twee wegen worden tegengegaan of voorkomen: (i) de veroorzakers
ertoe brengen om 'van binnen uit' het eigen gedrag ecologisch inpasbaar te maken en (ii)de
externe condities zo veranderen dat de veroorzakers zich uit eigen belang milieuvriendelijker gaan gedragen. In het eerste geval gaat het om een strategie gericht op "vrijwillige
verinnerlijking". In het tweede gaat het om wat ik zou willen aanduiden als "geïnstitutionaliseerde verinnerlijking. In een op concurrentie gebaseerde economische orde lijkt
afwenteling beter te bestrijden door te sleutelen aan de externe condities: de geïnstitutionaliseerde verinnerlijking. Deze heeft ten doel om afwenteling duurder te maken dan wat
het aan de vervuiler zou kosten om zelf die milieueffecten te voorkomen. Dat kan
verschillende vormen aannemen. Allereerst hetverbieden van een bepaald milieueffect zoals
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lozing van cadmium met een daaraan verbonden zware straf op overtreding. Dit leidt tot
wetgeving die in wezen de eigendoms- of gebruiksrechten ten aanzien van milieugoederen
verandert. Een tweede weg is een milieu-aantaster wettelijk aansprakelijk te stellen voor
milieuschades ten gevolge van zijn activiteiten. Een derde weg is het belasten van
milieu-onvriendelijke of nietduurzame activiteiten, zodanig dat deafwenteling onaantrekkelijk wordt (bijvoorbeeld een heffing op waterverontreiniging die hoger is dan de kosten van
aanleg van een eigen zuiveringsinstallatie). Een pendant van de heffing opvervuiling is: het
verkopen of verpachten van de mogelijkheid om een bepaalde verontreiniging te mogen
plegen.
Het gaat in de gegeven alternatieven steeds om veranderingen in rechten en plichten.
De verschuivingen daarin moeten zo zijn geregeld dat er voldoende financiële, bedrijfseconomische of juridische tegenmacht ontstaat om de afwenteling inderdaad feitelijk te
voorkomen of teniet te doen. Daarvan is in de praktijk nog onvoldoende sprake. Men kan
ook denken aan het stellen van absolute randvoorwaarden die bij de besluitvorming inzake
belangrijke activiteiten of processen natuur en milieu moeten vrijwaren van onaanvaardbare
aantasting. Eigenlijk zou er een stelsel van internationaal aanvaarde normen voor
veiligstelling van duurzaamheid en diversiteit dienen te komen, waaraan een land rechtens
is gehouden en dat regeringen tot gelding kunnen brengen in het economisch verkeer.
(ii) Achterstelling
Het belangrijkste antwoord op achterstelling is dan: tegenkracht of tegenmacht ontwikkelen
en uitoefenen ('countervailing power'). Soms ontstaat tegenkracht spontaan en uit ze zich
zelfs via het marktproces (bijvoorbeeld consumentenboycots van spuitbussen met drijfgas).
Vaker moet tegenkracht 'van buiten af op het economisch proces worden uitgeoefend.
Achterstelling van milieubelangen kan het gevolg zijn van het 'prisoners' dilemma'.
Men kan alleen maar uit dit dilemma komen door internationale samenwerking of
integratie. Veel hedendaags internationaal milieuoverleg staat in het teken van het zoeken
naar argumenten voor vrijwillige samenwerking op grond van eigen belangen: men zoekt
naar 'positive sum game'-situaties (bijvoorbeeld in de sfeer van de verzuringsproblematiek
ende broeikasbestrijding). Er moet echter worden gevreesd dat op den duur de mogelijkheden voor het scheppen van 'positive sum game'-situaties uitgeput zullen zijn. Inmiddels zal
er dan een voldoende ontwikkeld systeem van internationaal aanvaarde rechtsregels en
instituties moeten zijn, wil het internationale milieubeleid die barrière kunnen doorbreken.
(Ui) Accumulatie
Groeiis slechtvanuit de milieuoptiek voorzover daardoor een stofwisseling tussen milieuen
maatschappij ontstaat die niet binnen de milieugebruiksruimte blijft. Groei kan in eerste
instantie worden omgebogen of beheerst, door maatregelen die de afwenteling voorkomen:
ge- en verboden, milieukosten in rekening brengen, aansprakelijkheden regelen. Maar dat
kan onvoldoende blijken: wellicht moet er fundamenteler worden gewerkt, moet de
groeidrang zelf worden aangepakt. Groeidrang beheersen betekent uiteindelijk het
verminderen van onzekerheid en ongelijkheid, van concurrentie tussen zelfstandig
opererende bedrijven en landen. De groeidrang op grond van verschillen in welstand vergt
een ontwikkeling naar meer gelijkheid tussen groepen of klassen binnen landen, en naar
meer gelijkheid tussen landen.
Groeidrang 'van binnen uit' is het logisch gevolg van de met de markteconomie
gegeven decentrale wijze van beslissen over produktie, investeringen en wat daarmee
samenhangt. Voor sectoren die om (sociale of) ecologische redenen zeer belangrijk zijn,
kan de maatschappij het activiteitenniveau of productievolume willen beïnvloeden
(intensieve veeteelt en verkeer zijn actuele voorbeelden in Nederland). Zwaar verontreini48

gende activiteiten moeten aan banden kunnen worden gelegd of afgeremd, schone
daarentegen bevorderd. Zo'n 'volumebeleid', gericht op het bevorderen van groei of het
afdwingen van krimp in afzonderlijke sectoren, is in een markteconomie echter verre van
populair.

Conclusies, Aanbevelingen
Om het economisch proces inherent veilig en duurzaam te maken, moet de stofwisseling
tussen economie en milieu zodanig van aard en omvang zijn, dat deze zich blijvend binnen
de milieugebruiksruimte bevindt. Dat vergt andere groei (qua gehanteerde technologie en
qua productiepatroon) en wellicht zelfs neutralisatie van de groeidrang. Dat laatste brengt
ons tot de wortels van ons economische stelsel; ik denk dan eerder aan decentrale
besluitvorming en concurrentie, dan aan rente. Maar voor we zover zijn, is er de weg van
technologische innovatie en maatschappelijke ombuiging van economische processen ter
beheersing van het metabolisme: ecologisering van deeconomie. En dat betekent: het in het
economisch stelsel inbouwen van betere sturingsmechanismen, remmen en het aanvaarden
van andere verkeersregels.
Welke stuur- en rembekrachtigingen zijn er nodig?
Allereerst is er een kaderstellend beleid nodig dat de grenzen van de milieugebruiksruimte
bewaakt:
- scherp gedefinieerde, veilige maxima inzake milieubelasting door vervuiling en
aantasting. Bijvoorbeeld: niet meer dan zo en zoveel zuur per hectare voor de
verschillende grondsoorten, niet meer dan zoveel uitworp van broeikasgassen;
- quota voor de winning van grondstoffen en het 'oogsten' uit natuurlijke hulpbronnen
zoals visstanden, bossen, etc;
- instrumenten voor de beheersing van onduurzame consumptiepatronen, de handel in
afval, de agrarische overproductie (ge- en verboden, financiële prikkels en sancties,wetgeving, grensbewaking, etc).
Ten tweede: proces-sturend beleid.
Vaak zal het mogelijk zijn om de beoogde doelen binnen de gestelde kaders te benaderen door de krachten van het financiële eigenbelang de kar van het economisch proces
in duurzamer richtingen te laten trekken. Met bijvoorbeeld heffingen en belastingen
zijn de prijzen zo te beïnvloeden dat schoner gedrag beloond wordt. "Marktconforme
sturing" heet dat. Dat kan concreet door allereerst onduurzame en onrechtvaardige
subsidies (bijvoorbeeld in de landbouw: te goedkoop land, kunstmest, pesticiden,
water; in de energiesector: stimulering grootverbruik); in het transport (te goedkoop
particulier vervoer) te verwijderen.
Dat kan in de tweede plaats door milieukosten in de prijzen te laten doortikken:
heffingen, statiegeldsystemen, royalties, etc Dit gaat ook in de richting van een
'groene(r)' belastingstelsel.
Ten derde moeten er nieuwe rechtvaardige "mechanismen" komen om de mondiale milieu
lasten te delen en de toegang tot de hulpbronnen te verdelen. Men kan daarbij denken
aan nieuwe internationale fondsen waarin naar vermogen wordt bijgedragen en waaruit
naar behoefte milieumaatregelen worden gefinancierd. Ze kunnen bijvoorbeeld worden
gevuld met een progressieve wereldbelasting op energieverbruik, een belasting op
handelsstromen, een 'inkomens'belasting van 0,1% van het Nationale inkomen. Landen
kunnen worden beloond voor hun bijdrage aan het behoud van biologische rijkdom en
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mondiale milieubuffers . Ook kan worden gedachtaan verhandelbare rechten op stukjes
van de milieuebruiksruimte (koolstofemissies, etc).
Ten vierde: een geecologiseerd wereldhandelsbeleid ("groen GATT" of een nieuwe handelsorganisatie). Op den duur moeten de prijzen van goederen en diensten een goede
weergave zijn van alle met die goederen gemoeide kosten, inclusief de kosten van
milieubehoud en compensatie van uitputting.
Er valt een lans te breken voor internationaal aanvaarde minimum-normen ter garantie
van de duurzaamheid van produktie, en bescherming tegen landen die duurzaamheidsontduikers (of "milieudumpers") zijn.
Ten vijfde: er moet worden gestreefd naar een sterke milieuinstantie binnen de VN-organisatieter behartiging van het mondiale milieubelang. Het orgaan moet nonnen kunnen
vaststellen, inspecteren en handhaven. Tegelijkertijd moeten ook op continentale schaal
milieuorganisaties ontstaan, die onder democratische controle de grenzen van de
milieugebruiksruimte en de ontwikkeling van het economisch proces daarbinnen
bewaken.
Ten zesde: willen de economische krachten werkelijk beïnvloed worden door overwegingen van schaarste aan natuur en milieu op langere termijn en door de belangen van
toekomstige generaties en andere soorten, dan moeten er eigendomsrechten of
milieugebruiksruimte-claims worden toegekend aan die andere soorten en generaties.
Die moeten verankerd zijn in nationale en internationale wetgeving en krachtige
instituties voor het controleren van de naleving en het straffen van ontduiking. Rechten
op een schoon milieu en toegang tot natuurlijke hulpbronnen moeten worden
vastgesteld, evenals de verplichtingen die het gebruik maken van de biosfeer met zich
brengt: aansprakelijkheidsregelingen voor ecologische schade, ketenverantwoordelijkheid voor produkten bij de producent, etc.
Duurzaamheid realiseren is een complexe zaak.Dat kan alleen maar als de maatschappij er
al dan niet via geformaliseerde instituties in slaagt de economie (in de in van: het
economisch proces) terug te dringen in het hok van de milieugebruiksruimte. Dat vergt
strijd en inzet; dat vergt ook argumentatie en argumenten. Wat die laatste betreft dan nog
een enkele opmerking over de rol van de economie als wetenschap. Economen zijn niet bij
uitstek degenen die weet hebben van de begrenzingen die de biosfeer aan economische
expansie stelt. Ze moeten daarbij naar anderen leren luisteren en dat kost ze moeitewant ze
zijn aan een kant doof. Economen horen niet graag over 'grenzen' praten en zijn geneigd
daartegenover te willen stellen dat als er al sprake is van eindigheden en grenzen, deze dan
als vanzelf zichtbaar zullen worden in verhoogde schaarste en dus in verhoogde prijzen,
waarna de maatschappij vanzelf wel afziet van overconsumptie. Hierboven is - hoop ik aannemelijk gemaakt dat dat mechanisme niet of slechts in beperkte mate werkt. En dus:
dat economen aan die kant van hun brein toch maar beter een gehoorondersteunend
apparaatje kunnen inbouwen. Milieurelevante economie is economie die over concrete
milieuproblemen gaat, en over de aanpak daarvan. De economie moet dus terug in zijn
hok, en economen moeten hun ramen openzetten zodat relevante geluiden en inzichten uit
natuurwetenschap en technologie in voldoende mate naar binnen komen.
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DRIE TRANSITIES
WimHeijman- vakgroep Staathuishoudkunde, LUW
Economische groei
Nog steeds bestaan er over het concept 'economische groei' vooral onder niet economen de
nodige misverstanden. Zoals bekend, iseconomische groei nietsanders dan detoenamevan
de produktie, meestal gemeten als Bruto Nationaal Produkt (BNP). Over de milieuvervuiling die deze produktie veroorzaakt is hiermee nog niets gezegd. Deze is namelijk sterk
afhankelijk van de produktiestructuur, dat wil zeggen de verdeling van de economische
activiteit over sectoren en de gebruikte technieken. Het zich afzetten tegen economische cd
sec getuigt dan ook van weinig economisch inzicht.
Indien de economische groei kleiner is dan de bevolkingsgroei daalt het BNP per
hoofd. Dit leidt tot verarming en is veelal slecht voor het milieu omdat de bevolking
gedwongen wordt de aanwezige natuurlijke hulpbronnen op een inefficiënte wijze aan te
wenden. Verder zijn er geen middelen beschikbaar om milieuvriendelijke alternatieve
produktietechnieken te ontwikkelen en de bevolking via onderwijs en voorlichting van de
noodzaak van milieubescherming teovertuigen: kortom, armoede leidt tot milieudegradatie.
Een groei van het BNP per hoofd bewerkstelligt meestal het tegenovergestelde: meer
aandacht voor het milieu en er zijn meer middelen beschikbaar voor milieubescherming. In
dit 'paper' wordt betoogd dat economische groei, hier gedefinieerd als een groei van het
BNP per capita, allerlei gunstige effecten heeft op het milieu vanwege drie onderling
samenhangende transities of veranderingsprocessen: de economische transitie, de
demografische transitie en de milieu-transitie, die zich simultaan voltrekken. Deze
veranderingsprocessen hebben elk betrekking op een variabele die van invloed is op het
milieu: de economische transitie beïnvloedt de economische structuur, de demografische
transitie beïnvloedt de groei van de bevolking en de milieutransitie beïnvloedt de
milieutechniek.

Economische transitie
In de eerste fase van de economische groei is de landbouwsector overheersend. Door het
gemiddeld lage inkomen staan primaire goederen als voedsel, kleding en onderdak centraal
in het produktieproces. In de tweede fase, die, althans in Europa, werd ingezet met de
industriële revolutie, wordt deindustrie de belangrijkste sector. Aan debasis van dit proces
stond een groot aantal uitvindingen, die ervoor zorgen dat het produktieproces efficiënter
kan verlopen en industriële produkten massaal kunnen worden vervaardigd. Tot slot, in de
de derde fase, wordt de particuliere en collectieve dienstensector toonaangevend.
Dit economisch veranderingsproces wordt op gang gehouden door het toenemende
inkomen per hoofd en het daarbij passende veranderende behoeftenschema van de
consument. In de eerste fase, staan, door het gemiddeld lage inkomen, primaire goederen
als voedsel, kleding en onderdak centraal in het produktieproces. In de tweede fase is men
ook in staat industriële produkten aan te kopen en in de derde fase heeft men vooral
behoefte aan diensten, die in dit geval ruim moeten worden opgevat, dat wil zeggen dat ook
de dienstverlening door de overheid, zoals het onderwijs, hieronder valt.
Opvallend is dat gedurende de economische transitie de rol van de centrale overheid steeds
belangrijker wordt. Zo groeit de behoefte aan onderwijs bijvoorbeeld vanaf de eerste fase
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voortdurend. Dit wordt veroorzaakt door het steeds complexer worden van de samenleving,
die steeds hogere eisen stelt aan de scholing van burgers. Een andere opvallende ontwikkeling is het steeds toenemende maatschappelijk belang van wetenschap en techniek, dat
gepaard gaat met de groeiende behoefte aan onderwijs.
Een voorbeeld zal de geschetste ontwikkeling verduidelijken. Daartoe vergelijken we de
economische structuur van de Kenia, een ontwikkelingsland, met die van Frankrijk, een
land dat in de derde fase is aangeland. De keuze van de landen is tamelijk willekeurig. De
gegevens in Tabel 1dienen dan ook alleen maar als illustratie.

Tabel1: Vergelijking van de structuur van de Franse economie met de structuur
van deKeniase in 1991.
Land
BNPper hoofd (Am. dollars)
Landbouw (% totale BNP)
Industrie (% totale BNP)
Diensten (% totale BNP)
Bron:World Resource Institute, 1994

Frankrijk
18.430,00
3,40
29,00
68,60

Kenia
1350,00
27,00
22,00
51,00

Uit tabel 1komt duidelijk naar voren dat de landbouw in Kenia nog een groot aandeel heeft
in de economie. Verder valt het relatief grote aandeel van de Keyniase dienstensector op.
Dit strookt niet met het hiervoor ontwikkelde model van de economische transitie.
Kennelijk ontwikkelen industrie en diensten zich in Kenia gelijktijdig in plaats van eerst de
industrie en daarna de diensten. Wel kan men zich afvragen in hoeverre het aandeel van de
dienstensector hier wordt beïnvloed door het vaak inefficiënt opererende overheidsapparaat.

Demografische transitie
De demografische transitie impliceert een dalende groei van de bevolking als het inkomen
per hoofd toeneemt. Dit heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is mischien dat een
groeiend inkomen per hoofd de mensen in staat stelt voor hun oude dag te zorgen, hetgeen
de noodzaak van veel kinderen vermindert. Een ander aspect is dat de gemiddelde
levensverwachting bij een groeiend inkomen per hoofd toeneemt. Ook dit zal een temperend
effect op het geboortecijfer hebben, echter ook op het sterftecijfer. Verder leidt een zich
ontwikkelende economie tot steeds grotere opleidingskosten per kind, hetgeen de animoom
kinderen te krijgen ook kan doen afnemen. Per saldo heeft een toenemend inkomen per
hoofd tot gevolg dat de bevolkingsgroei afneemt. Tabel 2 dient hiervoor als illustratie.
Omdat, zowel in Frankrijk als in Kenia, in 1991, de economie harder groeit dan de
bevolking neemt het inkomen per hoofd in beide landen, zij het in Frankrijk meer dan in
Kenia, toe. Opvallend is verder de verdubbelingstijd van de bevolking. In Kenia verdubbelt, bij het huidige groeicijfer, de bevolking iedere 20jaar, terwijl dit in Frankrijk iedere
140 jaar het geval is. Voorlopig kan op basis van de beschikbare cijfers de conclusie
worden getrokken dat een hoog inkomen per hoofd een temperend effect op de bevolkingsgroei heeft. De resultaten van door nationale en internationale overheden gestarte

52

campagnes inzake 'family planning' vallen daarbij in het niet. Tevens zijn dergelijke
initiatieven van een twijfelachtig ethisch gehalte.
Tabel2: Bevolkingsgroei in Frankrijk vergeleken met die in Kenia, 1991.
Land
BNP per hoofd (Am. dollars)
Omvang bevolking (min)
Bevolkingsgroei Frankrijk (%)
Verdubbelingstijd bevolking (jaren)
Economische groei (%)
Bron: World Resource Institute, 1994.

Frankrijk
18.430,00
56,97
0,50

140
2,3

Kenia
1350,00
24,40

3,4
20
4,2

Het zal duidelijk zijn dat een sterke bevolkingsgroei een grote druk legt op de economie
van een ontwikkelingsland. Hierdoor kan het inkomen per hoofd meestal maar langzaam
stijgen, hetgeen op zich weer vertragend werkt op de afname van de bevolkingsgroei.
Milieutransitie
De beide hiervoor besproken veranderingsprocessen hebben een positief effect op het milieu
en het behoud van natuurlijke hulpbronnen. In de eerste fase staat het onderwijs en de
wetenschappelijke ontwikkeling op een relatief laag peil en de milieuzorg strekt zich niet
verder uit dan tot de directe leefomgeving. Natuurlijke hulpbronnen zijn volop aanwezig en
worden in het geheel niet als schaars gezien. De centrale overheid, tenslotte, heeft weinig
invloed.
In de tweede fase, de fase van de industrialisering, ontwikkelt de techniek zich sterk.
Echter, deze technieken hebben een bepaald karakter. Omdat natuurlijke hulpbronnen nog
nauwelijks schaars zijn, zijn de materiaalcoëfficiënten erg hoog. Dit impliceert dat per
eenheid produkt veel grondstoffen en energiedragers worden verbruikt. De ontwikkelde
techniek heeft een sterk 'hulpbronverspillend' karakter. Verder is er nog nauwelijks
aandacht voor het milieu in ruimere zin (de kwaliteit van lucht, water en bodem). Wel
breidt de aandacht voor het milieu zich uit van de directe leefomgeving naar woonplaatsniveau. Zo wordt er bijvoorbeeld riolering aangelegd, met alle gunstige effecten voor de
gezondheid van de mensen vandien. Men zou kunnen stellen dat in deze fase de perceptie
van het milieu zich tot de eigen woonplaats uitstrekt, waar het zich in de eerste fase tot de
directe leefomgeving beperkte. De kwaliteit van bodem, lucht en water daalt in deze
periode sterk.
De geringe aandacht voor natuur en milieu weerspiegelt zich ook in de economische
wetenschap. Beschouwde men in het begin van de negentiende eeuw het produktieproces
nog als een proces waarbij drie inputs zijn betrokken, namelijk arbeid, kapitaal en natuur.
Gedurende de periode van de industrialisatie wordt de produktie geacht tot stand te komen
met behulp van kapitaal en natuur alleen. De produktiefunctie, zo zou je kunnen zeggen,
verengde zich. Pas met de opkomst van de aandacht voor het milieu in dejaren zestig en
zeventig is hier weer een kentering in gekomen. Het milieu is nu een onderwerp geworden
dat in de gangbare economie is geïntegreerd (Folmer et al., 1995).
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In de derde fase, de fase van sterke uitbreiding van de dienstensector, zien we dat de
aandacht voor het milieu zich sterk verbreedt. Nu komt ook het milieu in ruime zin aan de
orde. Bovendien krijgt men in degaten dat natuurlijke hulpbronnen ook schaars zijn en een
prijs behoren te krijgen. Ook de techniek verandert van karakter. De technische ontwikkeling wordt meer en meer gericht op het efficiënt omgaan met grondstoffen. De materiaalcoëfficiënten (hoeveelheid materiaal per eenheid produkt) vertonen dan ook een dalende
tendens (Heijman, 1995)2. Dit is overigens niet alleen het gevolg van milieuvriendelijker
technieken, maar ook van de relatieve uitbreiding van de dienstensector. Per eenheid
produkt wordt in dedienstensector gemiddeld minder energieverbruikt dan in de industriële
sector. Dit impliceert dat bij een gelijkblijvend niveau van de produktie het totale
energieverbruik zal dalen bij een relatieve vergroting van de dienstensector. Tabel 3
illustreert deze ontwikkeling voor het verschil in de ontwikkeling van het energieverbruik
per eenheid produkt (de energiecoëfficiënt) voor een aantal landen:
Tabel3:

Ontwikkeling in de energiecoëfficiënt van een aantal landen, 1970-1988.
Land

BNP per capita
(dollars, 1991)

Verenigde Saten
22.130,Japan
19.390,Frankrijk
18.430,9.450,Portugal
12.670,Spain
Turkey
4.840,Source:World Resource Institute, 1994, Turner et al., 1994.

Verandering energiecoëfficiënt
1970-1988 (%)
-27,4
-30,9
-16,3
22,1
16,5
61,0

Uit de tabel blijkt een omgekeerd verband tussen het inkomen per hoofd en de daling van
het energieverbruik per eenheid produkt. Voor metalen en veel andere delfstoffen zijn
dezelfde tendenzen te bespeuren. Overigens betekent dit niet dat ook het totale energieverbruik al aan het dalen is. Dit stijgt nog steeds als gevolg van het feit dat in de
beschreven periode de produktie sterker groeide dan het verbruik van energie per eenheid
produkt afnam. Deze stijging is echter aanzienlijk minder dan aan het begin van dejaren
zeventig werd verwacht.
De boven beschreven ontwikkelingen hebben zich aan de vraagkant voorgedaan. Ook aan
de aanbodkant zijn dingen veranderd. De opsporingstechnieken voor nieuwe winbare
hoeveelheden delfstoffen zijn steeds beter geworden. Dit heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld
de schattingen over de winbare hoeveelheden energiedragers steeds naar boven moesten
worden bijgesteld. De geschetste ontwikkelingen aan vraag en aanbodzijde hebben ertoe
bijgedragen dat de prijzen van energiedragers in de jaren tachtig en negentig aanzienlijk
zijn gedaald (figuur 1).
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Figuur1: Prijzen van aardolie en kolen (index, 1980=1).
Bron:World Resource Institute, 1994.
Ookbij metalen hebben zich vergelijkbare ontwikkelingen voorgedaan. De prijzen van veel
metalen zijn daardoor gedaald (zie figuur 2).
Illustratief in dit verband is de weddenschap afgesloten tussen rasoptimistJulian Simon
en doemdenker Paul Ehrlich. In 1980 zette Simon 1000 dollar in op vijf metalen (chroom,
koper, tin, nikkel, wolfram). Indien de metalen na 10jaar (in 1990 dus) goedkoper zouden
zijn geworden, zou hij het verschil van Ehrlich ontvangen, terwijl, als de metalen duurder
zouden zijn geworden hij hetverschil aan Ehrlich zou moeten bijpassen. Simon won 576,06
dollar. Indien dezelfde afspraak zou gelden voor de metalen van figuur 2, dan zou Simon
over de periode 1980-1992een bedrag van 356,67 dollar van Ehrlich moeten ontvangen.
De conclusie is dat van toenemende schaarste op de beschreven markten geen sprake
is. Dit is in tegenspraak met het eerste rapport van de club van Rome, dat het tegendeel
voorspelde (Meadows et al., 1972). Dit is de reden waarom de milieu-econoom zich
tegenwoordig minder om het grondstoffenaspect bekommert en meer om het vervuilingsaspect. Van een toenemende grondstofschaarste is geen sprake, echter het
vervuilingsaspect verdient volop aandacht. Ook hiervoor zullen ongetwijfeld oplossingen
worden gevonden. Veel vindingen worden thans niet toegepast omdat de prijzen van de
energiedragers op dit moment erg laag zijn. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan de
toepassing op grote schaal van zonneënergie, die wordt vertraagd door de lage prijs van
energiedragers.
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Figuur2: Prijzen van een aantal metalen (index, 1980=1, 1990 Am. Dollars/ton).
Bron: World Resource Institute, 1994.

Conclusie
Een toenemend inkomen per hoofd leidt tot veranderingen in de economie, demografie en
milieu. Deze transities kunnen als volgt worden omschreven. Op het economische vlak zal
de behoefte aan (overheidsdiensten, bijvoorbeeld onderwijs, toenemen. Dit zal leiden tot
een beter opgeleide en gezondere bevolking met een langere levensverwachting die meer
aandacht heeft voor lange termijn problemen zoals de milieuproblematiek.
Op het demografische vlak zien we bij een toenemend inkomen per hoofd een afname
van de bevolkingsgroei, die ertoe leidt dat de druk op het milieu afneemt. De afnemende
gezinsgrootte gaat gepaard met meer aandacht voor de kwaliteit van het bestaan. Economische groei is effectiever voor het in de hand houden van de bevolkingsgroei dan de van
bovenaf gereguleerde 'family planning'.
De grotere aandacht voor het milieu leidt tot grotere onderzoeksinspanningen op dit
gebied en detoepassing van milieuvriendelijke technieken. Verder vindtal een daling plaats
van het grondstoffengebruik en de daarmee verband houdende uitstoot van vervuilende
stoffen als gevolg van de toenemende relatieve betekenis van de dienstensector.
De algemene conclusie is dat een toenemend inkomen per hoofd door de beschreven
drie transities gunstige effecten op milieu en grondstoffengebruik kan hebben. Bij de
ontwikkeling van de economie dient sterk de nadruk te worden gelegd op het onderwijs en
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de toepassing van milieuvriendelijke technieken. Bij de ontwikkelingssamenwerking dient
kennisoverdracht dan ook een centrale plaats in te nemen.
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'Economische groei is absolute
noodzaak voor beter milieu'
Debat over milieu-economie in ontwikkeling
Zijn hetmarktmechanismeen
economischegroei slechtvoorhet
milieu? Datwasdevraagtijdensde
studium-generalebijeenkomst
'Milieu-economie inontwikkeling',
17november inDeWereld.De
milieu-economen VanIerlanden
Opschoor denkenvanwel.Maar
collega-econoom Heijman vindthet
tijdomvandatdogma aftestappen.
„Het marktmechanisme is niet per definitie
siecht voor het milieu. Sterker nog,alsjetoe
wil naar een beter milieu zijn het marktmechanisme en economische groei absoluut
noodzakelijk."Milieu-econoomdrW.I.M.Heijman van de vakgroep Staathuishoudkunde
gooit de knuppel in het hoenderhok ophet
mini-symposium 'Milieu-economie in ontwikkeling'.
Vóór Heijman hadden prof. dr E.C.vanIerland vandedezelfde vakgroepenprof.drJ.B.
OpschoorvandeVrijUniversiteitAmsterdam
betoogddathetmarktmechanismen juistverderfelijk isvoorhetmilieu.VanIerland sprak
overdeenormeexpansievanheteconomisch
systeem indeafgelopen eeuw. Eenexpansie
dievooreendeelvandewereldbevolkingweivaartheeft gebracht maardietenkosteis gegaan vandenatuurlijke hulpbronnen en van
het milieu. „Economie gaat over deomgang
metschaarsebronnenzoalsprivateenpublieke goederen. Het marktmechanisme iseen
prima instrument voor private goederen,
maarfaalt bijdeomgangmetpubliekegoederenalsiucht,vissenofbossen.Omdiegoedte
beschermen tegenuitputtingenervoortezorgendatdevolgendegeneratieserookwataan
hebben,hebjebeleidsinstrumenten nodig."
Opschoor noemt het marktmechanisme een
second-bestinstrument datleidt totsub-optimale economische systemen. „Het isop bepaalde punten honderd procent efficiënt,
maarnietophetgebiedvanrechtvaardigheid
ennatuurlijke hulpbronnen."
Ookinzijn visie moet ditmarktfalen gecom: penseerd worden met beleidsinstrumenten.
Drie wegen komen daarvoor iri aanmerking:
directeregulatie, communicatie eneconomische instrumenten. Omdat directe regulatie,
bijvoorbeeld hetmestbeleid, en communicatie volgens Opschoor nauwelijks helpen, ziet
hijhetmeestineconomisch instrumentenals
heffingen. Zijn grote voorbeeld isde heffing
opwaterverontreiniging diebinneneenmum
van tijd heeft geleid totschonere technologie
enminderverontreiniging.

Hamer
MaarHeijman ishetdaarnietmeereens.„Het
marktmechanismeisgewooneeninstrument.
Net alseenhamer kanjehetvoorslechteen
goede dingen gebruiken: iemands hoofd ermeeinslaanofeenspijkerindemuurtikken."
Heijman betoogt dateconomische groei,onlosmakelijk verbonden methetmarktmechanisme,zelfsallerlei gunstigeeffecten heeftop
hetmilieu.Alshetinkomen perhoofd vande
bevolking stijgt, groeit dedienstensector.En
dus ookhet aantal ambtenaren datzichmet
eenluxeprodukt aishetmilieu bezighoudt
Economischegroei bestrijdt volgens Heijman
eveneens een van de grootste bedreigingen
vanhetmilieu:debevolkingsgroei.Hoehoger
immers het inkomen, des te minder debehoeftezalzijnaankinderenalsoude-dagvoorziening.Verderwordenineenzichontwikkelendeeconomiedeopleidingskosten perkind
steedshoger,hetgeendeanimovoorkinderen
doet afnemen.
Tenslotteleidteenhooginkomen ooktoteen
sterke ontwikkelingvanwetenschap en techniek.Diekunnenzorgen vooreenvermindering van de vervuiling en bijdragen aan de
zoektocht naar alternatieve hulpbronnen,
stelt Heijman. Zohebben economische groei
endeermeegepaard gaandekennisontwikkelingzelfs meer hulpbronnen opgeleverd, laat
Heijman zien opeenvanzijn sheets. „De opsporingstechnieken voor nieuwe hoeveelheden delfstoffen zijn verbeterd, waardoor de
geschattevoorraden olieengaszijn toegenomen. Nuzijn degeschatte voorraden olieen
gastweekeerzogrootalsin 1970.hetmoment
datdeClubvanRomezoongeveerdeondergangvandewereldvoorspelde!Kortom,alsje
milieuverbetering wil, dan is economische
groei absoluut noodzakelijk", zo eindigt
Heijman zijnbetoog.
Van Ierland en Opschoor. die het tijdens de
discussie opvallend vaakeenszijn,vindende
stellingname van Heijman een verkeerde
voorstelling van zaak. „Het ligt er helemaal
aan waar economische groei plaatsvindt",
corrigeertVanIerland zijn Wageningsecollega. „In ontwikkelingslanden kan economischegroeipositiefuitwerkenophetmilieu;in
deVerenigdeStatenligtdatheelanders."
Grafiek
DanschietOpschoorvanachter de forumtafel
meteenpaarwittevellennaarvoren.„Economische groei isabsoluut niet neutraal", zegt
hij fel, terwijl hij watsheets op de projector
legt.„Hetleidtmeestaltotmindermilieu.Kijk
maarnaardegrafiek dieiknetindetheepauzehebgetekend.Economische groeileidtonherroepelijk tot minder milieugebruiksruimte.Alsjedarneutraal noemt..."
Heijmanantwoordtgelaten:„Ikwilvooralbenadrukken dateconomisch groeiniet perde-

58

'Mijnéadvie&îs: neèm
mllieurappórienJhèt'
een:korre1tj&zaut*eh

Heijman signaleert eenaccentverschuivingin
de milieu-discussie onder economen. „Vroegerhieldenweonsvoornamelijk bezigmet de
uitputtingvanhulpbronnen; nukrijgthetvervuilingsaspect volop aandacht. Ookhier zullen ongetwijfeld oplossingen voor komen",
stelthijoptimistisch. „Veeluitvindingenwordennuniet gebruikt omdat deolieprijzen erg
laagzijn."

voordie"te1evisîe$*

Verhuizen
„Vinden jullie dan dat er een ecotax voor
klein-engrootverbruikersinalleenNederland
moet komen; dat istoch de dood voor onze
economie?",vraagteenjonge bedrijfskundige
van de Erasmus Universiteit de forumleden.
VanIerlandheeft inderdaad zoz'n bedenkingen.„Hetmilieukanerzelfsopachteruitgaan.
Bedrijven verhuizen naar landen als Polen,
waar deregelsminder streng zijn. Het is een
kwestie van heel goed zoeken naar het momentvanintroductie."
OokHeijman isniet enthousiast. „Het nadeel
isdatheteenmethodevantrialanderroris.Je
weet niet welk heffingsniveau welk effect
heeft."
Opschoor is minder terughoudend. „Een
heffing kanheelgoedwerken.Voordemuziek
uitlopen heeft ookvoordelen.In dejaren zeventig is onder groot protest een strenge
heffing op waterverontreiniging ingevoerd.
Dat kostte enorm veel geld, maar Nederland
heeft nu wel een grotevoorsprong in de milieutechnologie. Ikheb vernomen dat minister Wijers van Economische Zaken die energietechnologieookflinkwilstimuleren.Ineen
nog ongepubliceerde nota zegt hij te streven
naar tien procent duurzame energie in het
jaar2015.Danmoeterweleenheffing komen,
andershaaljedatniet."

fini tieslechtis.Datideeleeftwelbijniet-economen en politici. Diekijken niet eerst naar
de produktiestructuur en de voorwaarden,
maarwijzen het bij voorbaat af. Ikzeg: 'Stop
daarmee'.Wemoetendietermvandeideologieontdoen."
Doemscenario's

Een studente maakt op een ander punt bezwaar tegen Heijmans interpretaties. „Nu de
voorspellingenvandeClubvanRomeoverde
voorraden fossiele brandstoffen niet zijn uitgekomen, doet u net of er geen milieuprobleem meer is. Maar dat is natuurlijk onzin.
Ookalzijn devoorraden groter dan gedacht,
dekooldioxide-uitstootblijft natuurlijk doorgaan,endusookdevervuiling."
Heijman:„Methetvoorbeeldwilikillustreren
dat modellen, bijvoorbeeld die van de Club
van Rome,geen rekening houden met dynamische processen die het probleem kunnen
opheffen. Zegaan uitvan hetmeest sombere
scenarioenovervallenmensendaarmee.Mijn
advies is:neem die milieurapporten met een
korreltje zout en zak niet gelijk wegvoor die
televisie. Naar mijn idee wordt te weinig teruggekeken op voorspellingen die eerder gedaan zijn. Wensen richten zich altijd maar
weeropnieuwedoemscenario's."
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DUURZAAMHEID ALS LEIDEND BEGINSEL IN HET LUW-ONDERZOEK1
Vaste commissievoorde Wetenschappen (VCW)

Inleiding2
1. doel vande nota
In de afgelopen jaren heeft in het wetenschappelijk onderzoek aan de LUW een belangrijke
accentverschuiving plaatsgevonden. Terwijl voorheen het onderzoek vrijwel uitsluitend
gericht was op verhoging van deproduktiviteit van landbouwsystemen, en maar weinig op
debijkomende negatieve effecten daarvan, istegenwoordig deaandacht veel meer gerichtop
duurzame plantaardige en dierlijke productie. Hoewel duurzaamheid sterke boven- en
buitenwetenschappelijke aspectenheeft, leenthetthemazichzekerookvoor wetenschappelijk
onderzoek. Uit door de VCW daartoe georganiseerd overleg met de VF-coördinatoren is
gebleken dat ook zij unaniem van mening zijn, dat het thema duurzaamheid goed in het LU
onderzoekpast. Opgrond vanderesultaten van ditoverleg enandereingewonnen informatie
concludeert de VCW, dat het thema duurzaamheid in alle onderzoeksprogramma's aan de
orde kan komen. Het doel van deze nota is een handreiking te bieden voor de verdere implementatievanduurzaamheid, zonderdatdwingendaanhetonderzoekveld voorte schrijven.
Denotabedoelt tevenseen bijdrage televeren aaneennadereprofilering vanhetonderzoeksbeleid m.b.t. duurzaamheid op instellingsniveau.
2.achtergronden
De aandacht voor duurzaamheid in de landbouw is niet van recente datum.
"Hetgebruikvan hetbegrip duurzaamheid ("sustainability"), teraanduiding van activiteiten,
processen of structuren die voor onbepaalde tijd moeten kunnen doorgaan of voortbestaan
voordat er sprake van kan zijn dat de milieuproblematiek isopgelost of beheerst, gaat in elk
gevalterug tothetbegin van dejaren zeventig". Opbasis vandeaanbevelingen vandeeerste
wereld milieuconferentie (Stockholm, 1972) wordt het begrip sustainability door de FAO
gehanteerd omdeverhouding tussen landbouw-enmilieuwaarden totuitdrukking tebrengen.
Uitdietijd dateerthetspraakmakende rapportvandeClubvanRome(GrenzenaandeGroei,
1972).
Een nieuwe stimulans voor discussiegaf het Brundtland-rapport "Our CommonFuture"
(1987). In Europees verband is voor Nederland het recent verschenen rapport getiteld,
"Duurzame risico's, eenblijvend gegeven" (1994)vanbelang. Hierin concludeert deWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onder meer dat het hoog tijd wordt dat
er een politiek debat komt over duurzame ontwikkeling (en daarmee ook over duurzame
landbouw). Geconstateerd wordt o.m. dat in het huidige milieubeleid ervan uitgegaan wordt
datdewetenschap het laatste woord heeft. Echter, aldus deWRR, wat duurzaam is kan niet
objectief worden vastgesteld. In de visie van de WRR gaat het vooral om het afwegen van
maatschappelijke risico's tegenover ecologische risico's. Er moeten beslissingen genomen
worden op politieke gronden in het sociale domein die de randvoorwaarden opleveren voor
een toekomstige duurzame landbouw. Het keuzeproces heeft sterke normatieve en politieke
aspecten, waarbij ook resultaten van wetenschappelijk onderzoek een rol spelen, met name
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in het tot stand brengen van wetenschappelijk doordachte scenario's. Hierbij worden in het
genoemde rapport vier handelingsperspectieven ontwikkeld die uitgangspunten geven voor
een op duurzaamheid gericht handelen, te weten; Benutten, Beheren, Sparen en Behoeden.
De VCWachthetongewenst alsdeLUW zich in haaronderzoekbeleid zou bekennen totéén
enkele van deze vier perspectieven en haar totale onderzoekinspanning daarop zou richten.
Evenmin kan er binnen de instelling één exclusieve definitie van het begrip duurzaamheid
geformuleerd worden. Een begrip duurzaamheid dat vooral in technische zin wordt
geformuleerd is gedateerd en hoeft ook niet altijd betrekking te hebben op het LUWonderzoek. Er dient, volgens deVCW, eenpoging ondernomen teworden om algemeneuitgangspunten voor onderzoek t.b.v. duurzaamheid te definiëren, rekening houdend met een
pluriformiteit vanwetenschaps-enmaatschappijvisies binnendeinstelling. Zo'n uitgangspunt
zou kunnen zijn het schaaleffect. Hiermee wordt bedoeld het nagaan van de consequenties
van het ingrijpen in processen op het ene niveau voor het andere schaalniveau. Als een
tweedeisgenoemd diversificatie. Hierbij gaat het om het belang van diversificatie in agroecologische systemen (hetbelang vanparallellekringlopen) endedifferentiatie inhet sociale
domein.
3. reikwijdte enmogelijkheden
Het thema Duurzaamheid bezit m.b.t. deimpact opdelandbouw(wetenschappen) een aantal
kenmerken dat hetonderscheidt vaneen groot aantal maatschappelijk relevante onderwerpen
die in de afgelopen decennia gedurende een relatief korte periode een sturend effect op het
wetenschappelijk onderzoek hebben gehad. Als voorbeeld van deze laatste kunnen genoemd
wordendethema's:zureregen, biotechnologie, informatica. Kenmerkendvoorduurzaamheid
zijn het generatie-concept en de (mondiale) schaal waarop het thema betrekking heeft. Het
onderzoek aan duurzaamheid in de landbouw- en milieuwetenschappen leent zich naar de
mening van de VCW meer dan de bovengenoemde thema's voor een multi- en interdisciplinaire aanpak die dwars door de hele LUW loopt. Het is daarnaast een impuls voor een
sterkere verticale integratie van het onderzoek.
De VCW heeft geconstateerd dat de afgelopen jaren de discussie zich voornamelijk heeft
afgespeeld bij de milieu- en teeltwetenschappen. Het is zeker te verwachten dat in de
toekomstdeaandacht zichookuitbreidtinderichtingvan deagro-food keten enhet landelijk
gebied.
De LUWheeft in dit kader bij uitstek een taak en verantwoordelijkheid om een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de totstandkoming van nieuwe (èn hoognodige) methoden en
concepten op het terrein van zowel landbouwprodukten en -grondstoffen, het milieu en het
natuurbeheer. Daarbij kan men verwachten dat door de mondiale bevolkingsgroei en de
daarmee toenemendebehoefte aan verantwoorde en realiseerbare vormen van landbouwkundige produktie dit een opgave van lange termijn zal zijn. De VCW is derhalve van mening
dat het duurzaamheidsthema in de missie van de Landbouwuniversiteit zoals opgenomen in
het Strategisch Plan, nog steeds actueel is en dat continue dient te blijven.3
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Uitgangspunten
Terwijl het begrip duurzaamheid in algemene termen goed te omschrijven valt blijkt de
uitwerking ervan voor verschillende wetenschapsgebieden vaak te variëren. Ook tussen
onderzoekers bestaan duidelijke verschillen inopvatting. DeVCWwildaarom de uitwerking
van het begrip duurzaamheid overlaten aan deverschillende vakgebieden en dan met name
op het niveau van onderzoekprogramma's of onderzoekinstituten/scholen.
Het iseen uitdaging om aan het begripduurzaamheid -dat bij de opstelling van deVFprogramma's94-98alenigeaandachtheeft gekregen -verder inhoud tegevenen teproberen
er consequenties aan te verbinden. Dit zou op verschillende manieren kunnen gebeuren: a)
opverschillendebiologischeorganisatieniveausinhetonderzoek, nl.hetsysteem-,populatie-,
individu-, orgaan/weefsel-, cel- en moleculaire-niveau; b) procesmatig, aan de hand van
diverse tijdschalen; c) naar wetenschapsgebieden; d) naar de organisatie van de agrarische
produktiekolom.
Een grotere aandacht voor duurzaamheid als uitgangspunt voor het onderzoeksbeleid van de
LUW zal gerealiseerd dienen te worden binnen een aantal randvoorwaarden:
- het onderzoek dient kwalitatief van hoog niveau te zijn;
- de kracht van de LUW ligtvooral op het fundamenteel en fundamenteel-strategisch (op
toepassing gerichte) onderzoek;
- omdat de LUW zich specialiseert op vier gebieden, t.w. landbouw, voeding, milieu en
natuur, zullen uitwerkingen en toepassingen van het duurzaamheidsconcept hierop
betrekking moeten hebben;
- hetduurzaamheidsconcept dienttewordenafgewogen tegenanderenormatieveconcepten
dierichtinggevendzijn voordeafweging van het maatschappelijk belangvan onderzoek;
- Vanwege develddekkende aanwezigheid van de verschillende disciplines op de in punt
3 genoemde gebieden in één faculteit, leent de omgeving van de LUW zich bij uitstek
voor een aanpak van duurzaamheidsonderzoek vanuit meerdere disciplines. Het valt te
verwachten dat deze aanpak ook meer resultaten geeft.
Voor de implementatie van duurzaamheid is een goede doorsnede van wetenschapsgebieden
een voorwaarde om multi- en interdisciplinair onderzoek tot stand te brengen. In dat kader
is de ontwikkeling van disciplinair gereedschap aan de eigen instelling een noodzakelijke
voorwaarde. Zolangdecreativiteitvanonderzoekers zichrichtopvragen, dievanbelang zijn
voorde in dezenotageschetste moderneaanpak van delandbouwwetenschappen, dient deze
creativiteit niet aan banden te worden gelegd.
Disciplinair onderzoek is vooral aanwezig in de zgn. basisvakgroepen, die zowel in de
natuurwetenschappelijke als in de sociaal-economische sectoren van de LUW worden
gevonden. De basiswetenschappen ontlenen hun "duurzaamheidskenmerk" vooral aan de
samenwerking van de meer toepassingsgerichte vakgebieden die dit kenmerk waarschijnlijk
directer zichtbaar kunnen maken. Hoewel naar de mening van de VCW deze verknoping
versterking behoeft, wordt erkend datdefundamentele vakgebieden niet exclusief ten dienste
kunnen staan van bepaalde toepassingsgebieden binnen de landbouwwetenschappen: hun
patroon van verbindingen isook binnen de instelling zeer breed en dient ook bij een grotere
gerichtheid op duurzaamheid gehandhaafd te blijven.
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Bij deVCWbestaat momenteel deindrukdat hetduurzaamheidsstreven opmacro-niveau gemakkelijker zichtbaar te maken is dan op het microniveau.
Naaronzemening stelthetduurzaamheidsstreven meerdanvoorheen eisen aandeorganisatie
van het onderzoek. Dat geldt met name voor de verbinding van het onderzoek van de
basisvakgroepen en de toegepaste vakgroepen. De implementatie van duurzaamheid in het
onderzoek zal bij disciplinaire vakgroepen meer inspanning vergen dan bij de op "macroniveau", veelal multidisciplinair werkende, en meer op toepassing gerichtevakgroepen. Het
is niet uitgesloten, dat de betrokkenheid op duurzaamheid beperkingen zal opleggen aan de
keuzevrijheid van onderzoek-objecten en -methoden van disciplinaire en meer op microniveau werkzame vakgroepen.
Voor alle duidelijkheid: de termen macro en micro worden hier gebruikt niet om
disciplinesmaar omeen schaalniveau aan teduiden. In diezin kan microdusbetreffen; het
fokdoel van melkveeinecologisch perspectief, enzymen bij deafbraak van plantecelwanden,
een produktiesysteem op bedrijfsniveau of de sociologie van het agrarisch gezin.
Na de voorgaande opmerkingen over 'micro' dient ook te worden opgemerkt dat 'macro'
meer moet inspelen op de mogelijkheden die micro biedt. Waarbij in sommige gevallen het
hogere (macro) niveau kan fungeren als "trekker", in andere gevallen laag (micro) als
"duwer".
Hetverzamelen van systeemkennis vanuit deverschillende LUW-disciplinesblijft ook inhet
kader van duurzaamheid essentieel. Immers, het is niet goed mogelijk op macroniveau
duurzaamheid te realiseren als kennis van microniveau'sontbreekt. Daarbij zou het kunnen
voorkomen datin sommigegevallen eenrelatietotdeduurzaamheidsproblematiekniet direct
te leggen is. Aangezien duurzaamheid op elk van de vier gebieden van landbouw, voeding,
milieu en natuur aan de orde is, dienen op elk terrein prioriteiten gesteld te worden en per
gebied beoordelingscriteria voor onderzoek gericht op duurzaamheid ontwikkeld te worden.
Voor het uitzetten van een globale beleidslijn van het onderzoek in het licht van duurzaamheid is het van groot belang dat we niet terugkeren naar het ons inziens verouderde
model, waarin de landbouwwetenschappen hoofdzakelijk gericht waren op de klassieke
landbouwproduktie en de basisvakgroepen (d.w.z. de meer disciplinair georiënteerde
vakgroepen) via het onderwijs de noodzakelijke disciplinaire kennis aanleverden om het
multidisciplinaireen meertoegepaste onderzoek opverantwoorde wijzetekunnen uitvoeren.
Inditmodelwasereigenlijk geenduidelijkeplaatsvoorfundamenteel(-strategisch) onderzoek
vandebasisvakgroepen, hoeweldittypeonderzoek weldegelijk plaatsvond. Terugkeer naar
dit "oudemodel" zou de klokterugdraaien en deLUW beroven van één van de meest waardevollekenmerken van de huidigeonderzoeksstructuur, n.1. de natuurlijk tot stand gekomen
verbinding van fundamentele en meer op toepassing gerichte vakgroepen op basis van
gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid m.b.t. onderwijs en onderzoek van basisvakgroepen en meer optoepassing gerichte vakgroepen wordt door de VCW erkend, ook in het
kader van duurzaamheid.
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Implementatie
De VCW realiseert zich dat, afhankelijk van het onderzoeksveld, de definitie van
duurzaamheid en de wijze waarop dit begrip verder geoperationaliseerd wordt, kan
verschillen. Implementatie kan dus leiden tot verschillende criteria. Daarbij is een te smalle
marge ongewenst en moet bedacht worden dat de termijn waarop effecten duidelijk worden
sterk uiteen kan lopen voor verschillende sectoren. De ook in deze nota bepleite nadere
wetenschappelijke analysevan watondereen duurzame landbouw verstaan kan worden, zou
zich dienen uit te strekken tot de raakvlakken van duurzaamheid met andere normatieve
overwegingen. Daarbij doen zich ook goede mogelijkheden voor om, in het vervolg van het
eerder genoemde WRR-rapport, gezamenlijk aan de ontwikkeling van één of meerdere
scenario's voor een duurzame landbouw te werken.
Niettemin, de inspanningsverplichting die de LUW in de missie is aangegaan onderschrijft de VCW geheel. Zij acht het van groot belang dat er de komende jaren een
stimuleringsbeleid wordt gevoerd ter uitwerking hiervan.
De VCW is van mening datom tot een optimaal resultaat te komen, de mogelijkheden voor
de implementatie van het duurzaamheidsstreven binnen de LUW op macro- en microniveau
benaderd zouden moeten worden met een differentiatie naar de verschillende gebieden
landbouw, voeding, milieu en natuur. Hierbij dient deaandacht evenwichtig te zijn verdeeld
over ecologische, economische, technische en gezondheidsaspecten. De invloed van maatschappelijke en politieke aspecten moet onderkend worden en er zal een oplossing gezocht
moeten worden om vanuit debestaande pluriformiteit toteen meer eenduidige aanpak in het
onderzoek te komen.
Een allesomvattende en geforceerde sturing van het onderzoek in al zijn facetten door het
duurzaamheidsthema is een illusie en zal op langere termijn zelfs grote schade kunnen
toebrengen aan de voortgang van het onderzoek. Opvoorhand is het namelijk niet duidelijk
of en zoja welke mogelijkheden er zijn om tot sturing te komen. Aan een beperkt aantal
richtinggevende signalen van algemene aard van 'bovenaf is echter wel behoefte om te
voorkomen dat demiddelen teverspreid worden aangewend. Welacht deVCW het haalbaar
datbinnenafzienbare tijd eenovertuigend aandeelvandetotalewetenschappelijke inspanning
van de LUW door daarvoor het meest in aanmerking komende (vak)-groepen op duurzaamheid is gericht.
Daarnaast dient er bewust ruimte gelaten te worden voor fundamenteel(-strategisch)
onderzoek, dat wel op landbouwkundige, biologische, technologische en maatschappelijke
vraagstellingen is gericht, maar niet dwingend op het duurzaamheidsthema.
Op dit momentacht de VCW het niet haalbaar, zeker niet opprojectniveau en al nauwelijks
op programma-niveau, om op "duurzaamheid" te toetsen; het kan niet als hard criterium
gebruikt worden. Wel lijkt het ons mogelijk dat de coördinatoren aangeven op welke wijze
zij aan deoperationalisering van het begrip een bijdrage denken te leveren. Daarom zijn wij
voornemens om in het kader van dejaarlijkse verslaglegging van VF-programma's de stand
van zaken t.a.v. duurzaamheid in het onderzoek te inventariseren aan de hand van de
volgende vragen:
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-

welke definitie van duurzaamheid wordt gehanteerd,
hoe deze wordt geoperationaliseerd,
welkecriteria worden vanuitduurzaamheid gehanteerd bij debeoordeling van projecten,
wat is de betekenis van het onderzoek en de resultaten ervan voor de naast liggende
hogere/lagere schaalniveaus,
- welke kennis poogt het onderzoek op te leveren om duurzaamheid voor het totale systeem te bevorderen.
Vervolgens zal de VCW (jaarlijks) een overzicht maken van de stand van zaken t.a.v. de
implementatie van de duurzaamheid en hiervan verslag doen, voorzien van beleidsaanbevelingen.

Aanbevelingen
Wij constateren dat de LUW iets heeft in te halen op het punt van de wetenschappelijke
bijdrage aan eenverantwoorde vorm van landbouwkundigeproduktie. Dekansom alsLUW
nu in concreto bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling mag niet onbenut blijven,
waarbij deaandachtvoordemaatschappelijke impactvanresultaten van onderzoeksresultaten
wezenlijk is.
1.Onderzoekbeleid
In het kader van het onderzoekbeleid stellen wij het volgende voor:
de implementatie van het duurzaamheidsstreven in het onderzoek wordt bij VFcoördinatoren neergelegd;
er vindt een jaarlijkse rapportage over de voortgang hiervan plaats. De VCW zou een
monitorfunctie op zich willen nemen, en rapporteert en adviseert periodiek t.b.v.
aanpassing van het onderzoekbeleid aan de bestuursorganen aan dehand van verkregen
informatie uit het veld;
- projectvoorstellen die op programma-niveau duurzaamheid sterk in het onderzoek
betrekken worden gepremieerd.
De VCW is van mening dat voor de implementatie van duurzaamheid in het onderzoek het
uitwerken en met elkaar confronteren van verschillende scenario's voor een duurzame landbouw (zie rapport WRR) een stimulans is. Hierbij denkt de VCW aan clustering van enkele
onderzoekers (bijv. Postdoc's) werkzaam bij verschillende vakgroepen/onderzoekinstituten
in grotere projecten of programma's die zich uitstrekken van micro tot macro (of omgekeerd). Hiermee zijn in de faculteit inmiddels goede ervaringen opgedaan. E.e.a. zou
kunnen plaatsvinden onder auspiciën van meerdere onderzoekinstituten.
In dit verband wil de VCW wijzen op de beleidsruimte groot 6 fte afgeleid uit de VF
en waarvan deVCW gezegd heeft daar later op terug te zullen komen. Wij zijn van mening
datdezeruimteeen goede mogelijkheid biedtvoor het opdeze wijze strategisch inzettenvan
(BR)AIO's of Post-docs.
2. Onderzoekthema's
DeVCWheeft geconstateerd datdehuidigediscussies overwegend plaatsvinden rond onderzoek van plantaardige en dierlijke produktie en in het milieuonderzoek. Wij attenderen erop
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dat er nog andere sectoren van onderzoek zijn waar dit duurzaamheidsstreven van belang is
zoals: milieu-analyse, spin-off technologie, systeem- en detailkennis van natuurlijke en
kunstmatige, niet-produktiegerichte processen, vervanging van natuurlijke door kunstmatige
hulpbronnen engrondstoffen, dehumanevoedingenalternatieveenergieproduktiemethoden.
Onder andere de volgende thema's lenen zich (bij voorkeur in ruimer verband) ons inziens
voor nadere bestudering.
A.
-

Inspanningen op programma-niveau:
artificiële systemen, agrodiversiteit, erosie (produktiesystemen);
biodiversiteit (natuur);
milieutechnologie, milieueconomie, schaarste modellen (milieu);
alternatieve eiwitbronnen (voeding);
vervanging van schaarse natuurlijke hulpbronnen door alternatieve en minder schaarse;
ontwikkeling van nieuwe materialen en processen.

B. Tweeprogramma-overschrijdende mogelijkheden voor wetenschappelijke analyse zijn:
1) het schaaleffect. Wat zijn deconsequenties van het ingrijpen in processen op deandere
schaalniveaus?
2) de diversificatie. Wat is het belang van diversificatie in agro-ecologische systemen
(parallelle kringlopen) en differentiatie in het sociale domein.

C. Inventarisatie van de bestaande kennis op het gebied van:
- duurzame systemen op basis van een 'kunstmatig' ecologisch evenwicht,
- zeer hoog efficiënte produktiesystemen.
D. Een verwaarloosde kant van het debat zijn de sociale keuzes die worden gemaakt. De
VCW ziet de implementatie van duurzaamheid ook als een impuls tot sterkere
wisselwerking en samenwerkingtussen sociaal-ennatuurwetenschappelijk onderzoekop
dit terrein.

Samenvatting
Hetdoelvan dezenotais een handreiking tebieden voordeverdereimplementatievan duurzaamheid, zonder dat dwingend aan het onderzoekveld voor te schrijven en een bijdrage te
leveren aan de profilering van het onderzoeksbeleid m.b.t. duurzaamheid op instellingsniveau.
Hoewel duurzaamheid sterke boven- en buitenwetenschappelijke aspecten heeft, leent het
themazich zeker ookvoor wetenschappelijk onderzoek enkaninalle onderzoekprogramma's
aandeordekomen. Erdientereenpogingondernomen teworden omalgemeneuitgangspuntenvoor onderzoek t.b.v. duurzaamheid tedefiniëren, rekening houdend meteen pluriformiteit van wetenschaps- en maatschappijvisies binnen deinstelling. Daarbij zal per onderzoekveld invulling aan hetbegrip duurzaamheid gegeven dienen teworden, waarbij nietuitgeslo-
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ten is dat voor alle onderzoek voorwaarden te benoemen zijn waaraan het zal moeten
voldoen. Zie in de nota wat t.a.v. "het schaaleffect" is opgemerkt.
Dekomendejarenzullennieuweonderzoeksgebieden ontslotenkunnenwaarvoorheenminder
explicieteaandachtaandeduurzaamheidsproblematiek besteedwerd. Ditzalgevolgenhebben
voor de samenwerking binnen de instelling en eisen stellen aan de organisatie van het
onderzoek.

1. NotavandeVasteCommissievoordeWetenschappen aanhetCollegevanBestuur, d.d.
25-2-'95.
2. Gebruikte bronnen: (1) Duurzaamheid en Universiteit (SG, paper 125, 1994); (2)
Duurzaamheid. Geschiedenis en analyse van een idee (Achterberg, 1994); (3) Rapport
WRR: Duurzame risico's: een blijvend gegeven (1994); (4) Duurzaamheid: Missie of
Misser? (WSO-debat, 1994); (5) NOTA PSF (1994).
3. De LUW wil wetenschappelijke kennis ontwikkelen en uitdragen die de samenleving
nodig heeft om op duurzame wijze te kunnen voorzien in haar behoefte aan voldoende
gezond voedsel en een goed leefmilieu voor mens, dier en plant (Strategisch Plan,
1992).
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OPNEMEN BEGRIP "DUURZAAMHEID" IN HET ONDERWIJS1
Vastecommissievoorhet Onderwijs (VCO)

Inleiding
Met dezenotavoldoet de VCOaan uw verzoek (nota 94/131 dd 94.04.06) om aan tegeven
hoehet begripduurzaamheidgeïncorporeerd kan worden in het onderwijs. Eenconcept van
de nu voorliggende nota is voorgelegd aan en bediscussieerd in de VCO vergadering van
1994.09.15. Deze discussie was aanleiding voor een bijstelling op onderdelen. Vervolgens
is de nota vastgesteld in devergadering van 1994.11.03. Met de lengte van deze procedure
zij aangegeven dat de operationalisering van het begrip duurzaamheid interessante stof tot
discussie heeft geboden, endat extraaandacht nodig wasalvorensbinnen deVCOconsensus
kon worden bereikt.

Het begrip duurzaamheid
Vooraleer integaanopdeproblematiek alszodanig enopdeplaatsdiehetbegripduurzaamheidinhetonderwijs moetkrijgen wildeVCOkortaandacht besteden aandedefiniëring van
het begrip duurzaamheid. Dat het begrip minder eenduidig is dan wel eens verondersteld
wordt mogeblijken uit het feit dat er voor het begrip verschillende definities bestaan.
- De WCED geeft in het Bruntland-rzpport de volgende definitie [1987]:
Sustainable development isaprocess ofchangeinwhichtheexploitation ofresources, thedirectionof investments,the orientationof technological development and
the institutionalchange are all in harmony, and enhanceboth currentandfuture
potential to meet human needsandaspirations.
- Gips [1988]geeft een definitie van duurzame landbouw die geparafraseerd luidt:
Hetnastrevenvaneconomischedoelen,gerichtopeenhumaneensociale rechtvaardigheid,waarbijrekening gehoudenwordtmet ecologische doelstellingenen randvoorwaarden en met het welzijnvandieren.
- Tenslotte, de Consultativegroupgeeft in 1988 de volgende definitie van duurzame
landbouw:
Sustainableagriculture should involvethesuccessful managementof resourcesfor
agricultureto satisfy changinghuman needs while maintaining or enhancingthe
qualityofthe environment and conservingnatural resources.
- Samengevat kan gesteld worden:
Duurzaamheid en duurzame ontwikkeling zijn de begrippen die de toekomst
verbindenmet de keuzesvannu. Door elk vandeze auteurswordt er een verband
gelegd met verschillendefactoren van technische en van sociale, ecologische,
economische enpolitiekeaard. Al dezeelementen zijndebepalendevectoren diede
duurzaamheidsruimte opspannen.
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Met deze auteurs is de VCO van mening dat de relatieve grootte en betekenis van deze
vectoren lastig objectief isvasttestellen enbovenal datzijveelal integengestelderichtingen
werken. Bewustwording en leren omgaan met deze spanningsvelden zullen kernpunten
moeten zijn bij de incorporatie van het begrip duurzaamheid in (delen van) het onderwijs.
Wij komen hierop terug bij de bespreking van een uitvoerings-scenario.
Erbestaatgeeneenduidigewegdieleidttoteenduurzamesituatieofeenduurzameontwikkeling. De WRR geeft in zijn rapport Duurzame risico's: een blijvend gegeven aan dat het
begrip duurzaamheid geen absoluut maar een normatief begrip is: het is niet mogelijk een
soort absoluut oordeel tegeven over welkeprocessen en handelingen wel duurzaam zijn en
welke niet. De VCO is het met dat standpunt eens. Tevens wordt terecht geconstateerd dat
ook binnen een duurzaamheidsstreven de deeldoelen niet eenduidig of zelfs tegenstrijdig
kunnen zijn. Het is daardoor dat de WRR vier scenario's aan kan geven met verschillende
doelstellingen, die toch elk voor zich gericht zijn op een duurzame ontwikkeling van het
systeem aarde. Merk op dat het woord ontwikkeling een bepaalde dynamiek impliceert:
Duurzaam bezig zijn is niet hetzelfde als "vanaf nu geen fouten meer maken en verder alles
laten zoals het is".

Duurzaamheid in het onderwijs
DeLUW is een wetenschappelijke onderwijsinstelling. Daaruit zou kunnen worden afgeleid
dat het onderwijs primair gericht moet zijn op het aanleren van kennis en vaardigheden. Dit
isechter maar een deelvan dedoelstelling. Wetenschappelijke kennis alszodanig isniet los
tezien van decontext, detoepassing daarvan is zeker niet waardevrij. DeVCO acht het ook
een taak van de LUW om studenten voor te bereiden op een plaats in de maatschappij
waarvoor zij, vanwege hun academische achtergrond, een meer dan gemiddelde medeverantwoordelijkheid zullen moeten dragen. De Wageningse achtergrond, diete omschrijven is
met het begrip "omgevingswetenschappen", leidt de VCO tot het standpunt dat het begrip
maatschappij inruimezin moetworden opgevat: ookdebiotische endeabiotische omgeving
waarin demaatschappij zichbevindthoren daar toe. Het onderwijsdoel m.b.t. duurzaamheid
dat wij daarom in één zin zouden willen formuleren is:
"Studenten moeten in hun opleiding tenminste éénmaal op gestructureerde en
indringende wijze geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van het
toepassen van de verworven (disciplinaire)kennis en vaardigheden op korte en
lange termijn.
Destudenten moetenlerendezezelfstandig eenplaatstegevenin het eerdergenoemde
spanningsveld, waarbij zij zich bewust moeten (leren) zijn van hun verantwoordelijkheden hierin."
Daarvoor is zowel een disciplinaire basis als inzicht in, begrip van en globale kennis op het
terrein van andere disciplines nodig.
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Het feit dat duurzaamheideen normatief begrip is heeft consequenties voor het onderwijs.
Het normatieve karakter voedt mede het spanningsveld tussen de verschillende doelen. Op
het als disciplinair te kenschetsen procesniveau is het veelal nog wel mogelijk aan te geven
wat wel en wat niet gewenst is. Echter, zodra op een hoger aggregatieniveau wordt
aangekeken tegen ontwikkelingen ontstaat een complex en ten dele subjectief afwegingsproces. Het is vanwege dat laatste dat het niet mogelijk is om een vak, blok of andere
eenheid in hetonderwijsprogramma optenemen waarin eenaantal wetmatigheden onderwezen worden die, mits consequent toegepast, leiden tot een duurzame ontwikkeling van en
voor mens, dier en plant. Het onderwijs zal gericht moeten zijn op het aanleren van een
attitude diegericht is op het beantwoorden van vragen als "Wat zijn de (neven)-effecten van
mijn handelen op langere termijn?", "Welke [negatieve] invloed kan mijn oplossing hebben
op de grondstoffenkringloop?" en "Op welke wijze draagt mijn handelen bij aan een
ontwikkelingdievoorvolgendegeneraties nietopvoorhand negatief is?" Kortom, de student
moet o.a. op basis van alternatieve handelingsvoorstellen afwegingen kunnen maken -en de
consequenties daarvan kunnen overzien-diedeelsook liggen opandereterreinen dan datvan
zijn eigen discipline. Het leren gestructureerd te communiceren met anderen is hierbij van
grote betekenis.

Onderwijs in algemene zin
Duurzaamheid hangtin hogematesamen met multi-en interdisciplinariteit. Een helder zicht
op de consequenties van handelingen kan alleen ontstaan als de ontwerper van deze
handelingen deze zowel toetst binnen het eigen vakgebied, als ook de consequenties ervan
bezietinhetlichtvanandere disciplines. Binnendeeigen disciplinedientdit, metvoldoende
nadruk, in het disciplinaire onderwijs aan de orde te komen. Voor wat betreft de toetsing
over de discipline-grenzen heen leidtons dit tot eenpleidooi voor meer multi-en interdisciplinaire onderwijsactiviteiten. Probleemgericht- en projectonderwijs zijn in dit verband
geschiktewerkvormen. Wij menen weldat heteffect van dit soort werkvormen groter wordt
naarmate de disciplinaire kennis van de studenten ook toeneemt: PGO dat gericht is op het
leren omgaan met het door ons geschetste spanningsveld, hoort in onze ogen daarom thuis
in debovenbouw van de studie. Pas dan kan het effectief zijn.
Het pleidooi van de VCO voor een duurzaamheidsvak tegen het eind van de cursorische rit
laat onverlet dat de VCO meent dat ook al in een veel eerder stadium aandacht besteed zou
moetenworden aanduurzaamheid, zowelvanuiteenalgemenealsookvanuiteen disciplinaire
gezichtshoek. Het verplicht opnemen van een duurzaamheidsvak (zelfstandig ofeventueel als
herkenbare component in eenrichtingsvak)in depropedeusejuichen wij dan ook zeker toe.
Met betrekking tot de afstudeervakken merken wij het volgende op. Wij erkennen zeker het
(voor)recht van de vakgroepen bij het definiëren van de eisen die aan een afstudeervak
gesteld worden. Desondanks is de VCO van oordeel dat er een richtlijn moet komen die
inhoudt dat in de beoordeling van afstudeervakken rekening moet worden gehouden met de
mate waarin aandacht besteed is aan relevante duurzaamheidsaspecten.
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Over de samenstelling van de groepen in dit PGO-onderwijs nog het volgende. De LU leidt
zowelbiologisch-technisch georiënteerde (B,L, T, OIO)als meer sociaal-economisch georiënteerde studenten (M, O20) op. Idealiter zouden in projectgroepen studenten van beide
hoofdgroepen vertegenwoordigd moeten zijn, zodat deze twee groepen begrip voor elkaar
krijgen, ener [eenbeter]verband kanworden gelegdtussen deverschillende wetenschapsvelden. Ten aanzien van de begeleiding van de projectgroepen zijn wij van mening dat wel als
eis gesteld moet worden dat beide groepen vertegenwoordigd zijn. Met betrekking tot
projectonderwijs isdeVCOdezelfde meningtoegedaan voorwatbetreft desamenstelling van
de groepen en de begeleiding.

Onderwijs op opleidingsniveau
De LUW heeft een breed scala aan opleidingen, elk stoelend op (een) bepaald kernvakgebied(en). Het is duidelijk dat de vragen die een relatie hebben met duurzaamheidsaspecten
van opleiding totopleiding verschillend liggen. DeVCOacht hetdaarom nietgoed mogelijk
hieraan tegeven aanwelkeaspecten in welkeopleiding in ieder gevalaandacht besteed zou
moeten worden, daarvoor is de materiete discipline-specifiek. Wel wil de VCO hier enkele
aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen noemen die in de opleidingen waarvoor de
problematiek relevant is, zeker aandeorde moeten komen (en waarvan een deel, voorzover
wij kunnen nagaan, nu ook al aan de orde komt):
Verbruik van (fossiele) energie, water en grondstoffen;
- Sluiten van stofkringlopen, ook op mondiale schaal;
- Afvalproblematiek: produktie, opslag, verpakking, verwerking, hergebruik;
- C02-problematiek;
- Bodemverzuring;
- Problematiek van toxische stoffen zoals bijvoorbeeld zware metalen en sommige
chloorverbindingen;
- Behoud en herstel van biodiversiteit en natuurwaarden;
- Dierwelzijn;
- Voedselvoorziening;
- Humane migratie als gevolg van voedseltekorten of oorlogen;
- Economische ontwikkeling, verdelingsvraagstukken, sociale rechtvaardigheid;
- Sociale gevolgen van ingrepen, zowel op korte- als op lange termijn;
- Kapitaalvernietiging als gevolg van veronderstelde oplossingen die in tweede termijn
meer kwaads dan goeds blijken te brengen.
Deze opsomming is indicatief bedoeld. Met veel van deze problemen hangen ook ethische
kwesties samen. Ook is er vaak verschil tussen de korte-termijn- en de lange-termijnproblematiek. Daarbij spelenbij uitstekethischevragen een rol: behoud vanbossen is uitermate
belangrijk, maar hetbrandstofprobleem kan oplokale schaal zonijpend zijn dathet afwijzen
van kap grote consequenties op korte termijn heeft. Zoals wij al eerder opmerkten, het
onderwijs moetm.b.t. duurzaamheid vooralgericht zijn opattitudevorming en opkennisvan
en inzicht in "de andere kant van de medaille".
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Kaderstelling t.b.v. Onderwijs
In nota 94/131 geeft het CvB aan dat gedacht kan worden aan een onderwijsinhoudelijke
kaderstelling m.b.t. duurzaamheid. De VCO denkt daar wat terughoudend over. In een
verdergaande decentralisatie past het slecht als de UR gaat voorschrijven wat er precies in
programma's moet zitten. Ook blijken met name de onderwijsinhoudelijke kaders in de
praktijk vaak slecht toetsbaar. De VCO ziet daarom meer in een verplichting aan de ROC's
omaan tegevenhoezij bij dekomendeherprogrammering bij dedefinitie vandeeindtermen
van hun opleiding aandacht willen schenken aan het begrip duurzaamheid. De VCO kan bij
deadvisering over de concrete programmavoorstellen dan een oordeel geven of er naar haar
meningvoldoende aandacht gegeven is aan hetbegrip, zowel in de eindtermen zelf als in de
leerwegen die naar die eindtermen leiden. De VCO heeft echter wel een gedachte over de
invoering en de inhoud en organisatievan een probleemgestuurd vak, waarin elementen van
het begrip duurzaamheid centraal staan.
Wij gaven hiervoor al aan, dat het begrip duurzaamheid multi-interpretabel lijkt te zijn, en
dat de elementen die de begripsruimte opspannen, soms conflicteren. Daarin schuilt ook de
uitdaging in de ratio achter het in uitvoering nemen van een PGO-vak "Duurzaamheid" en
wel op de volgende manier:
Wij gaan er van uit dat de studenten reeds een voldoende disciplinaire basiskennis hebben
verworven in het voortraject van zo'n vak. Bovendien is op inleidend niveau in de
propedeuse aandacht gevraagd voorduurzaamheid. Inhetvakzou nu aandein werkgroepjes
participerende studenten een complexecasus moeten worden aangereikt, dievolgenseenvan
tevorenvastgesteld scenariodattotactievedeelnamedwingt, wordtbesproken, weersproken
en tenslotte uitgewerkt met name m.b.t. toekomstige effecten. Er zijn leermethoden dieeen
dergelijke individuele participatie afdwingen. Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat de
uitvoering van dit PGO-onderwijs en het PGO-kader worden aangepast:
uitvoeringvanhetPGO-onderwijs:
- Werken aan problemen moet centraal staan;
- Het leren van een methode om een probleem aan te pakken is belangrijk, waarbij het
probleem vanuit meer dan een invalshoek benaderd moet worden;
- PGO-vakken moeten hoofdzakelijk bestaan uit werkgroepsactiviteiten, waarbij de
activiteiten van de studenten centraal staan;
Deze vakken worden zoveel mogelijk door studenten uit verschillende opleidingen
gezamenlijk gedaan;
Voor het volgen van PGO-vakken worden (opleidingsafhankelijk) disciplinaire
voorvereisten gesteld; PGO-vakken enprojecten moeten niet gebaseerd zijn opcommon
knowledge;de meerwaarde ervan isjuist de combinatie van de disciplinaire kennisvan
alle betrokkenen.
aanpassingvanhetPGO-kader:
- WaarPGOnu nog viaBK-constructies facultatief is, wordt dezevorm verplicht gesteld;
- Alleen PGO-vakken die als zodanig zijn aangegeven in de gids worden als PGO
aangemerkt;
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Een en ander betekent dus dat dit type PGO-vakken principieel een vakgroepsoverstijgend
karakter heeft. Een enander zougeïmplementeerd kunnen worden doorjaarlijks eenlijstvan
projecten, gewensteopleidingen van deelnemers enbegeleidendevakgroepen te maken waar
studenten op in kunnen (lees: moeten) tekenen. De organisatie hiervan vraagt een nadere
uitwerking op details. De VCO meent wel dat moet worden gestreefd naar een organisatievorm diezoveel mogelijk aansluit bij bestaande structuren en niet extra complicerend werkt.

Tenslotte
Hetlijkter somsopdatdeoperationalisering van hetelementduurzaamheid in demissievan
de LUW beduidend weerbarstiger is dan het destijds formuleren ervan. Tweejaar na dato
lijkt reeds enige slijtage aanwezig te zijn. Wij menen dat zulks niet het geval hoeft en mag
zijn. Het is de taakvan een universiteit voor landbouw, natuur en milieu haar studenten (en
medewerkers!) zo te vormen dat zorg voor de kansen van toekomstige generaties meer
vanzelfsprekend wordt in denken en doen. Als de wereld al niet maakbaar blijkt, moet met
name de LUW eraan bijdragen dat zij niet verder mismaakt wordt.
De VCO heeft ook aandacht besteed aan de suggestie van de PSF om te komen tot een
duurzaamheidsjaar. Hoewel deze gedachte als zodanig de VCO aanspreekt, merkt de VCO
op dat een jaar snel voorbij is, en we moeten ten enen male voorkomen dat de suggestie
gewekt wordt dat de LUW na zo'n jaar de problematiek denkt te hebben opgelost.
De VCO is er wel voor dat de LU op gezette tijden extra uiting geeft aan de missie. Over
devorm heeft de VCO op dit moment geen concreet voorstel.

Nawoord
De VCO heeft in deze nota een aanzet willen geven voor de operationalisering van een
kernbegrip uit de missie van de universiteit in het onderwijs. Wij beseffen zeer wel dat er
naast de geschetste weg ook andere, minder gestructureerde mogelijkheden zijn. Wij
begrijpen ook dat, gelet op dedynamiek in een duurzame ontwikkeling, deincorporatie van
zo'n begrip in het onderwijs allerminst statisch kan zijn en nu en op termijn inspanning zal
vragen. Wij menen dat één en ander echter een logisch gevolg is van een geaccordeerde
ontwikkelingsweg van onze universiteit, en wij verwachten derhalve dat daar dan ook de
middelen voor zullen worden beschikbaar gesteld.

Nota van de Vaste Commissie voor het Onderwijs aan het College van Bestuur van de
Landbouwuniversiteit, d.d. 7-ll-'94.
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NIET MET HET ZWAARD1
CeesKarssen- rectormagnificus LUW
Hetbegripduurzaamheid speelt sindseen aantaljaren een dominanterol in dediscussieover
detoekomstvandelandbouw. Devoorzittervan destichting TerZake, drs.Herman Wijffels
sprakvorigjaar bijdeopeningvanhetWageningslandbouwdebat vaneen 'paradigmawissel'.
Diebestaat dan volgens hem uit de overgang van het succcesvolle naoorlogse landbouwsysteem, dat sterk gericht was en moest zijn op verhoging van de produktiviteit, naar een
landbouw die veel sterker rekening houdt met de belangen van komende generaties, die
uitputting voorkomt en in evenwicht is met develeandere functies van hetlandelijk gebied.
De Landbouwuniversiteit stelde driejaar geleden het begrip duurzaamheid centraal in haar
missie. Sommigen verweten ons toen modieus gedrag. Dat verwijt zou terecht geweest zijn
wanneer het gebleven was bij het formuleren van de missie. Immers, papier is geduldig.
Studentenechter niet. Hetzijn dan ook vooral destudentenfracties in de universiteitsraad die
ons voortdurend achter debroek zitten om het begrip duurzaamheid nu ook echt handen en
voeten te geven binnen de universiteit.
Ik wil het hier vooral hebben over de implementatie van het duurzaamheidsbegrip in
onderwijs en onderzoek, maar ik wiltoch ookeven zeggen, dater uitvoerig aandacht isvoor
duurzaamheid in het beheer van de universiteit: zuinig energieverbruik, veilig chemicaliënbeheer, geen plastic bekertjes enz. Deze zorg wordt nu vertaald in een Bedrijfsintern
Milieuzorg- en Veiligheidssysteem.
Deaandachtvoor duurzaamheid inonderwijs enonderzoek zal ook sterk worden bevorderd.
De universiteitsraad zette daar zeer onlangs op voorstel van de vaste commissies voor
onderwijs en wetenschap een aantal lijnen voor uit.
Een van de uitgangspunten is bescheidenheid over de rol van de wetenschap. In navolging
van het rapport 'Duurzame risico's, een blijvend gegeven' (1994)van de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) signaleren we dat er in het overheidsbeleid soms ten
onrechte vanuit gegaan wordt dat de wetenschap in de duurzaamheidsdiscussie het laatste
woord zou hebben. Echter, wat duurzaam is kan niet objectief worden vastgesteld. Het
keuzeproces heeft sterke normatieve en politieke aspecten, waarbij resultaten van
wetenschappelijk onderzoek overigens weleen rol spelen, met namein het tot stand brengen
van wetenschappelijk doordachte scenario's. In het WRR-rapport worden vier 'handelingsperspectieven' ontwikkeld gericht op duurzaamheid. De WRR duidt deze vier aan met de
termen: 'benutten', 'beheren', 'sparen' en 'behoeden'. Op dit moment achten we het
ongewenst dat de LUW zich in haar onderzoekinspanningen reeds zou beperken tot een van
deze perspectieven.
Ookinander opzicht hanteren wevooralsnog eenbredebenadering.Terwijl dediscussieover
duurzaamheid zich tot nu toe vooral afspeelde bij de teelt- en milieuwetenschappen, willen
we nubevorderen dat deaandacht zich uitbreidt in derichtingvan deagrofood-keten en het
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landelijk gebied. Uitgangspunten voor onderzoek ten behoeve van duurzaamheid zullen dus
rekening moeten houden met de pluriformiteit van wetenschaps- en maatschappijvisies die
daar binnen de universiteit bij betrokken zijn.
Bestuurders staan altijd voordekeuzeom 'hetevangelie', ditmaal vandeduurzaamheid, met
het zwaard tebrengen of teverspreiden door middel van overtuiging en bekering. De eerste
weg werkt niet in een universiteit. Gelukkig maar. Daarom willen we bevorderen dat de
discussie over duurzaamheid zich voortzet door middel van het Studium Generale en andere
opovertuiging gerichteactiviteiten. Deaandacht voorduurzaamheid in het onderzoek willen
we waar mogelijk stimuleren. En doorjaarlijkse rapportage willen we de onderzoekers bij
de les houden.
Ook in hetonderwijs moet duurzaamheid instellingsbreed een centrale plaats gaan innemen.
Westellen onstot doel studenten tijdens hun opleiding tenminsteeenmaal op gestructureerde
wijzeteconfronteren metdemogelijke gevolgen opkorteen langetermijn van hettoepassen
van de verworven kennis en vaardigheden. Het onderwijs zal zich sterk moeten richten op
attitudevorming waarmee de student op basis van alternatieve handelingsconcepten
afwegingen kan maken en daarover gestructureerd kan communiceren. Probleemgericht
onderwijs (PGO) is daarvoor een geschikt instrument. Maar ook daarnaast zal er aandacht
zijn voorduurzaamheid. Reedsindepropedeusewordthetbegripgeïntroduceerd inhetkader
van eenalgemene inleiding opdegekozen opleiding. Aan het eind van elkeopleiding komen
onderwijs en onderzoek samen in deafstudeervakken. Dat kan een goede training opleveren
voor de student om zelfstandig te leren werken aan het bevorderen van duurzaamheid in
landbouw, natuur, milieu en voeding.

1. Column van de rector magnificus van de LUW in het Wagenings Alumniblad,
d.d 2-6-'95.
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DELANDBOUWUNIVERSITEIT EN DUURZAAMHEID
HermanKoningsveld -Andelst

1. In een enorm korte tijd is duurzaamheideen wereldberoemd thema geworden en een
centraal maatschappelijk vraagstuk. Het beperkt zich niet tot Nederland, maar duikt overal
ter wereld op; het is niet alleen een politiek issue, maar speelt ook in andere sectoren van
onze cultuur, bijvoorbeeld in de wetenschap (waarover straks meer); het wordt niet alleen
besproken door werkgevers, maar ook door werknemers; het isniet alleen in de rijke, maar
ook in de arme landen aan de orde. Het lijkt inderdaad te gaan om een zaak, die boven
allerlei partijen en deelbelangen staat. Met duurzaamheid lijken weop een algemeen belang
tezijn gestuit.Natuurlijk, nietiedereen ismetditverschijnsel ingenomen. Sommigennoemen
het modieus - het waait wel weer over, zulke kreten zijn er al zo vele geweest, 'duurzaamheid' is gewoon een p.r.-middel om eigen straatje schoon te vegen of om geld voor eigen
club te veroveren! Er zijn ook cynici die meesmuilend opmerken, dat de tijd van de grote
idealen, waarmee het Algemeen Belang gediend zou worden, voorbij is.
Ik zal in dit artikel op dergelijke kritiek niet ingaan, omdat ik meen, dat we met de term
'duurzaamheid' iets belangrijks op het spoor zijn en dat het zeer de moeite waard is na te
gaan wat dit met namevoor debeoefening van de landbouwwetenschap betekent. En laat ik
het maar meteen toegeven, duurzaamheid is inderdaad een ideaal, hoe vaag dat nu ook nog
is. 'tIseenstrijdkreet, tevergelijken met 'vrijheid, gelijkheid enbroederschap'. Ookdatwas
eerst inhoudelijk een zeer vage kreet, die niettemin een nog niet helder te formuleren
gevoelen of verlangen uitdrukte. Pas geleidelijk heeft ze in de westerse samenleving op een
aantal punten inhoud, concrete vorm gekregen - sterker, de vormgeving van vrijheid,
gelijkheid en broederschap staatin het hedendaagsepolitiekedebat nog steedsopde agenda.
De concrete vormgeving van deze idealen is niet op een gegeven moment 'af, zoalsje op
een gegeven moment kunt zeggen, dat je een ingewikkelde wiskundesom af hebt of de
structuur van een bepaalde complexe organische verbinding hebt opgehelderd. Nee, zulke
idealengaan deeluitmaken vanjepolitiekecultuuralsproblemen, diesteeds weerom nieuwe
concrete vormgevingen vragen. In onze democratie kunnen we ons bijvoorbeeld nooit
permitteren om de vrijheid als 'af te zien. Vrijheid houdt steeds dat ideale moment en eist
juist daarom steeds weer herdefinitie en hervorming tegen de achtergrond van veranderde
omstandigheden. Het gaat in dit verband niet om recepten, die slechts deskundig gevolgd
hoeven te worden om bij een gewenst eindpunt uit te komen, maar om ideeën, die steeds
weer opnieuw ingevuld moeten worden. Zo plaats ik dus ook duurzaamheid als strijdkreet.
Ineersteinstantiewordterietsnegatiefs meegezegd: dewijze waaropwenumondiaal, maar
met name in het westen, samenleven, bevat fundamentele fouten, die de mogelijkheden van
toekomstige generaties om hun leven opredelijke wijze in te richten, schaden. Zoals wehet
nu doen kan het niet doorgaan, het moet anders en hoewel we nog niet weten hoe we dat
anderepositief vorm moeten geven, betitelen wedat alvast met 'duurzaamheid'. Het typisch
nieuwe van dit ideaal is, dat de toekomstige generaties op het politieke toneel van nu
terechtkomen.
Duurzaamheid drukt wereldwijd een gevoel van bezorgdheid uit én een vaag beeld van een
andere,beterewereld, waartoeeeningrijpende maatschappelijke verandering vereist is.Maar
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eenverandering vandezeaard draagteen heeltypisch karakter: pas door in de werkelijkheid
te proberen haar stap voor stap te realiseren, komen we de werkelijke betekenis van die
verandering op het spoor. Wat een duurzame samenleving is, kan niet nüop zodanig exacte
wijze gedefinieerd worden dat we er via het nemen van een serie bestuurlijk-technische
maatregelen naar toe kunnen gaan. Wat een duurzame samenleving is, kan pas helderder
worden door het daadwerkelijk doen van kleine stappen, waarvan we vermoeden en hopen,
dat ze bevredigend blijken. Het gaat hier om een maatschappelijk leerproces en niet om
bestuurlijke maatregelen. Duurzaam samenleven opallerleiniveaus-inprimaire leefgemeenschappen, in bedrijven, in onderwijs, in gezondheidszorg, in de gemeente, in de landbouw,
in de provincie, in de staat, in internationale verbanden - moeten we al doende leren. Ik
meen, dat het in een wereld als de onze, waarin we toch in hoge mate geneigd zijn veranderingen te definiëren als bestuurlijk-technische vraagstukken, van groot belang is, dit
typischekarakter vanhetduurzaamheidsprobleem teonderkennen. Een watmijbetreft nogal
sprekend voorbeeld doet zich in de Oosteuropese landen voor sinds de omwenteling: in
verschillende landen is men bezig te leren wat het is om democratisch samen te leven.
Hoewel er al vele democratieën zijn gerealiseerd (hoeveel kritiek men er ook op moge
hebben)ishetin Oosteuropese landen geen kwestievan een langsbestuurlijk-technische weg
implementeren van zo'n 'model'. Nee, de mensen moeten zelf door vallen en opstaan leren
'hoeje democratie doet', hoeje staatsburger moet zijn, hoeje compromissen sluit, hoe je
een debat aangaat, enzovoort. Het kopiëren van een voorbeeld helpt hier helemaal niets. Er
is op individueel en collectief niveau een praktisch leren vereist. In onze geschiedenis zijn
er vele van zulke leerprocessen aan te wijzen, waarin we een aantal van onze kostbaarste
waarden hebben ontdekt. Daarom ishetookverontrustend, datvelen, metnamewetenschappers, dit soort leerprocessen geen serieuze aandacht geven, omdat ze veel te sterk de
oogkleppen dragen van een technische benadering van maatschappelijke vraagstukken.
De strijdkreet 'duurzaamheid', zo zouje kunnen zeggen, wil aanzetten tot zo'n maatschappelijk leerproces. In een democratie als de onze zijn voor het slagen daarvan drie dingen
onmisbaar:
- het openbare politieke debat, waarin het algemene belang steeds weer hernieuwd
geformuleerd moet worden;
- demaatschappelijke belangenstrijd, waarin compromissen tussen deelbelangen gesmeed
moeten worden (in het verleden waren werkgevers en werknemers hier de dominante
partijen; tegenwoordig ook boeren en natuurbeschermers of industrie en milieubeweging);
- het wetenschappelijke debat over duurzaamheid, waarin vanuit een onafhankelijke
positie begripsmatige verheldering en kritiek wordt ontwikkeld in relatie tot zowel het
politieke als het maatschappelijke debat.
2. Met dit laatste zijn we terecht gekomen bij de relatie tussen de duurzaamheidsproblematiek en de wetenschap en we zullen die toespitsen op de vraag naar de
fimctie vandelandbouwwetenschap -zoalsdieaandeLandbouwuniversiteitwordtbeoefendvoordetotstandkoming vaneenduurzame landbouw.Ik verbind deze vraag speciaal metde
Landbouwuniversiteit, omdat ze dan aan een concrete maatschappelijke institutie is gericht
en omdat die institutie zelf, zoals zo meteen zal blijken, die vraag ook zeer relevant acht.
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Ook aan de Landbouwuniversiteit wordt het idee van de onafhankelijkheidvan het wetenschappelijkonderzoekzeerbreedverdedigd. De wetenschapsbeoefening aaneen universiteit
moet onafhankelijk zijn van allerlei maatschappelijke visies, belangen en bewegingen.
Wetenschappelijke vrijheid, zowordt het ook wel uitgedrukt, iseen groot goed, datdoor de
universiteit moet worden bewaakt. Het onderzoek moet nietachter allerlei maatschappelijke
ontwikkelingenaanlopen, maarinonafhankelijkheid zijn eigenkoersuitzetten.Datonderzoek
moetzichdusooknietengageren met 'deduurzaamheidsbeweging',zozou mengeneigd zijn
tedenken. Daarmee zou immers een fundamentele waarde van het wetenschapsbedrijf, zijn
onafhankelijkheid, verloren gaan.
Eind 1992iser dan ook ietsheelbijzonders gebeurd: deLandbouwuniversiteit heeft zich in
haar missieexpliciet meteen duurzamelandbouwgeëngageerd! Ze wilde wetenschappelijke
kennis ontwikkelen en uitdragen die de samenleving nodig heeft om op duurzame wijze te
voorzien in haar behoefte aan voldoende en gezond voedsel en een goed leefmilieu, aldus
haar Strategisch Plan. En sindsdat momentlijkt het erop, datopveleplaatsen serieuswordt
geprobeerd om, zowel in onderwijs als in onderzoek aan deze missie concreet inhoud te
geven. Wetenschappers debatteren over een "Duurzame landbouw in een schoon milieu" en
bestuurders stimuleren de inhoudelijke vormgeving van duurzaamheid op alle niveaus, niet
alleen in de toegepaste, maar ook in de fundamentele vakgroepen, niet alleen op programmaar ook op projectniveau. Kortom, de Landbouwuniversiteit heeft gekozen voor het
maatschappelijk engagement.
Maar hoe nu met die zo geroemde onafhankelijkheid? Als je kennis wilt ontwikkelen en
uitdragen die de samenleving nodig heeft om op duurzame wijze in haar behoeften aan
voedsel en een goed leefmilieu te voorzien, lever je je dan niet veel te veel uit aan de
toevallige wensen van die samenleving?
Hoewel ikveel waardering hebvoor dezeinhoudelijke missie, denk ik toch, dater overdeze
fundamentele vraag of zo'n engagement zich wel verdraagt met de onafhankelijkheid van
onderzoek niet ver genoeg is nagedacht. "Ochja", zozou men nu kunnen reageren, "dat is
natuurlijk een interessant probleem voor eenfilosoof,maar praktisch gezien, op het niveau
van het concrete beleid, is dat niet zo relevant." Ik zou deze redenering ten sterkste willen
bestrijden. Eenpreciesernadenkenoverderelatietussenengagementen landbouwwetenschap
levert voor het inhoud geven aan de missie een verrassend nieuw gezichtspunt op! Daarom
wil ik hier op deze relatieverder ingaan en niet omdat dat 'puur filosofisch' interessant zou
zijn.
De denk, dat onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek een levensader vormt voor elke
moderne samenleving en voor dât onderzoek zijn de universiteiten de eerst verantwoordelijken - de Landbouwuniversiteit dus voor het onafhankelijke landbouwkundig (steeds is
tevens bedoeld: milieukundig) onderzoek. Een democratie heeft juist de onafhankelijke
wetenschapsbeoefening geïnstitutionaliseerd ominzichten tegenereren, dieniétdoordestaat,
een heersende religie, een belangrijke politieke visie of een machtig deelbelang inhoudelijk
wordengestuurd -inzichten diezichjuistkritisch kunnen verhouden totdie maatschappelijke
grootheden. Ook 'de' politieken 'het' bedrijfsleven belijden steeds weer hetgrotebelangvan
zo'n wetenschap. Een wetenschap, diezich wel inhoudelijk door zulke instanties laat sturen,
hoort aan een universiteit in feite niet thuis. Ik wil dus die onafhankelijke wetenschap
verdedigen als een groot goed.
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Maar nu komt mijn stelling: juist die wetenschappelijkeonafhankelijkheid verplicht de
Landbouwuniversiteitomzichinhaaronderzoekmetdekwestie vaneenduurzame landbouw
bezig te houden - onafhankelijkheid impliceert engagement'. Wetenschappelijke onafhankelijkheid isverplichtend enbetekent nietdevrijheid omtedoen watjou alswetenschapper of als wetenschappelijke groep goed dunkt. Hoe dit precies zit moet ik nu uitleggen en
daartoe moet ik eerst kort iets over de aard van de landbouwwetenschappen zeggen.
3. Landbouwwetenschappen spiegelen zichgraagaandenatuurwetenschappen, vooralook
alsdekwestievan dewetenschappelijke vrijheid of onafhankelijkheid in hetgeding is. Maar
juist in dit verband, alsdus derelatietussen onafhankelijkheid en engagement in het geding
is, isdevergelijking metdenatuurwetenschappen zeer misleidend.Er iseencruciaalverschil
tussen beide en dit moeten we, zij het summier, even naar voren halen.
In de natuurwetenschappen gaathet omhet ontwikkelen van inzicht in natuurverschijnselen.
Menwildieverschijnselen verklaren doorhetopsporen van de wetmatigeverbanden, dieals
het ware op een dieper niveau, achter die verschijnselen liggen. De natuurwetenschappen
verklaren natuurverschijnselen door de 'dieptestructuur' te ontdekken, die onder de waarneembare wereld ligt. Een paar voorbeelden kunnen dit verduidelijken. De wetten van de
moleculaire fysiologie (over onderliggende dieptestructuren) stellen ons in staat allerlei
waarneembare fysiologische verschijnselen te verklaren; de wetten van de mechanica geven
ons inzicht in het gedrag van vallende stenen, bewegende planeten en grote massa's water;
dewetten van degenetica leveren ons een verklaring van overervingsverschijnselen. Natuurwetenschappelijk onderzoek wordt verricht vanuit een verklaringsperspectief. De wettenvan
de natuur worden op systematische wijze in nomologische theorieën ondergebracht en die
stellen ons tot verklaring van verschijnselen in staat.
Ookdelandbouwwetenschappen zijn gerichtop verschijnselen, maar opveel concreteredan
denatuurwetenschappen. Hetgaat omdat water in delandbouwpraktijk gebeurt: verteringsverschijnselen bij mestvarkens, groeiverschijnselen bij cultuurgewassen, erfelijkheidsverschijnselen bij fokstieren, enzovoort. Indiewetenschappen gaat het omverschijnselen onder
praktische, technisch gecontroleerde omstandigheden en niet om een in het laboratorium
uitgeprepareerde, abstracte natuur. Een landbouwwetenschap, bijvoorbeeld de veeteeltkunde
of gewasbeschermingsleer, poogt haar eigen theorieën over deze praktische verschijnselen
tevormendoortoepassingvannatuurwetenschappelijke theorieën. Inde landbouwwetenschap
is dus sprake van toegepaste theorievorming. Ik kan hier op dit concept niet uitgebreider
ingaan, maar om te voorkomen, dat men zich een veel te simplistisch beeld van dit
toegepasteonderzoekvormt(zoalsvaakvoorkomt)wilikviaeen kunstmatigvoorbeeld alleen
even de grote problemen voelbaar maken, die dit onderzoek kenmerken. Stelt U zich maar
geplaatst voor de taak van de opbouw van een biljartkunde in de vorm van een toegepaste,
klassieke mechanica. In de eerste plaats zal duidelijk zijn, dat de begrippen van die
natuurwetenschappelijke theorie veel te abstract zijn om 'zomaar' op de bewegingsverschijnselen op een biljart toe te kunnen passen. Anderzijds zijn de begrippen uit de
biljartpraktijk meestal veel te vaag en te onsystematisch om die verschijnselen met de
gewenstepreciesheid tebeschrijven. Zo'n biljartkunde staat dus in deeerste plaats voor een
groot conceptueel probleem: de vorming van een consistent begrippenstelsel, dat op het
beschrijvende niveau voldoet, i.e. precies genoegisén toch niet téabstract. AlsU zicheven
realiseert dat het al uiterst lastig is de beweging van een bal als geheel onder invloed van
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trekstoten, doorstoten, effectstoten te beschrijven, dan is duidelijk op welke kolossale
moeilijkheden de beschrijving van de beweging van een klein vlakje van die bal (denk aan
het vlakje waar de keu de bal raakt!) stuit. Deze begripsvorming zal in hoge mate
kwantitatief moeten zijn, maar dât voert tot een andere problematiek van het toegepaste
onderzoek: de ontwikkeling van geschikte meetapparatuur, denk aan een kunstmatige keu,
die allerlei stoten op heel precies instelbare wijze kan uitvoeren of een apparaat, dat de
krachtvan destoot tegen een band kan meten. In dederde plaats vormt deontwikkelingvan
modellen een centraletaakvanhettoegepasteonderzoek, metnamesimulatiemodellen zullen
van groot belang zijn. Ik laat het bij deze flarden -hetging slechts om het oproepen vaneen
idee.
Maar in het geheel van het landbouwkundig onderzoek is deze toegepaste theorievorming
slechtseeneerste stap.Hetgaatindelandbouwwetenschappen tenslottte nietalleen maarom
een verklaring van de natuurverschijnselen die zich in de stal, de kas of op de akker
voordoen. Hetgaatuiteindelijk omdeontwikkeling vantechnischemiddelen omdeverschijnselenuitdepraktijk beter te kunnenbeheersen, sturenof controleren. "Hoe kandeprocesbeheersingwordengeoptimaliseerd?"dât is de kernvraag. De techniek-ontwikkeling of de
technische innovatie is dan ook de tweede stap in het landbouwkundig onderzoek, dat dus
tenslotte niet gericht isopverklaring van natuurverschijnselen, maar opeenverbetering van
de handelingsmogelijkheden in eenpraktijk. Het landbouwkundig onderzoek wordt verricht
vanuit een rationaliseringsperspectief. Daarin ligt de typische binding tussen technische
wetenschap en praktijk, een binding die in de natuurwetenschappen juist is doorgesneden denatuur van denatuurwetenschappen isdievan het laboratorium; hetiseen natuur diejuist
losgemaakt is van elke praktische connotatie.
4. Maar als dit verschil tussen natuurwetenschap en landbouwwetenschap enig hout snijdt,
dan rijst een heel interessante vraag ten aanzien van die landbouwwetenschap: als zegericht
is op een verbetering van de tuinbouw, de veeteelt, de veredeling, de varkensmesterij, de
melkveehouderij, enzovoort, via technische innovatie, welke notie van verbetering, welk
rationaliteitsidee wordtdaarbijdangehanteerd]Kortom, wat isdeinhoud van het rationaliseringsperspectief van de landbouwwetenschappen? Men moet natuurlijk, al is het maar
impliciet, zo'n richtsnoer hebben bij deontwikkeling van nieuwe of vernieuwde technieken.
Toch vinden we binnen het landbouwkundig onderzoek nergens een systematische reflectie
op de eigen normatieve grondslagen, de eigen notie van een betere praktijk. Ik denk, dat
hierbij het model van de natuurwetenschap ook weer een belangrijke rol speelt. Natuurwetenschappers kunnen redelijkerwijs volhouden, dat ze louter te doen hebben met een
wereld van feiten en niets dan feiten (al is deze wereld dan ook door hen zelf in het lab
uitgeprepareerd en al voert dit tot allerlei extra problemen). Een natuurwetenschapper kan
redelijkerwijs volhouden, dat normatieve kwesties in zijn (niet dus: de) wetenschap niet
thuishoren. Landbouwwetenschappen spiegelen zich heel graag aan dit beeld, maar dan
moeten ze wel het een en ander verdringen. Een praktische wetenschap als de landbouwwetenschap, die innovaties wil aandragen voor een rationelere plantaardige en dierlijke
productie, kan immersnietzonder eennormatieveinbedding. Alsdaarover nietbewustwordt
nagedachtenals menzichdusnietvanzijn eigen uitgangspunten bewustis, dan zaler sprake
zijn van een aantal normatieve vanzelfsprekendheden, die het onderzoek sturen, maar niet
als zodanig worden herkend!
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Ik denk, dat dit decennia lang na de Tweede Wereldoorlog het geval is geweest. Een smal
economisch ingevuld rationaliseringsperspectief vormde onbewust de normatieve grondslag
van het landbouwkundig onderzoek. Bij het ontwerpen van technische innovaties stond de
verhoging van economische efficiëntie centraal. En inderdaad is deze benadering succesvol
geweest. Ze kon in feite ook rekenen op een brede maatschappelijke legitimatie. Dat smalle
perspectief had maatschappelijk zin.
Nu ligt het echter in duigen. De smalle rationalisering is op zijn eigen grenzen gestuit en
heeft tot irrationele effecten in de landbouw gevoerd, onder andere tot vele vormen van
onduurzaamheid. Hierover isvrijwel iedereen indelandbouwwereld heteens. Dekreet "Het
roer moet om" kan op veel instemming rekenen. We moeten, zo wordt het de laatste paar
jaar gezegd, naar een duurzame landbouw. De vanzelfsprekende normatieve basis is onder
het landbouwkundig onderzoek weggevallen. Dat onderzoek staat daarmee voor de zeer
lastigeopgave om een nieuwperspectief te ontwikkelenop een rationelereplantaardigeen
dierlijke productie. Landbouwwetenschappen kunnen zich niet meer verschuilen in een
schijnbaar neutraleruimte, afgeschermd door een rationaliseringsperspectief datnieteensals
zodanig werd herkend. Een systematisch nadenken over een nieuwe grondslag is onvermijdelijk geworden. Naast de twee normale taken van toegepaste theorievorming en techniekontwikkeling komt nu een derde onderzoekstaak: normatieve theorievorming over de
rationalisering vande landbouw.Met deeerste twee taken is men goed vertrouwd. Daarom
noem ik ze ook 'normaal'. Maar hoe ziet die normatieve theorievorming er in vredesnaam
uit? Kan dat wel, móet dat wel?
5. Ik begin met de laatste vraag: moet dat wel? Je zou immers de volgende redenering
kunnen geven.
Inderdaad kandelandbouwwetenschap nietmeervaren ophetsmal-economisch kompas,
maar in feite gebeurt dat ook al lang niet meer zo extreem als, zeg maar, tien jaar
geleden. Milieuvriendelijkheidendiervriendelijkheid zijn eigenlijkreedsinhetrationaliseringsperspectief, in de normatieve grondslag van het landbouwkundig onderzoek
opgenomen - zij het dat dit niet op grond van reflectie binnen de wetenschap zelf is
gebeurd, maar onder druk van verschillende maatschappelijke bewegingen. Je zou dit
nu kunnen toespitsen: duurzaamheid moet de centrale norm van het onderzoek worden,
zoalseconomischeefficiëntie dateerderwas.Derationalisering vande landbouwpraktijk
onder invloed van delandbouwwetenschap krijgt dan een nieuwe inhoud: delandbouwwetenschappen willen dienstbaar zijn aan de totstandkoming van een duurzame
landbouw. Als we nu deze verandering bewust afspreken - en precies dat lijkt in de
missietegebeuren -dan kan hetonderzoek zich toch totzijn twee normaletaken beperken? Dan is er toch niet ook nog zoiets onduidelijks als normatieve theorievorming
nodig? Er is dan toch een vernieuwde normatieve bedding tot stand gekomen onder
invloed van veranderingen in de samenleving?
Hoe begrijpelijk deze redenering ook moge lijken, ze miskent nu precies de aard van het
probleem zoals ik dat in de eerste paragraaf heb getracht te schetsen. De redenering is
vergelijkbaar met devolgende: "Oké, de banden die wetotnutoe op onze trekker hadden en
die redelijk bevielen, zijn in het enorm drassige terrein waarin we nu terecht zijn gekomen
niet meeradequaat. Wemoeten nu dedikke, veelbredere banden zonder profiel gebruiken."
Bovenstaande redenering doet het voorkomen alsof de overgang naar een nieuw perspectief
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een kwestie isvan de aan deomstandigheden aangepaste setbanden kiezen -eerst economische efficiëntie, nu duurzaamheid. Duurzaamheid lijkt dan als alternatieve normatieve
grondslag in de schuur klaar te liggen. Maar dat is nujuist niet zo. Het probleem is dat we
die nieuwe grondslag in concreto nog moeten ontdekken. Er ligt hier dus wel degelijk een
aparte, zij hetvoorlandbouwwetenschappen abnormaleonderzoekstaak! Entenslotte, alshet
aleenkwestievanbanden-verwisselen zouzijn, wiensduurzaamheid zoudanmoeten worden
gekozen? Die van het VNO, van de milieubeweging, van het CDA, van de WRR, van het
RIVM, van Goewie, Struik of Rabbinge?
6. Een landbouwwetenschap die haar onafhankelijkheid als centraal element van haar
wetenschappelijkheid wilbewaren -en ikvind dateen universitaire landbouwwetenschap dat
in het algemeen belang hoort te doen - kan niet een duurzaamheidsconcept van buitenaf
omarmen, maar zal zelf aan een steeds verdere concretisering en uitwerking van die norm
moeten werken. In deze normatievetheorievormingmaaktze haar eigen onafhankelijkheid
juist waar. Deze nieuwe taak zal substantieel deel van het onderzoek moeten uitmaken als
dat tenminste de pretentie van wetenschappelijkheid wil hebben.
Die normatieve theorievorming moet dus, maar kan het ook? Wat moeten we ons daarbij
voorstellen? Het lijkt voor natuurwetenschappelijk georiënteerde onderzoekers immers een
contradictio interminis. Voor hun is, meer of minder expliciet, het theoriebegrip verbonden
methet ideevan een stelsel van wetmatige verbanden. Theorie istheorie van Newton ofvan
Einstein, van fysiologie of genetica.
Maar er is meer theorie onderde zon dan dievan denatuurwetenschappen (en de technische
wetenschappen). Indefilosofie spreekt men bijvoorbeeld van wetenschapstheorieën (Popper,
Kuhn, standaardbeeld) en waarheidstheorieën, in de pedagogie van opvoedingstheorieën, in
depoliticologie van democratietheorieën, in de literatuurwetenschap van literatuurtheorieën
en in de onderwijskunde van onderwijstheorieën. Maar wat is dat, wat hier theorie wordt
genoemd? Heeft dat überhaupt nog iets gemeen met een natuurwetenschappelijke theorie?
Laten we eens een boek inkijken, waarin zulke theorieën staan, bijvoorbeeld "Theories of
democracy". Wat vind je daarin? Kortweg zou ik zeggen: systematisch-argumentatieve
verhandelingen over de vraag wat democratie is (eens betitelde een natuurwetenschapper
dergelijke beschouwingen met 'intelligent geouwehoer', overigens zonder diskwalificerende
bedoeling). Het gaat om zo scherp mogelijke begripsanalyses, waarvoor het typische is, dat
feitelijke en normatieve vragen béide aan de orde zijn. De vraag wat een democratie is,
impliceert ook de vraag wat ze hoort te zijn. De theorieën die we hier aantreffen zijn dus
normatief-feitelijke begripsanalyses. Het zijn geen nomologische theorieën. Maar het eigene
van de theorievorming in de hierboven als voorbeelden genoemde gebieden is, dat die niet
bestaat uit de vorming, uitbouw, verfijning, kwantitatieve precisering, amendering van één
theorie, maar dat dieis opgebouwd uit eendebattussenenoververschillende theorieën! De
theorievorming indepoliticologiebestaatuiteendebattussenverschillende democratietheorieën. In de natuurwetenschappen spreken we vandé theorie vanEinsteinofdé theorievan
degeometrische optica of défysiologische theorie. Opdeze andereonderzoeksvelden wordt
altijdovertheorie inmeervoudgesproken enbestaathetonderzoek uithetleveren vansteeds
beter te argumenteren bijdragen aan het debat over wat democratie, wat opvoeding,
enzovoort, is. Er is dus sprake van een pluriformiteit van met elkaar argumenterende
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theorieën om langs die weg een steeds beter inzicht in verschijnselen als democratie,
opvoeding of wetenschap te krijgen.
Tussenopmerking. Soms zijn natuurwetenschappers niet bereid om deze systematisch-argumentatieveverhandelingen de naam 'theorie' waardig tekeuren. Waarom
noemje dat niet gewoon 'visies' of zo, is dan de vraag. Nu is een discussie over
woorden nooit zo interessant, maar ik zou hier toch op inhoudelijke gronden voor
het gebruik van het theoriebegrip willen pleiten. Zo'n systematisch-argumentatieve
verhandeling claimt geldigheid voor de erin ontwikkelde uitspraken, waarheid of
(normatieve)juistheid. Dieclaims worden als zodanig ingebracht in het pluriforme
debat, deeigenlijke theorievorming. Daar worden zegetoetst ophun houdbaarheid.
Daar worden zegeamendeerd, verder ontwikkeld, gecorrigeerd. Een visie heeft in
het algemeen die bedoeling niet om in een onafhankelijke, argumentatieve ruimte
getoetst en verder ontwikkeld te worden.
En inderdaad, alsje eenmaal zo'n boek over democratietheorieën hebt bestudeerd, dan ben
je in staat om allerlei politiekegebeurtenissen, waarvanje bijvoorbeeld via de krant kennis
neemt,betertebegrijpen. Netalsnatuurwetenschappelijke theorieën, vergrootookzo'npluriform debatje inzicht in de wereld omje heen. Daarin ligteen belangrijke overeenstemming
tussen beide. Hetverschil is, dat depluriforme theorievorming een normatief karakter heeft,
normatieve hypotheses verdedigt en in debat ontwikkelt. Deze normatieve theorievorming is
steeds betrokken op menselijke maaksels: democratie, wetenschap, opvoeding, onderwijs,
enzovoort. Welnu, ook landbouw is zo'n menselijk maaksel, een menselijke praktijk,
waarover een normatieve theorievorming in dehierboven geformuleerde zin wezenlijk bij de
landbouwwetenschap hoort.
Engagement enwetenschappelijke onafhankelijkheid zijn duswel degelijk teverzoenen: door
normatieve theorievorming als pluriform debat over een rationelere inrichting van de
plantaardige en dierlijke productie. Juist door dit onderzoek zou de Landbouwuniversiteit
haar wetenschappelijk identiteit vorm kunnen geven - niet als ivoren toren ver van de
praktijk, maar als bij die praktijk geëngageerde, onafhankelijke instelling. Hierin zou ook
mede het verschil tussen universiteit en hoger beroepsonderwijs kunnen uitkomen.
Eerder zei ik, dat de totstandkoming van een duurzame samenleving, en dat geldt ook voor
een duurzame landbouw, op drie dingen is aangewezen: politiek debat, maatschappelijke
belangenstrijd enwetenschappelijk debat. Dewereld wordtnietandersdoor wetenschappelijk
debat alleen. De taak van dat debat is de voeding van politiek debat en belangenstrijd met
inzicht en kritiek.
7. In paragraaf twee beweerde ik, dat een precieser nadenken over de verhouding tussen
engagement en onafhankelijkheid voor het inhoud geven aan de missieeen verrassend nieuw
gezichtspunt zou opleveren. Wat heeft onze beschouwing nu in verband met de missie
concreet opgeleverd?
Indeeersteplaats hebik, hoopik, duidelijk gemaakt, dat een landbouwwetenschap, diehaar
wetenschappelijk-onafhankelijke status wil behouden,juist daarom vastzit aan een systematisch-argumentatieve reflectie opde vraag hoe een rationelere en duurzame landbouw er uit
hoort te zien. Haar engagement ligt dus 'automatisch', krachtens haar wetenschappelijke
habitus, bij een duurzame landbouw. De missie is dus in feite niets anders dan het trekken
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van deze consequentie en niet het aanbrengen van een externe doelstelling. Ik denk, dat dit
voor de opstellers ervan verrassend is.
In de rweee plaats heb ik de inhoud van dat engagement bij een duurzame landbouw
uitgewerkt in termen van een geheel nieuwe onderzoekstaak, namelijk normatieve theorievorming over een rationelere landbouw. Ik denk, dat dit nog verrassender is, terwijl ik
tegelijk denk, dat de Landbouwuniversiteit juist hierin haar eigen identiteit met zelfvertrouwen kan ontwikkelen. Een universiteit, die zo'n missie formuleert en daaraan trouw
wil zijn, zou aan deze onderzoekstaak naar mijn idee hoge prioriteit moeten geven.
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MILIEUWETENSCHAP EN DUURZAAMHEID
EduardvanHengel - vakgroepToegepaste Filosofie, LUW

Er zijn goede redenen om -als hetover 'duurzaamheid' gaat -speciale aandacht teschenken
aan de milieuwetenschappen. Milieu- en landbouwwetenschappen1 zijn immers op
verschillende wijze bij 'duurzaamheid' betrokken. Intuïtief zouje kunnen zeggen: het milieu
(het object van milieuwetenschappen) is het slachtoffer van on-duurzaamheid terwijl de
landbouw (het object van de landbouwwetenschappen) daarvan één der oorzaken vormt. Er
zijn echter nog wel enkele preciseringen nodig om de overeenkomsten en verschillen tussen
milieu- en landbouwwetenschappen scherp in beeld te krijgen.

1. Duurzaamheid
In de eerste plaats hebben we een wat nauwkeuriger interpretatie nodig van het begrip
'duurzaamheid'.Deveelgeciteerdeformulering vandeCommissieBrundtland ('Our Common
Future') waaraan o.m. ook onseigen Nationaal Milieubeleidsplan refereert biedt hiertoeeen
geschikt uitgangspunt: "Duurzame Ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige
generatiezonder daarmeevoortoekomstigegeneratiesdemogelijkheden ingevaartebrengen
ook in hun behoeften te voorzien." Hoewel in deze slotformule van de conferentie voor
Milieu en Ontwikkeling het begrip 'milieu' merkwaardigerwijs niet voorkomt is het niet
moeilijk in te zien welke rol het daarin speelt. Het milieu wordt hier opgevat als het totaal
van natuurlijke hulpbronnen waarvan een samenleving gebruik maakt om in haar behoeften
te voorzien. Iedere generatie - zo interpreteer ik - voorziet in haar eigen behoeften, maar
allen moeten daartoe een beroep doen op het natuurlijk milieu. Dat milieu belichaamt de
primaire, fysieke relatie tussen generaties, en de Brundtland-formulering maant ons het
gelijke recht van allegeneraties, ook die in deverre toekomst, te respecteren op het gebruik
van de natuur. Als onze generatie nu zit opgescheept met een ontwikkelingsprobleem (de
levenskansen zijn - vooral tussen Noord en Zuid - nog zeer ongelijk verdeeld) verbiedt deze
formule ons dus datprobleem optelossen met eeneconomische groei die ten kostegaatvan
de kansen van toekomstige generaties om het milieu als welvaartsbron te gebruiken. De
vereiste 'duurzaamheid' onderwerpt onze ontwikkelingsplannen dus aan een criterium van
ecologische inpasbaarheid. Aldus begrepen kan 'duurzaamheid' worden geoperationaliseerd
toteen setcriteria voor de milieueffekten van maatschappelijke ontwikkeling, en indeeerste
plaats natuurlijk van de materiële behoeftenvoorziening. Duurzaamheid wordt hier dus niet
opgevat als doel van ontwikkeling (dat zijn bijvoorbeeld welvaart, welzijn, gelijkheid,
ontplooiingetc.) maaralseen daarbij inachttenemenrandvoorwaarde. Duurzaamheid iseen
norm van intergenerationele rechtvaardigheid in het milieugebruik, diegrenzen steltaan de
wijzenwaaropintragenerationelerechtvaardigheid ('ontwikkeling')kanwordengerealiseerd.
In het algemeen, maar meer concreet, kunnen deze duurzaamheidsnormen alsvolgt worden
omschreven. Onttrekkingaanvernieuwbarehulpbronnen (alshout,vis, bodemvruchtbaarheid)
dienen binnen de regeneratiecapaciteit van het ecosysteem te blijven; emissies mogen de
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absorptiecapaciteit niet overschrijden, geen accumulatie van milieuvreemde stoffen. Voor
niet-vernieuwbarehulpbronnen (alsertsen enfossiele energiebronnen), waarelkverbruikeen
onomkeerbare reductievan devoorraad impliceert, wordt (door deRaad voorhet Milieu-en
Natuuronderzoek RMNO) als norm verdedigd dat hetjaarlijkse verbruik niet groter dan2%
van de economisch winbare voorraad mag omvatten; er rest dan te eeuwigen dage genoeg
voor 50jaar. Aantasting van biodiversiteit zou niet groter mogen zijn dan het tempo van de
natuurlijke nieuwvorming van soorten. Etcetera. Deverzameling van dit type normen wordt
wel 'milieugebruiksruimte' genoemd. Voor de precieze invulling daarvan is uiteraard nog
allerlei wetenschappelijk, ethisch-maatschappelijk enpolitiekdebat nodig. Hier isalleen van
belang dat voor de bepaling van deze normen slechts een beroep wordt gedaan op
wetenschappelijke feitenkennis overdemilieueffekten van technisch handelen, en universele,
de generaties overspannende normen van rechtvaardigheid die derhalve niet uit tijd- en
cultuurgebonden behoefteninterpretaties kunnen worden afgeleid. Men zou deze duurzaamheidsinterpretatie daarom smal ensterk kunnen noemen: smal omdat uitsluitend ecologische
neveneffekten worden genormeerd, en sterk omdat de normatieve geldigheid ervan niet op
subjectieve waarden berust maar normatief-rationeel gefundeerd kan worden terwijl de
empirische operationalisering uit wetenschappelijk onderzoek kan worden afgeleid.
Uiteraard is (nog) niet iedereen het met de hier gegeven duurzaamheidsopvatting eens. Men
kanhem ingrotelijnen bevestigd zien inpublikaties van deRMNO, de Sociaal-Economische
Raad (SER), in de nota Duurzaam Nederland van Milieudefensie en door ecologischeconomen als Opschoor en Daly, maar bestreden in het rapport Duurzame Risico's van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 1994). In zoverre is de hier
gegeven nadere bepaling van het duurzaamheidsbegrip zelf een diskussiebijdrage in het
voortgaande debat over de betekenis van duurzaamheid. Maar het is tegelijk natuurlijk geen
willekeurige subjectieve geloofsbelijdenis van deauteur maar een interpretatie diedeze geeft
in de verwachting dat verdere consensusvorming hem gelijk zal geven.
Anders dan Herman Koningsveld interpreteer ik duurzaamheid dus niet als een - met
'democratie' vergelijkbaar - ideaal dat een samenleving in een langdurig leerproces
gaandeweg vorm geeft. Duurzaamheid is in mijn interpretatie een vrij beperkt, doch in
principe goed kenbaar criterium waaraan ook voldaan kan worden (bijvoorbeeld binnen 50
jaar) omdat er gedurende lange perioden van de mensheidsgeschiedenis reeds aan werd
voldaan - globaal tot aan de Industriële Revolutie.

2. Duurzaamheid en ontwikkeling
Een belangrijk gevolg van deze interpretatie is dat niet alle milieuproblemen duurzaamheidsproblemen vormen.Duurzaamheidsproblemenvormenslechtsdemilieuaantastingen met
irreversibele, lange-termijngevolgen die de kansen voor toekomstige generaties verkleinen.
Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog milieuveranderingen dieniet irreversibel zijn en niethet
karakter dragen van afwenteling naar de verre toekomst. Geluidhinder, stank, organische
vervuiling van oppervlaktewater, vervuiling van arbeids-enbinnenmilieu maar ook kwesties
alsdierenwelzijn enlandschapskwaliteit: daarmeebenadeelt een samenleving vooral zichzelf,
het zijn milieuproblemen die in principe op korte termijn te verhelpen zijn door de
samenleving diedezeomgevingskwaliteiten (niet)opprijs stelt. Jezou deze milieuproblemen

als leefbaarheidsproblemen kunnen aanduiden. Anders dan duurzaamheidsproblemen
berusten zij wèl op tijd- en plaatsgebonden waarderingen en moet hun belang worden
afgewogen tegen andere belangen bij welvaart en welzijn. Leefbaarheidsproblemen zijn de
milieuproblemen die tot 'ontwikkeling' behoren.
In deze opvatting wordt duurzaamheid derhalve op twee wijzen geoperationaliseerd. In de
eerste plaats als ecologisch criterium, tot een set van toetsingsnormen die we 'milieugebruiksruimte' noemen;bij dezeoperationalisering zullen milieuwetenschappen eencentrale
rolblijken tespelen. En vervolgens wordtduurzaamheid -meer inhoudelijk -geoperationaliseerd in een concrete maatschappelijke ontwikkeling: een uitwerking van allerlei maatschappelijke behoeften (aan welvaart, welzijn, natuurschoon, technologie, democratie en
intragenerationelerechtvaardigheid) dievoldoetaande,onafhankelijk daarvan geoperationaliseerdeduurzaamheidscriteria. Voorwatbetreft delandbouw spelende landbouwwetenschappen in deze tweede operationalisering een belangrijke rol. Vorm en inhoud van die
maatschappelijke ontwikkeling kan niet zonder meer uit duurzaamheidscriteria worden
afgeleid. Vele maatschappelijke ontwikkelingen zijn mogelijk, en ook veel technologische.
Waarschijnlijk zijn zowelextensieveecologischelandbouw alsintensieve high-tech landbouw
binnenduurzaamheidsgrenzen mogelijk; dekeuzevoordeeneofdeanderewordt uiteindelijk
niet door duurzaamheidseisen gedikteerd maar door de maatschappelijke belangen en
behoeften die ze dienen. Het duurzaamheidscriterium wijzigt waarschijnlijk slechts de
'concurrentieverhoudingen' tussen deze twee opties.

3. Milieuwetenschap
In de tweede plaats moeten we ons een wat preciezer beeld vormen van de milieuwetenschappen, die we als geïntegreerde verzameling aanduiden met milieukunde. Evenals de
landbouwwetenschap isditnatuurlijk eenpraktischewetenschap:zebestudeertgeenabstracte,
in experimenten uitgeprepareerde natuurverschijnselen maar allerlei concrete - sociale en
natuurlijke - verschijnselen die tot het milieuprobleem behoren. Een evenals de landbouwwetenschap heeft de milieukunde ten doel het formuleren van praktische aanbevelingen, in
ditgevalten behoevevandemilieuzorg, hetmilieubeleid, demilieubeweging en milieuvriendelijke productie. Maar daarmee houden de overeenkomsten wel op, want in tegenstelling
tot delandbouw ishet milieu natuurlijk geen technische praktijk waar (zoals door boeren en
tuinders) instrumentele handelingen worden verricht teneinde materiële grondstoffen om te
vormen in verhandelbare eindprodukten.
Omdat er snel onzorgvuldigheden insluipen wanneer we in het algemeen over milieukunde
blijven spreken alswasdateengeïntegreerde enconsistentedisciplineonderscheid iknueerst
vierinWageningen beoefende hoofdtakken vanmilieuwetenschap. Ophun samenhang komen
we terug.
1. De harde kern van de milieukunde vormt de natuurwetenschappelijke bestudering van
processen engebeurtenissen indemilieucompartimenten bodem, waterenlucht/klimaat,
en hun gevolgen voor mensen, planten, dieren en ecosystemen. Denk aan (delen van)
vakgebieden als milieuchemie, -fysica, natuurbeheer, biologie en ecologie, eco-

89

toxicologie en gezondheidsleer. Je zou dit onderzoek overkoepelend kunnen aanduiden
als toegepaste ecosysteemtheorie: ecosysteemtheorie omdat deze de integratie van de
diverse natuurwetenschappelijke componenten beoogt, en 'toegepast' omdat deze wordt
gericht op door mensen veroorzaakte en door mensen (negatief) gewaardeerde
verschijnselen. Op dit omvangrijkste stuk milieuonderzoek komen we verderop terug.
2. Daarnaast is er allerlei sociaal-wetenschappelijk milieuonderzoek naar organisatorische,
economische, sociale, culturele,juridische en beleidsprocessen die relevant zijn voor de
oplossingvan milieuproblemen. Metdetoepassing van sociaal-wetenschappelijke kennis
op het milieuprobleem zijn allerlei maatschappelijk (en dus filosofisch) interessante
problemen verbonden waarop we hier echter niet verder kunnen ingaan.
3. Vervolgensiser eentypenatuurwetenschappelijk onderzoek (waarvan ikin Wageningen
trouwensnietzoveelzie) datzichnietbezighoudt metdeonder 1)genoemde milieucompartimenten, maar dat economische en produktieprocessen bekijkt met speciale
belangstelling voor de energie- en materiestromen die daarin circuleren. Het levert
inzicht op dat gebruikt kan worden in maatregelen ter sluiting van kringlopen en ter
voorkoming van lekverliezen. Dit soort kennis is uiteraard sterk verwant aan de
technische kennis van produktieprocessen die in technische wetenschappen (zoals de
levensmiddelentechnologie en de landbouwwetenschap) wordt ontwikkeld, maar
onderscheidt zich daarvan doordat niet het maken van nuttige produkten voorop staat
doch het verhogen van de ecologische inpasbaarheid en de verlaging van de milieubelasting van dergelijke produktieprocessen. Het geeft inzicht in de onbedoelde
neveneffekten. Je zou kunnen zeggen: hierbij bekijkt men niet de glanzende voorkant
van de produktie t.w. zinvolle en economisch efficiënt geproduceerde behoeftenbevredigers, maar de vuile achterkant: wat de pijp uit en de sloot in gaat, het afval, de
laagwaardige warmte die verloren gaat, de gebruikte grondstoffen etc. Je zou dit
ecologisch-economisch offysisch-economisch onderzoek kunnen noemen. Er wordtniet
(zoals in technische wetenschappen) naar de afzonderlijke produktietechnieken gekeken
maar op regionaal, nationaal of bedrijfstakniveau wordt de fysieke component van
produktieprocessen geïntegreerd in kaart gebracht.
4. Tenslotte wordt tot de milieuwetenschap gerekend de milieutechnologie welke daarin
een geheel eigen en tamelijk beperkte plaats inneemt: bodemsaneringsmethoden, rookgasontzwavelingsinstallaties, afvalwaterzuivering e.d. Milieutechnologie moet daarbij
scherpwordenonderscheiden van milieuvriendelijke (produktie)technologieën. Het heeft
immers weinig zin om spuitbussen met onschuldige drijfgassen, electrische auto's of
geïntegreerde bestrijding van plagen als milieutechnologie te kwalificeren; dit zijn in de
eerste plaats produktie- en consumptietechnologieën die in de daartoe bestemde
bedrijfstak worden vervaardigd, gebruikt en met behulp van op die bedrijfstak gerichte
technische wetenschap ontwikkeld. Niet milieubescherming maar behoeftenbevrediging
ishunprimairedoel, hun milieuvriendelijkheid iseenbijkomstigheid: een thans, tijdelijk
in het oog lopend kenmerk van hun neveneffekten. Als milieutechnologieën kunnen dus
slechts end-of-pipe- en saneringstechnologieën worden beschouwd; verbetering van het
milieu is hun doel en niet hun neveneffekt. (Dit laat de mogelijkheid open dat
milieutechnologieën op hun beurt ongewenste neveneffekten vertonen: accumulatie van
vervuild slib, energieverbruik. Zo worden milieuproblemen opgelost door ze te
verplaatsen.) Een grensgeval vormen de recycling-technologieën: enerzijds verwerken
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ze-alsandere milieutechnologieën -deafval en emissies van produktieprocessen, maar
anderzijds lijken ze op produktietechnologieën omdat ze nuttige halffabrikaten of
grondstoffen afleveren.
Deze milieukundige sub-discipline die we eigenlijk milieutechnologiekunde zouden
moeten noemen is een tamelijk normaal soort technische wetenschap.
Binnen de milieukunde neemt hij echter een wat excentrieke plaats in omdat voor de
ontwikkeling van milieutechnologieën weinig milieuwetenschappelijke kennis wordt
gebruikt. Denatuurwetenschappelijke kennisdiein milieutechnologieën wordt toegepast
isimmersniet deonder 1)genoemdemilieuwetenschappelijke kennis. Omeen anaërobe
afvalwaterzuiveringsinstallatie te bouwen is immers nauwelijks kennis nodig over het
milieucompartiment 'water' maar veeleer microbiologische en procestechnologische
kennis; alleendespecifikatiesvanhetloosbareeindprodukt worden hieropmilieuwetenschappelijke gronden vastgesteld.

4. Toegepaste ecosysteemtheorie, nader bekeken
De eerstgenoemde en in Wageningen meest verbreide tak van milieuwetenschap is een
duidelijk voorbeeld van toegepaste wetenschap:
a) de onder geïdealiseerde laboratorium-omstandigheden verkregen zuiver-wetenschappelijke kennis over ideale gassen, puntbronnen en volmaakt zuivere stoffen wordt
toegepast opeenconcreet domein van verschijnselen: dewerkelijke natuur (het 'milieu')
waarin wij leven.
b) daarbij is nietzozeer van belang hoeprocessen in diewerkelijke natuur in het algemeen
verlopen, maar gaat de interesse in het bijzonder uit naar verschijnselen die door
menselijk handelen (de neveneffekten van produktie) bewust of onbewust worden
veroorzaakt.
c) En in de derde plaats wordt ingezoomd op die verschijnselen die normatief relevant
worden geacht. Meer speciaal: die wij als schade, aantasting, verontreiniging,
verdroging, verstoring etc. beschouwen. Dit zijn duidelijk waarde-geladen begrippen,
waaraan een sociaal-cultureel waardeoordeel ten grondslag ligt. Het gebruik van zulke
belangengebonden begrippen is karakteristiek voor toegepaste wetenschappen; het
weerspiegelt hun maatschappelijke engagement maar bedreigt tegelijkertijd haar
onafhankelijkheid. Ik kom daar op terug.
Watvoor kennislevertonsdezetoegepaste natuurwetenschap van de milieucompartimenten?
In deeersteplaats kunnen daarmee voorspeilingen gedaan worden van deneveneffekten van
deproduktie opnatuur en milieu. Je redeneert dan van oorzaak naar gevolg, met de causale
stroom mee. Dit geeft structuur aan Milieu Effect Rapportages. Het attendeert de
samenleving op toekomstige verschijnselen en stelt haar in de gelegenheid die door tijdige
maatregelen te voorkomen. In de tweede plaats echter biedt dit onderzoek ook de
mogelijkheid verklaringen te vinden van zorgwekkende gebeurtenissen: je redeneert dan
tegen de causale stroom op, van gevolg naar oorzaak.
Totzover lijkt de (natuur-wetenschappelijke, compartimentale) milieukunde als toegepaste
natuurwetenschap sterk op de landbouwwetenschap: er wordt ingezoomd op normatief
(sociaal, politiek, economisch) relevante verschijnselen die door praktische ingrepen in
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gewenste richtingen kunnen worden beïnvloed. In de landbouwwetenschap werd dit
verklarend en voorspellend onderzoek echter aangevuld met techniekontwikkeling, het
ontwerpen van technische procedures om gewenste eindtoestanden of produkten te
vervaardigen. Dat ligt in de milieuwetenschap principieel anders (als we even afzien van de
praktijk van natuurontwikkeling) omdat deze zich in het algemeen bezig houdt met
ongewenste (i.p.v. gewenste eindtoestanden) die bovendien niet het doel van technieken
vormen maar daarvan slechts neveneffekt zijn. Het praktische doel waaraan milieuwetenschappenwerkenisnormstellingofbeter:normafleiding. Metmilieuwetenschappelijk inzicht
in de causale ketens door de milieucompartimenten kun je beredeneren welke emissies,
onttrekkingen ofverstoringen 'aan debron' achterwege moeten blijven om milieudoelstellingen als 50% gezond bos in hetjaar 2000 of herstel van de ozonlaag te bereiken. Uiteraard
hebben we in het milieu niet alleen tedoen met lineaire causale ketens dieéén oorzaak met
één gevolg verbinden. Meestal zijn er vele intermediaire variabelen welke een waaier van
oorzaken verbinden met een gedifferentieerde bundel effekten. Normafleiding vergt dan
complexe model- en scenariostudies.
Het zoeven gemaakte onderscheid tussen normstelling en normafleiding verdient nog enige
toelichting. Ookvoor milieuwetenschap geldtdat zij uit feiten en natuurlijke wetmatigheden
geen waarden en normen kan afleiden. Voor de beredenering van normen aan de bron blijft
milieuwetenschap dusafhankelijk van, in maatschappelijke (sociale, politieke, economische)
processen geformuleerde waarden en normen m.b.t. eindvariabelen. Hoeveel uitstervende
soorten, hoeveel gezondheidsschade door ozonlaagverdunning, hoeveel temperatuur- of
zeespiegelstijging aanvaardbaar is: dat valt uiteindelijk niet op (milieu-)wetenschappelijke
gronden tebeargumenteren. Anderzijds impliceert dat niet dat de uiteindelijke waarden waar
milieuhygiënische normstelling op berust geheel willekeurig, subjectief en tijd- of
cultuurgebonden zijn. Hier raken we aan wat Koningsveld het rationaliseringsprobleem van
de praktische wetenschappen noemt.

5. Rationalisering in de milieuwetenschap
Koningsveld vraagt landbouwwetenschappers zich rekenschap te geven van het verbeteringsperspectief dathen, bij hetontwikkelen van nieuwelandbouwmethoden voor ogen staat.
Voor milieuwetenschappers diezich bezighouden metnormafleiding impliceert dit bezinning
opde rationaliteit van ecologische of milieuhygiënische normstelling. Watdatbetreft zijn er
twee extreme posities die misschien feitelijk door niemand verdedigd worden maar
maatschappelijk wel degelijk als (standaard)beelden van de milieuwetenschap fungeren.
1. De waardevrije of logisch-positivistische positie volgens welke milieukundigen slechts
empirisch-wetenschappelijke uitspraken doen over fysische, chemische, biologische en
ecologischegebeurtenissen inhetecosysteem. Hethechten vanwaardeoordelen aanzulke
gebeurtenissen (verdroging! aantasting! uitputting!) is een irrationele of subjectieve
kwestie van samenleving en politici, evenals het vaststellen van nonnen om zulke
effekten te voorkomen. Het aanwijzen van depolitiek of normatief relevante verschijnselenwaarovermilieuwetenschappers zichbuigenwordtzodoendeeenbuitenwetenschappelijkekwestie. Eendergelijke visieonderschat hetnormatievegehaltevan milieuwetenschap en ondermijnt haar onafhankelijkheid: hij maakt haar tot horige oplosser van
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problemen die politici of publieke opinie haar voorleggen. Zo'n visie maakt niet
begrijpelijk waarom milieuwetenschappers juist vaak aktief de openbaarheid zoeken en
publieke opinie en politici trachten te beïnvloeden door ze te attenderen op kwesties
waarover wij ons zorgen zouden móeten maken. Early warning.
2. Het andere extreem zouje de technokratische of - in dit geval - ecocratische positie
kunnen noemen. Milieuwetenschappers bepleiten met hun volle wetenschappelijke
gewicht dat bepaalde normen gerespecteerd behoren te worden bijv. omdat wetenschappelijk onderzoek dat uitwijst, omdat natuurwetten gehoorzaamd moeten worden,
omdat de draagkracht van het ecosysteem wordt overschreden of omdat anders soorten
uitsterven dan wel hulpbronnen teloorgaan. Zulke wetenschappers overschatten het
normatieve gehalte van hun discipline, ze overschreeuwen zichzelf. Ze miskennen dat
uitfeiten geennormen kunnen worden afgeleid en datdenatuurde samenleving dusook
geen morele wetten kan voorschrijven die wetenschappers beter of eerder dan anderen
kunnen kennen. Ze zijn een gevaar op de weg in de democratie doordat ze de relatie
tussen normen en feiten versluieren inplaatsvan dezeteverhelderen ofteontmaskeren.
Rationalisering in de milieuwetenschap betekent m.i. dus in de eerste plaats dat het
normatievegehaltevandezetoegepaste wetenschap evenwichtig inkaart wordtgebracht. Het
impliceert een formele eis tot hetverschaffen van helderheid over de verknoping van feiten
en waarden in milieukundige normstelling. Inhoudelijk valt daarover nog het volgende op te
merken.

6. Normatieve rechtvaardiging van milieubeheer
Met betrekking tot de normatieve struktuur van milieuproblemen (wat is het probleem
eigenlijk?) en hun oplossing (normering) kunnen we mijns inziens drie hoofdtypen
onderscheiden: één voor de zogenoemde leefbaarheidsproblemen en twee voor duurzaamheidskwesties.
1) Leefbaarheidsproblemen noemden we de behoeften aan milieukwaliteit die zonder
irreversibelegevolgen voortoekomstigegeneraties kunnen wordenbevredigd endietijden cultuurafhankelijke interpretaties van 'het goede leven' weerspiegelen; we noemen
dit 'ethische' kwesties, ter onderscheiding van de 'morele' kwesties sub 2) en 3). Een
samenleving kan een aangename werkomgeving meer of minder belangrijk vinden, of
een voorkeur hebben voor Franse tuinen danwei Engelse landschapsparken. Dergelijke
cultuurspecifieke preferenties kan en mag een samenleving in haar natuurlijk milieu tot
uitdrukking brengen, zolang ze daarbij de mogelijkheden voor latere generaties om het
anders tedoen nietondermijnt, d.w.z. zolang zebinnen deduurzaamheidsgrenzen blijft.
Dat een samenleving haar stempel ophet milieu drukt en aan haar kinderen geen tabula
rasa achterlaat kan haar daarbij niet worden kwalijk genomen. De rechtvaardiging van
milieunormenligtinditgevalincultureel geworteldebehoeften, waarvan debevrediging
(die geld en ruimte kost) concreet zal worden afgewogen tegen andere ambities van die
samenleving. Milieuproblemen van dit type (leefbaarheidsproblemen) zijn een soort
esthetischekwesties: zedrukken uithoeeen samenleving haar leefomgeving wenstvorm
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te geven. Ze worden enigszins kwaadaardig wel als 'luxeproblemen' bestempeld. Maar
het tijd- en cultuurgebonden karakter van deze preferenties betekent niet dat deze
subjectief en willekeurig zijn. Uitingen van milieuwetenschappers kunnen m.i. als
'ecologisch rationeel' worden aangemerkt wanneer zem.b.t. het milieu centrale, in hun
cultuurverankerde waarden verdedigen, althans zolang ze zich bewust zijn en duidelijk
maken dàt zedaarbij waarden verdedigen.
Bovendien lijken milieuwetenschappers mij uithoofde van hunberoep ook verplicht om
er desamenlevingopteattenderen welkemilieuwaarden bij ongewijzigd beleid bedreigd
worden. Zoals kunstkenners een belangrijke rol spelen bij de vaststelling van de beschermwaardigheid van tekeningen van een leerling van Rembrandt, zo mogen we ook
verwachten dat milieukundigen de samenleving voorgaan in culturele leerprocessen
(zoals door Koningsveld geschetst), i.e. het scherpen van haar esthetisch gevoel voor
milieukwaliteiten. Het is verkeerd begrepen democratie om de terugkeer van de zwarte
ooievaar aan een referendum te onderwerpen.
2) Duurzaamheidsproblemen hebben -zoalswealzagen-eenandere normatieve struktuur.
Hiergaathetom morelekwestiesoftewel: omintergenerationele eerlijkheid, gelijkheid
en rechtvaardigheid in het milieugebruik. Het gaat om rechten en plichten i.p.v. om
waarden en behoeften. Met enkele voorbeelden gaf ik al aan welk type normen deze
milieugebruiksruimte opspannen. De rationaliteit van deze bron voor concrete
normstelling ligt niet in de specifieke levensstijl of behoeften van een bepaalde cultuur,
maar in het historisch gegroeide besef dat onze cultuur (samenleving, generatie) er
slechts één isin een lange (en naar wij hopen zich nog lang voortzettende) reeks waarin
geen cultuur meer rechten op natuurgebruik toekomt dan enige andere. Die basisnorm
is rationeel te noemen omdat (naar analogie met andere rechtvaardigheidsnormen) niet
valt in te zien rond welke andere norm ooit consensus zou kunnen ontstaan tussen alle
potentiëlebetrokkenen. Opnieuw: er lijkt mijgeen bezwaar tegen wanneer milieuwetenschappers in publieke diskussies dergelijke rationele normen steunen en verdedigen,
zolang ze maar duidelijk maken dàt ze daarbij normen verdedigen die niet uit
wetenschappelijk onderzoek kunnen worden afgeleid en slechts geldingskracht kunnen
krijgen wanneer ze publiekelijk worden erkend. In dit geval lijkt het mij zelfs
buitengewoon noodzakelijk dat wetenschappers de morele argumentatie met kracht
verdedigen omdat toekomstige generaties nu eenmaal geen belangengroep zijn die zich
metterdaad (d.w.z. door dreiging met sociale conflicten) in het maatschappelijke debat
kanmelden.Wetenschappershebben hierm.i.een mooiekansomhun onafhankelijkheid
van welke belangengroep dan ook (inclusief de huidige generatie) te demonstreren.
3) Tenslotte behoren tot hetduurzaamheidsprobleem nog een aantal normen die met recht
als draagkracht worden aangeduid. Het gaat om de normen voor het gebruik van
vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. Ze behoren ook tot het begrip milieugebruiksruimte, maar voor hun rechtvaardiging is minder morele en meer wetenschappelijke argumentatie nodig. Immers, om vast te stellen hoeveel haringen, walvissen er
jaarlijks gevangen mogen worden of hoeveel hout er van een hectare mag worden
geoogst is het niet nodig (zelfs niet mogelijk) om vast te stellen welke oogst uit
rechtvaardigheidsoogpunt gewenst is: kennis van de relevante regeneratieprocessen zelf
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informeert ons direct hoeveel er jaarlijks maximaal beschikbaar is (Maximum
Sustainable Yield). Meer oogsten dan dat leidt op korte of langere termijn tot
vernietiging vandehulpbron zelf; minder leidt tot groei vandepopulatie en daarmee
tot natuurlijke afremming vandejaarlijkse groei. Hier geldt dus: kunnen = mogen.
(Dat veel milieugebruik in feite bestaat uit eencombinatie van oogsten en compense" rendetoedieningvanmeststoffen ofanderegroeibevorderendeinterventieswaarvoorook
weereenbepaalde draagkracht kanworden vastgesteld, maakt geen principieel verschil
voor denormatieve logica.) Draagkrachtgrenzen zijn objectieve eigenschappen vande
natuur, die door empirisch wetenschappelijk onderzoek gekend kunnen worden. Ze
kunnen -anders dandelichtsnelheid ofdeTweede Hoofdwet vandethermodynamica wèl worden overschreden, maar slechts tijdelijk; overschrijding beëindigt op
voorspelbare termijn debeschikbaarheid vandevernieuwbare hulpbron zelf. Hetgaat
hier dusomgrenzen waarvan inprincipe precies geweten kanworden waar zeliggen;
zeworden niet (zoalsnormen voorgezondheidsschade ofvoordemaximumsnelheid)bij
afspraak, alsconventievastgesteld, naafweging vanalle belangen enindewetenschap
dat eenwatlagere norm iets veiliger iseneenwathogere iets schadelijker.
Voordelaatstetweecategorieën, deduurzaamheidsnormen, geldtdusm.i.datzeniet-zoals
deWRR meent2-voortkomen uiteenafweging vanmaatschappelijke (sociale, economische,
recreatieveenesthetische)belangenenwaarderingen, dienoodzakelijkerwijs debelangenvan
dézegeneratie zijn, maar gebaseerd worden opeenzoonpartijdig mogelijke benaderingvan
datgene wat op de lange termijn een algemeen belang is, d.w.z. van alle generaties. De
specifieke behoeften van toekomstige generaties, die ongetwijfeld hun samenleving heel
anders zullen willen inrichten danwij,hoeven wedaarvoor niet tekennen, evenmin als we
inonzesamenleving despecifieke behoeften vanindividuen engroepen hoeventekennenom
normen voor (intragenerationele) sociale rechtvaardigheid te formuleren.

7. Integratie en perspectief
De vraag naar desamenhang tussen devier soorten wetenschappelijke aktiviteit haddenwe
nog voor onsuit geschoven. Maar een integrerend perspectief moet er natuurlijk wel zijn.
Milieukundewordtwelomschreven alseen 'interdisciplinaireprobleemgerichte wetenschap',
maar watsticht eenheid indiedisparate verzameling deelspecialismen? Welkegemeenschappelijke achtergrondconsensus voorkomt dat deelspecialismen tot elkaar tegensprekende
handelingsadviezen komen? Watbehoort welen niet tot hetvakgebied en vormt deinhoud
van opleidingen, leerboeken, leerstoelen en onderzoeksplannen? Elders3 liet ik zien dat voorzover oraties en standaardwerken daarover uitsluitsel geven - men milieukunde inhet
algemeen beschouwt alseenstuur- ofbeleidswetenschap, dievoorziet inkennis, nodig voor
maatregelen, ontwerpen, planvorming, beleidsstrategieën, sturing vande samenleving door
ingrijpend overheidsbeleid endergelijke. Milieukundelevert kennisvoor milieubeheer endat
is primair een taak van de sturende staat, aldus deze consensus. Duurzaamheid mageen
grondige verbouwing vandesamenleving vergen, deze verbouwing wordt echter gezienals
resultaat van stuurmaatregelen dieuitgaan vande staat.
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Dit lijkt mij een bedenkelijke insnoering van het doelvan de milieukunde, gebaseerd opeen
ongefundeerd optimisme over de maakbaarheid van de samenleving door staat en politiek.
Weliswaar levert de milieukunde inzicht in nonnen waaraan de samenleving zich, in haar
milieugebruik moet houden, maar ten onrechte wordt de effectuering van deze normen als
staatszaak opgevat. Staat en samenleving kunnen niet aan elkaar worden gelijkgesteld.
Er zijn op zijn minst drie manieren waarop een algemeen verbreid, maatschappelijk
milieubewustzijn van fundamenteler betekenis is voor de milieuvriendelijkheid van ons
produktiesysteem dan staatsregulatie.
1) Milieubewuste burgers kunnen in deeerste plaats viade markt invloed uitoefenen op de
milieueffekten van produktie, in hun rol van consumenten die kiezen voor onbespoten,
milieuvriendelijk geteelde, recyclebare, energiezuinige en anderszins ecologisch
inpasbare produkten.
2) In de tweede plaats kunnen zij als boeren, ondernemers en werknemers invloed
uitoefenen op de inrichting van produktiesystemen. Zie de opkomst van ecologische en
biologische teeltwijzen, van milieuvriendelijke onderneminkjes en bedrijfsinterne
milieuzorg. Dergelijke ontwikkelingen zijn maar zéér ten delehetgevolg van regulerend
overheidsbeleid.
3) En in dederde plaats is elk regulerend overheidsoptreden afhankelijk van voorafgaande
maatschappelijke legitimiteit en politiek draagvlak. Het milieubewustzijn van burgers,
geïnstitutionaliseerd in publieke opinie, sociale bewegingen (milieubeweging) en
politieke partijen maakt - in een democratie - het nemen van maatregelen door de staat
pas mogelijk. (Het 'creeëren van draagvlak voor maatregelen' is dan ook een
technokratische perversie van de democratie.)
Omdat de overheid (op allerlei echelons) een groot afnemer van milieukundigen en
opdrachtgever voor milieukundig onderzoek is, is de sterke oriëntatie van de milieuwetenschapopdestaatweliswaar begrijpelijk, maarnietverdedigbaar. Milieubeheer isprimaireen
algemeen maatschappelijke taak, die verankerd ligt in een breed gedeeld maatschappelijk
milieubesef; de rol van de staat en het functioneren van deskundigen is daarvan een
afgeleide. Milieukunde moet dus in de eerste plaats een publieke taak vervullen: de
ontwikkeling van een breed, stabiel en consistent milieubewustzijn, in de beste, aloude
Verlichtingstraditie van de moderne wetenschap. De produktie van beleidsinstrumenten en
specialisten is daaraan secundair.
Zo'n cultuurkritische 'publieke milieukunde' ontleent de impulsen voor haar onderwijs en
onderzoek aan haar intellectuele taak: aktieve deelname aan het publieke debat over de
toekomst van onze samenleving, haar beeld van natuur en milieu en haar opvattingen over
deinrichtingvaneenecologisch inpasbaarproduktiesysteem. Geheelinovereenstemming met
Herman Koningsveld denk ik dat expliciete en gedokumenteerde bespreking van controversiëlewantwaardegeladen gezichtspunten binnen demilieukundenietgeschuwd moetworden.
Gefundeerde stellingname in aktuele maatschappelijke debatten zou - door een praktischwetenschappelijke discipline - niet mogen worden beschouwd als een 'buitengebeuren' dat
van de 'eigenlijke' wetenschappelijke taken afleidt en dienovereenkomstig laag scoort op de
schaal van wetenschappelijke prestaties. Deze publiek / intellectuele taak behoort tot de
centrale taken van een opkomende praktische discipline die zich nog niet mag verheugen in
eenbrede maatschappelijke consensus waarbinnen deoplossingvan milieuproblemen alseen
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technische kwestie aan deskundigen kan worden overgelaten. Hij kan niet worden
gedelegeerd aan enkele voormannen van de discipline die zo nu en dan de krant halen met
krachtige uitspraken voor eigen rekening. Evenmin kan hij aan een AIO-onderzoek worden
toevertrouwd.

1. Wanneer Herman Koningsveld in 'Landbouwuniversiteit en Duurzaamheid' over
'landbouwwetenschappen'spreektbedoelthijalleaandeLandbouwuniversiteit beoefende
wetenschappen, waartoe hij uitdrukkelijk ook de milieuwetenschappen rekent. Zonder
het overigens met zijn betoog oneens te zijn zal ik hier echter onder 'landbouwwetenschappen'verstaandelandbouwwetenschappen-in-engere-zin:dewetenschappenalsbosbouw, zoötechniek,plantenziektekunde e.d. diegerichtzijn ophetverbeteren
(rationaliseren) van het technisch handelen in de landbouw.
2. Zie: 'Duurzame Risico's, een blijvend gegeven', Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (rapport nr 44), SDU, Den Haag, 1994. Voor mijn kritiek daarop:
Eduard vanHengel,Bart Gremmen, Milieugebruiksruimte: tussen natuurweten conventie, KennisenMethode 19(1995)3,p.277-304.
3. Eduard van Hengel, Milieukunde: nieuw paradigma of meer van hetzelfde? in: Bart
Gremmen, Susanne Lijmbach (ed.), Toegepaste Filosofie in praktijk, Wageningse
Sociologische Studies 32, Wageningen, 1991,p.35-54
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DUURZAME RISICO'S
I.J. Schoonenboom - Wetenschappelijke Raad voorhetRegeringsbeleid (WRR)

Duurzaamheid als beleidsdoel
Met het introduceren van het begrip duurzaamheid op het internationaal-politieke platform
heeft de Commissie-Brundtland het milieubeleid in vele landen een belangrijke impuls
gegeven '. Zeker in Nederland, nog eens versterkt door de snel op het verschijnen van Our
Common Future volgende publicatie Zorgen voor Morgen van het RIVM, was de
ontvankelijkheid vooreen streven naar duurzameontwikkelinggroot 2 . Dezeer voortvarende
vertaling hiervan in het beleid door het Nationale Milieubeleidsplan (-plus) en andere
plandocumenten is een beleidsprestatie van de eerste orde en heeft internationaal dan ook
sterk de aandacht getrokken \
De doelstellingen die in de verschillende plandocumenten zijn geformuleerd, zowel de
algemene als de concretiseringen in taakstellingen in detijd, zijn sinds hun formulering niet
wezenlijk aangetast. Ook in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn de hoofdlijnen
van het beleid herbevestigd.
Het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) neemt als uitgangspunt de definitie van duurzame
ontwikkeling van de Commissie-Brundtland: 'een ontwikkeling die voorziet in de behoeften
van de huidige generatie zonder de mogelijkheden in gevaar te brengen voor toekomstige
generaties om ook in hun behoeften tevoorzien'. De hoofddoelstelling om dit te realiseren,
is het instandhouden van het draagvermogen van het milieu. De notie dat binnen één
generatie een goede milieukwaliteit moet worden achtergelaten, is vertaald in de bekende
taakstellingen voor stabilisatievan C02-emissiein2000ophetniveau van 1989/1990envoor
de emissie van allerlei andere stoffen in een reductie van 70 tot 90procent, te realiseren in
dejaren tot 2010.

Ecologische fundering
De taakstellingen zijn, soms wat gematigd, ontleend aan Zorgen voor Morgen. De in dit
rapport bepleite normen zijn geënt op het biotisch en a-biotisch draagvermogen. "De relatie
tussen mensheid en milieu", zo stelt het rapport in navolging van Our Common Future,
"moetdaartoeworden omgebogen naareen duurzameontwikkeling, waarbij dekwaliteitvan
het milieu niet wordt aangetast door het gebruik dat de mens ervan maakt. Dit vergt een
zodanig sluiten van de antropogene stofkringlopen dat geen uitputting of belasting van het
milieu ontstaat" 4.
Het 'ideaal' is dus eigenlijk een volledig sluiten van de stofkringlopen, maar bij gebrek aan
de mogelijkheid daarvan moet worden gestreefd naar 'no effect levels', d.w.z. naar niveaus
die het regenererend vermogen van het milieu niet aantasten.
Deze korte reconstructie van het milieubeleid is van belang. In de eerste plaats omdat ze
aantoont hoezeer de vanuitduurzaamheid beredeneerde doelstellingen zijn gebaseerd opeen
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ecologische wenselijkheid. Weliswaar kon het NMP deze wenselijkheid niet over de hele
linievolhouden (metnametenaanzien van COJ, maar dezenota heeft tochvoornamelijk het
karakter van een doorvertaling van de taakstellingen naar de verschillende doelgroepen.
Onderkendwerddatsommigehierdoorzwaarzoudenwordenbelast, maar macro-economisch
gezien werd de schade beperkt geacht.
Naast de constatering van voornamelijk ecologisch bepaalde doelstellingen, is in de tweede
plaats van belang dat de legitimering van de taakstellingen vooral van wetenschappelijke
aard is. Dit ligt ook besloten in termen als 'biotisch en a-biotisch draagvermogen' en
'regeneratievermogen'.

Geen alternatief
Achteraf gezien, is hetverwonderlijk hoea-politiek depolitiek opditbeleidsdocument heeft
gereageerd. Het NMP is vrijwel Kamerbreed onderschreven; de programma's van de
verschillende partijen voor deTweedeKamer-verkiezingen van 1989delen de doelstellingen
van het NMP eveneens vrijwel ongeamendeerd.
In het NMP wordt onderkend dat een duurzame ontwikkeling impliceert 'dat een optimum
moet worden gezocht tussen wensen voor natuur en milieu en wensen voor de sociaaleconomische ontwikkeling met het oog op de volgende generaties'5. Ondanks de slechts
marginale aandacht voor de consequenties van de centraal gestelde doelstellingen op het
gebiedvan natuuren milieu voorandere maatschappelijke doelen blijken deze desalniettemin
aanzienlijk te zijn. Het begrip 'optimum' verwijst naar een politieke afweging. Dat dit
politieke optimum ondanks de mogelijke gevolgen toch door ieder aanvaard is, is
opmerkelijk. Evenzeerdatdoordepolitiektotnutoegeen alternatieven zijn gemaakt, wattoch
op ieder ander gebied een normale situatie is. Het lijkt wel alsof er maar één visie op
duurzaamheid mogelijk is.
Een mogelijke verklaring is dat genoemde rapporten een eind jaren tachtig in brede kring
bestaand gevoel van onbehagen articuleerden en ook versterkten, namelijk dat voortgaan op
de oude voet de voorwaarden voor menselijke existentie in het geding kon brengen. Dit
verband tussen huidiggedrag en menselijke overleving wordt in beide rapporten ook gelegd.
Misschien is het dan ook deangst hiervoor geweest die tot de opmerkelijke consensus heeft
bijgedragen. De angst klonk ook door in de beroemde Kersttoespraak van de Koningin,
waarin zij gewag maakte van het sterven van de aarde 6. De Sociaal-Economische Raad
verklaarde tezelfdertijd dat de doelstelling van het handhaven van het evenwicht in het
ecologisch systeemvaneen hogereordeisenuitgaatboven devijf doelstellingen van sociaaleconomisch beleid 7.
Dat erin ditklimaat slechts één wegopen leek testaan, heeft ongetwijfeld ook temaken met
de wetenschappelijke grondslag van de keuzen: alsde wetenschap stelt dat bepaalde nonnen
de grens markeren tussen instandhouden en aantasten van het draagvlak, wat zou dan een
alternatief moeten zijn?

100

Politisering
Het is niet uitgesloten dat dit crisisbesef zijn langste tijd heeft gehad, terwijl - en misschien
ook omdat - zich inmiddels andere, eveneens zwaarwegende problemen aandienen. Als
nieuwe milieumaatregelen getroffen moeten worden, die niet meer gericht zijn op het
wegnemen van evidente vervuiling en verspilling maar de aard van consumptie- en
productieprocessen gaan betreffen, zal de legitimatievraag opnieuw aan de orde kunnen
komen.Dit zounietalleen betrekking kunnen hebben opdedefinitievan hetoptimum -zoals
door het NMP gegeven - door een andere weging van de in het geding zijnde behoeften en
belangen, maar ook op de wetenschappelijke basis hiervan.
Eenzelfde ontwikkeling is ook anders teberedeneren. 'Duurzame ontwikkeling' kan worden
gezien alseenpolitiekewaarde-in-wording. Eenaanvankelijke verabsolutering heeft politiekstrategisch een nuttigefunctie voorhet tot standbrengen vaneen proces van bewustwording.
Maar deze strategie is niet toereikend om de waarde opde agenda te houden. De potentiële
kracht van het - noodzakelijk abstracte - beginsel blijkt gaandeweg in zijn implementatie.
Anderedoelen komen dan in het geding en dit vergt veel meer toegespitste afwegingen. Het
gaat dan niet meer om 'het aanpassen van productie-en consumptieprocessen' in abstracto.
Een consensus daarover is door zijn vrijblijvende karakter wel bereikbaar. Dit verandert
naarmate het concreter wordt om welke producties of consumptie het gaat.
Politisering ontkracht een beginsel niet, maar versterkt hetjuist. Het belang van depolitieke
waarde 'sociale rechtvaardigheid' wordt in abstracto eveneens door iedereen onderschreven.
Tochbestaan hierover in depolitiek sterkdivergerende opvattingen, dieallehun theoretische
ondersteuning kennen. Politisering van zo'n waarde kan dus ook worden gezien als een
normale volgende stap in het proces naar wasdom.

WRR-rapport
Dezeoverwegingen vormen de achtergrond van het rapport van de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) 'Duurzame risico's: een blijvend gegeven' 8. Het rapport
probeert zichtbaar te maken dat duurzame ontwikkeling op verschillende wijze inhoud kan
worden gegeven, resulterend in ver uiteenlopende toekomsten. Dat een gelijk uitgangspunt,
ofbeterpolitiekewaarde, totverschillende uitwerkingen kan leiden, heeft allereerst temaken
met het normale verschijnsel dat 'feiten' nu eenmaal altijd verschillend kunnen worden
gewaardeerd. De milieukwaliteit en de natuurwaarden die men wil handhaven of realiseren,
zijn op zichzelf al niet identiek voor iedereen. En wat men voor het realiseren van de
voorgestane doelstelling over heeft, staat niet losvan de 'offers' die men zichdaarvoor moet
getroosten in termen van andere gewaardeerde grootheden.

Milieugebruiksruimte
Termen als 'draagvermogen' en de inmiddels in zwang geraakte 'milieugebruiksruimte'
suggereren daarentegen dat het mogelijk is de 'veilige zone' te definiëren, namelijk de
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grenzen waarbinnen voor een langdurig voortbestaan het gebruik dat de mensheid van het
milieu maakt moetblijven. Hoe staat het metonsinzicht inde hiervoor relevante feiten: kan
dewetenschap dit inzicht in de grens tussen 'veilig' en 'onveilig' in objectief-éénduidige zin
leveren?
In het WRR-rapport wordt dezevraag negatief beantwoord. Natuurlijk bestaat er kennis,en
deze moet niet worden gebagatelliseerd. De verhoging door menselijk toedoen van het
atmosferisch gehalteaan C0 2 isonmiskenbaar, evenals toenamevan allerleiandereemissies,
toenemend verbruik van vele grondstoffen en het uitsterven van soorten planten en dieren.
Het zijn de gevolgen hiervan dieworden gevreesd. Maarjuist daarover moet de wetenschap
veel minder stellig zijn. Juist het inzicht in dosis-effectrelaties is beperkt. Voor uitspraken
hierover is inzicht nodig op het niveau van de relevante systemen als geheel, terwijl de
kennisvaakbeperktistotpartiëlerelaties.Datdevoorraad vangrondstoffen intheorieeindig
is, zal door niemand worden ontkend. Maar om stellige uitspraken te kunnen doen over een
veilig verbruiksniveau is kennis nodig over de totale voorraad, en over wat daarvan ooit
geëxploiteerd kan worden en ook moet worden, gezien de behoefte en denkbare substitutiemogelijkheden. Dit alles vereist op zijn beurt weer kennis over technologische en
economische ontwikkeling. Op deze kennis kan echter in principe onmogelijk worden
vooruitgelopen.
Soortgelijke conclusies gelden ook voor andere gebieden, zoals voor de relatie tussen
verhoging van het atmosferisch C02-gehalte, verhoogd broeikaseffect en verhoging van het
niveau van de zeespiegel. Is het eerste orde-effect aangetoond, de mogelijke relatie hiervan
methettweedeorde-en derde orde-effect betreft gissingen en speculaties, waarover dan ook
tal van concurrerende theorieën bestaan. Zelfs voor een verhoudingsgewijs goed onderzocht
gebied als de watervervuiling geldt dit. De kwaliteit van een meer wordt door een groot
aantal stoffen bepaald, waarbij ieder van deze stoffen op een verschillende manier met het
systeem kan interfereren. Van veel stoffen is deze interferentie onbekend en dat geldt zeker
voor het effect van een combinatie van tientallen stoffen.
Wetenschappelijk gezien is de kennis over ecosystemen en over de relatie van menselijke
activiteiten met deze systemen beperkt en bestaan er grote onzekerheden, zowel van
principiële aard als in termen van statistische risico's.

Onontkoombare subjectiviteit
Maar ook bij volledige kennis zijn er problemen. Als men al in staat is om een duurzaamheidsindicator tedefiniëren, welkekritische waarde mag dezein het uiterstegeval aannemen
om nog binnen de milieugebruiksruimte te vallen? Het is namelijk lang niet altijd zo dat bij
het overschrijden van toegekende kritische waarden van een indicator 'life-as-we-know-it'
ophoudt tebestaan. Er is geen logisch verband tussen feit en norm. Vermesting en verzuring
bijvoorbeeld leiden tot verandering van de vegetatie in een gebied, niet tot het verdwijnen
ervan. De keuzevoorbepaalde normen voor verzuring en vermesting komtdusin feite neer
opdevraag naar degewenste vegetatie. Soortgelijke normatieve vragen dienen zich ookaan
bij ontwikkelingen rond aquatische systemen: welke organismen dienen aanwezig te zijn in
bijvoorbeeld deWaddenzee en in welkeaantallen? Zijn 500of 5000 zeehonden maatgevend?
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Toenemende kennis kan tot andere verhoudingen leiden tussen feiten, waarschijnlijkheden,
vermoedensengeloof.Somswordtbestaandeonzekerheid daardoorverkleind, somsjuistook
vergroot. Met deze gebrekkige stand van kennis moet de politiek het doen en dit vergt dat
men veelal moet varen op het kompas van de perceptie van risico's en onzekerheden,
vanzelfsprekend gevoed door debeschikbare kennisen hypothesen. Hiernaast vergen keuzen
ook waarderingen: wat verstaat men onder een goede milieukwaliteit, welke milieuwaarden
wil men behouden of realiseren en tot welke prijs?
Erkenning van onzekerheden en risico's en van zeer uiteenlopende interpretatiekaders
daarvoor, is voor politiek, beleid en wetenschap een lastige opgave. Een benadering vanuit
degedachtevaneen milieugebruiksruimte ispolitiekaantrekkelijker, omdathetdelegitimatie
van diep in het gedrag ingrijpende maatregelen vereenvoudigt. Het argument 'het kan niet
anders, op straffe van het overschrijden van essentiële grenzen' vormt een aantrekkelijker
legitimatie dan één in termen van 'dit moet omdat wij dit beter vinden voor het milieu'.
Bestuurlijk isdebenadering handzaam, omdat zo inprincipe harde randvoorwaarden zijn te
formuleren als houvast voor de verschillende beleidssectoren. En voor de economische
wetenschap bijvoorbeeld zijn dergelijke randvoorwaarden eveneens aantrekkelijk: daardoor
kunnengoederen alsschaarsegoederen wordengedefinieerd enopdatvertrouwdeterrein kan
de economie goed uit de voeten.
Eenmeervoudigeinterpretatievanduurzameontwikkelingvereisteenanderebenaderingvoor
de analyse van de huidige en toekomstige ontwikkelingen dan die welke inherent is aan de
milieugebruiksruimte. HaavelmoenHansen stellen terechtdatbeleid gerichtophetrealiseren
van duurzaamheid allereerst kennis vereist over de consequenties van alternatieverichtingen
van menselijke activiteiten, zowel van productieve als consumptieve aard 9. Hiermee is de
kern van de WRR-benadering getypeerd.
De milieugebruiksruimte is te zien als de wetenschappelijk gedefinieerde ruimte of
voorwaarden voor menselijke activiteit en maatschappelijke continuïteit. Zogeformuleerd is
het dus een input voor het politieke proces; de politiek kan binnen de toegestane marge
besluiten tot meer of minder gebruik. Overschrijding van de ruimte leidt onherroepelijk tot
aantasting van het draagvermogen.
In debenadering van deWRR is het aftasten van de mogelijkheden zelf een politiekproces,
in interactie met wetenschappelijke informatie. Politieke waarderingen en wegingen zijn
onlosmakelijk verbonden met wat moet worden gezien als wenselijke beperkingen op het
gedrag. Een consensus over doelstellingen is natuurlijk niet uit te sluiten, maar dient wel te
zijn gebaseerd op een zo goed mogelijk inzicht in de ontwikkelingsrichtingen die besloten
liggen in deverschillende waardenoriëntaties. Een mogelijke consensus isdan tezien alseen
output van het politieke proces, en is dan niet zozeer een wetenschappelijk als wel een
beleidsconcept.
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Handelingsperspectieven en scenario's
Het startpunt van de WRR-aanpak wordt gevormd door het formuleren van een viertal
verschillende,opduurzaamheid gerichtehandelingsperspectieven. Duurzaamheidduidtopeen
relatie tussen 1) milieu en natuur en 2) de maatschappij die 3) de kwaliteit heeft langdurig
stand te houden.
Op duurzaamheid gerichte activiteiten vergen een afweging van twee typen risico's; niet
alleen deperceptievan milieurisico's, maar ookvan maatschappelijke risico's. Evenzeerals,
zoals hiervoor gesteld, de wenselijke milieusituatie zich niet ondubbelzinnig laat interpreteren, geldt dit ook voor de uit het oogpunt van duurzaamheid wenselijk en mogelijk te
achten maatschappelijke transformatie. Alsweeenactiviteitwillen ondernemen terbeperking
van milieurisico's dan veronderstellen we tegelijk dat de samenleving met haar behoeften,
gedragspraktijken en instituties in staat is zich hier zonder al te veel problemen aan kan
aanpassen. Maar over de mogelijkheid hiervan is opvoorhand geen zekerheid te verkrijgen;
de risico's die men wil nemen berusten ook hier op opvattingen over het aanpassingsvermogen, de veerkracht ofjuist de kwetsbaarheid van de samenleving. Ook hier gaat
het veelal om percepties van risico's: de kennis over detrade-off s tussen het ecologisch en
het maatschappelijk systeem in dynamisch perspectief is nog uitermate beperkt.
De handelingsperspectieven zijn nu te zien als een verzameling a priori veronderstellingen
diegezamenlijk delocusdefiniëren van hetrisico ten aanzien van milieu en maatschappij dat
menbereid isvooreen langetermijn telopen ofjuistwilvermijden. Uitdezerisicopercepties
vloeien de aangrijpingspunten voort voor handelen.
De handelingsperspectieven geven dus antwoord op de vraag welk gewicht men - gegeven
de beschikbare informatie - toekent aan bepaalde milieurisico's en welke maatschappelijke
risico's men bereid is te accepteren terwille van het eventueel mitigeren hiervan, dit alles
zowel voor zichzelf als voor komende generaties.
Vergeleken meteen situatie, waarin slechts één conceptie van duurzaamheid lijkt te bestaan,
impliceert deze benadering met vier perspectieven natuurlijk wel een verbreding van het
speelveld. Aanhangersvaneenbepaald handelingsperspectief zullende duurzaamheidspretentie van andere perspectieven lang niet altijd geloofwaardig vinden. Het is echter niet zodat
het speelveld tot een 'anything goes' is verbreed. Om 'mee te tellen' als een op duurzaamheidgerichthandelingsperspectief dientduidelijkheidtebestaan overdegepercipieerde relatie
tussen de drie bovengenoemde elementen van de definitie van duurzaamheid. Opvattingen
waarbij men ieder maatschappelijk risico wil vermijden, ongeacht de gevolgen voor het
milieu, worden niet serieus genomen, evenmin als een benadering waarbij het honoreren van
maatschappelijke behoeften wordtvoorgestaan, ongeacht degevolgen voor natuur en milieu.
Misschien ishetderdevandehiervoorgenoemdeelementen van duurzaamheid wel hetmeest
ingrijpende uit de definitie die de Commissie-Brundtland: welke erfenis wil men voor
komendegeneraties achterlaten? Juist hier ligtin deWRR-benadering dan ook de ratiovoor
het werken met scenario's. Door keuzen die uit de handelingsperspectieven voortvloeien
tegen het licht te houden van delangere termijn (50jaar), wordt de erfenis die men de facto
aankomendegeneratiesnalaat, afgetast. Daarmeekan duidelijker worden ofde aanvankelijke
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opvattingen bij nader inzien inderdaad langdurig een goed te achten relatie tussen mensen
milieu garanderen.
Door de subjectieve component in hetdenken over duurzaamheid expliciet temaken, daaruit
mogelijke keuzen af te leiden en deze te plaatsen tegen de achtergrond van mogelijke
mondiale ontwikkelingen in de komende halve eeuw, beoogt de hier geschetste benadering
het maatschappelijk leerproces tevoeden. Opbasis van debereikte inzichten kunnen initiële
opvattingen worden bijgesteld, andere specificaties worden gekozen en kan het debat over
duurzaamheid een grotere precisie krijgen. De nadruk op het politieke gehalte van de
noodzakelijke afwegingen betekent niet dat wordt afgedaan aan het commitment aan
aanvaarde doelstellingen, maar weldathet hierbij geen absolute noodzaken betreft maar zelf
aangegane verantwoordelijkheden.
De perspectieven uitgewerkte handelingsperspectieven kregen de volgende benaming:
Benutten, Beheren, Sparen en Behoeden. Ze zijn kortweg als volgt te typeren:
Benutten: milieu wordt gezien als relatief veerkrachtig, de samenleving daarentegen als
kwetsbaar; de maatschappelijke dynamiek laat zich niet sturen, hooguit bijsturen. Het
aangrijpingspunt voor handelen wordt vooral gezocht in aanpassingen van productiewijzen.
Beheren: ziet het milieu als kwetsbaar; het aanpassingsvermogen van de samenleving wordt
groter verondersteld dan bij 'benutten', en staat meer ingrijpende veranderingen van met
name productiewijzen toe. Behoeften laten zich veel moeilijker wijzigen.
Sparen: acht het milieu eveneens relatief kwetsbaar; het aanpassingsvermogen van de
samenleving wordt aanzienlijk geacht, maar heeft vooral betrekking op consumptieve
processen.
Behoeden: het milieu wordt als uitermate fragiel gezien; de veerkracht van de samenleving
daarentegen alsgrooten maaktveranderingvan zowelproductiewijzen alsconsumptieprocessen mogelijk.
De uitwerking van deze perspectieven in scenario's vond plaats op een vijftal gebieden:
voedselvoorziening, energie, natuur, grondstoffen en water. Het laatste onderwerp beperkte
zich tot Nederland; de overige zijn op mondiaal niveau behandeld.
De specificatie van dehandelingsperspectieven in uitgangspunten voorscenario'sbetreft geen
logische activiteit; in feite worden specificaties gekozen die, denkend in de geest van het
betreffende perspectief, in eerste instantie als plausibele taakstellingen kunnen worden
aangemerkt. Of dit werkelijk zois, kan blijken als men deconsequenties in detijd van deze
keuzen beziet.

Natuur
Alsvoorbeeld vandesoortinformatie diedezebenadering oplevert eenenkelebevindingvan
de scenario's op het gebied van natuur.
De handelingsperspectieven werden voor dit terrein als volgt verbijzonderd:
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Tabel1 Handelingsperspectieven voor een duurzame ontwikkeling van de natuur
Natuurwaarden

Vrije Natuur

Minimale ruimte

Benutten: Interessante natuur
in cultuurgebieden en steden

Sparen: Behoud van representatieve ecosystemen

Maximale Ruimte

Beheren: Interessante natuur
in natuurgebieden

Behoeden: Behoud van alle
ongerepte natuur

Duidelijk is dat de verantwoordelijkheid voor komende generaties zeer verschillend wordt
ingevuld, voortvloeiend uit een verschil in definitie van de na te streven natuur. Alle
handelingsperspectieven beogen irreversibele ontwikkelingen tegen te gaan, maar Bij
Behoeden enSparen wordtdit non-selectiefingevuld. Hierwordtgestreefd naar naar behoud
van ongerepte natuur. Bij Benutten en Beheren wordt dit selectief ingevuld en gaat het om
behoud en realisatie van bepaalde natuurwaarden. Bij de eerste twee ligt een sterk accent
op het tegengaan van soortenverlies welkeontstaat door menselijk toedoen; interactie van de
mens met de natuur moet worden geminimaliseerd. Bij detwee andere wordt gestreefd naar
het overdragen van een interessant teachten leefomgeving; hier wordtjuist uitgegaan van de
wenselijkheid van een optimale interactie tussen mens en natuur.
Beide uitgangspunten kunnen worden vertaald in claims op een hoeveelheid te beschermen
natuurareaal. Immers,ookalismenvoorbehoud van zoveelmogelijk ongerept natuurgebied,
deomvang diedit metzich meebrengt issterk afhankelijk van devraag of dit betekent: 'alle
areaal dat nu nog als ongerept te boek staat' (Behoeden) of 'alle huidige mogelijkheden van
denatuur moeten worden opengehouden' (Sparen). Evenzo is op basis van het uitgangspunt
dat specifieke natuurwaarden in stand moeten wordengehouden onderscheid temaken tussen
een handelingsperspectief dat er naar streeft deze natuurwaarden vooral in cultuurgebied te
realiseren (Benutten) dan wel vooral in natuurgebied (Beheren).
Deze kwalitatieve uitgangpunten moeten vervolgens worden vertaald in gekwantificeerde
ruimteclaims. Duidelijk zal zijn dat de ruimtebehoefte in het scenario Benutten beperkt is.
Het bestuderen en genieten van natuur kan hier heel goed plaatsvinden binnen landbouwgebieden, in produktiebossen, in stedelijke omgeving en museale settings. Wel zullen er
beschermde natuurgebieden nodig zijn voor de instandhouding van soorten die nu nog niet
gefokt of gekweekt kunnen worden. Er ishier gekozen voor instandhouding van het huidige
areaal aan beschermd gebied; dit is vijf procent van het landareaal. Voor het behoud van
grote zoogdieren lijkt dit een reële optie. Zo is geschat dat voor het behoud van grote
zoogdieren in Afrika minimaal het huidig areaal aan beschermd gebied nodig is 10. Wel is
ten opzichtevan dehuidige situatieeenherlokatievan beschermd gebied nodig om tezorgen
dat voldoende ruimte voor natuurbehoud wordt gerealiseerd. Dit betekent uitbreiding van
beschermde gebieden in Azië en Afrika en in mindere mate in Europa en de voormalige
USSR, terwijl het huidige areaal in Noord- en Zuid-Amerika ruimschoots voldoet.
De ruimtebehoefte bij Beheren is groter. Verondersteld is dat het hier moet gaan om tien
procent van het landareaal: twee keer de hoeveelheid thans beschermd gebied. Deze keuze
is betrekkelijk arbitrair: de kennis voor een precieze keuze ontbreekt. Dat het thans
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beschermde areaal te klein is, is evenzeer duidelijk: veel aantrekkelijke soorten worden
immers nu al met uitsterven bedreigd.
Voor het scenario Sparen iseveneens gekozen voor tien procent van het landareaal. Omhier
meer zekerheid over tekrijgen isnogveel onderzoek noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij zijn
berekeningen van Wolf die uitkomen op 1,3 miljard hectare " . D e lokatie van deze tien
procent isnietidentiek aandieinhetvorigescenario; hiergaathetimmersomalle mogelijke
ecosystemen. Voor het scenario Behoeden is ervoor gekozen alle nu nog ongecultiveerde
gebieden als beschermwaardig aan te merken; dit is 60 procent van het landareaal.
Vanzelfsprekend kan men twisten over de gekozen areaalgroottes. Harde wetenschappelijke
indicaties bestaan niet, noch voor het minimum noch voor het maximum. Toch lijken de
keuzen gezien vanuit de uitgangspunten verdedigbaar. Zo valt aan te nemen dat behoud van
de nog aanwezige rijkdom aan soorten en ecosystemen geen verdere domesticering en
daarmee teruggang van de thans nog ongerepte natuur verdraagt.
In onderstaande tweetabellen zijn de consequenties aangegeven van de twee uit het oogpunt
vanruimteclaimvoor natuur meestcontrasterende handelingsperspectieven Benutten (5%)en
Behoeden (60%). Aangegeven wordt voor de laag-midden-hoog varianten van bevolkingsgroei wat het areaal is dat dan per hoofd van de wereldbevolking in de diverse regio's
overblijft voor voedselvoorziening en anderebestemmingen voor menselijke doeleinden. Ter
vergelijking is aangegeven wat in de betrokken regio's nu het landbouwareaal is per hoofd.

Tabel2 Ruimtegebruik (in ha) in natuurscenario Benutten naar bevolkingsgroei
Over per inwoner in 2040
Regio

Huidig
Landb./inw.

Laag

Midden

Hoog

Wereld

0,91

1,61

1,33

1,10

Afrika

1,68

1,81

1,41

1,14

N+M
Amerika

1,50

3,88

3,26

2,73

Z. Amerika

2,09

3,46

2,98

2,51

Azië

0,37

0,59

0,49

0,41

Europa +
USSR

1,05

3,38

2,96

2,61

Oceanië

18,69

25,00

21,60

17,80

Vergelijking met de thans beschikbare ruimte voor voedselvoorziening toont aan dat het
scenario Benutten, metzijn geringehoeveelheid beschermd natuurgebied, alleen bij eenlage
bevolkingsgroei opallecontinenten meer ruimtevoorbijvoorbeeld voedselproduktieoverlaat
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dan thans beschikbaar is. De ruimtewinst voor landbouw in Azië en Afrika isechter zelfsin
ditscenario -vanwegedehogebevolkingsgroei -zeerbeperkt; waar hethuidigedieetindeze
regio's al zeer bescheiden is, zou een beter dieet toch vooral van produktiviteitsverhoging
moeten komen. Bij een midden en hoge bevolkingsgroei zullen de problemen voor de
voedselproduktie in dezebeidecontinenten toenemen. Voordeoverige continenten ontstaan,
zelfs bij hoge bevolkingsgroei, geen problemen.

Tabel3 Ruimtegebruik (in ha) in natuurscenario Behoeden naar bevolkingsgroei
Over per inwoner in 2040
Regio

Huidig
Landb./inw.

Laag

Midden

Hoog

Wereld

0,91

0,68

0,56

0,47

Afrika

1,68

0,76

0,59

0,48

N+M
Amerika

1,50

1,63

1,37

1,15

Z. Amerika

2,09

1,46

1,26

1,06

Azië

0,37

0,25

0,21

0,17

Europa +
USSR

1,05

1,42

1,25

1,10

Oceanië

18,69

10,53

9,11

7,49

In het scenario Behoeden zijn de conflicten het meest uitgesproken. Uit het oogpunt van
areaalbeslag zoudit scenario, ookbij variërende veronderstellingen over debevolkingsgroei,
in Europa en de voormalige USSR gerealiseerd kunnen worden, maar in vrijwel alle andere
continenten doen zich problemen voor. Deze zijn opnieuw het meest uitgesproken in Afrika
en Azië, waar veel minder grond beschikbaar is voor voedselproduktie dan thans het geval
is. Dezeconclusiekanookanderswordengeformuleerd: bijgelijkblijvende landbouwproduktiviteit is het volstrekt uitgesloten dat bij een groeiende bevolking het huidige areaal aan
ongerepte natuur in grote delen van de wereld in stand kan worden gehouden. De enige
mogelijkheid hiervoor is vergaande verhoging van de produktiviteit. Deze is op zich niet
onmogelijk. In Azië is een verdrievoudiging van de produktiviteit per hectare bijvoorbeeld
welmogelijk, terwijl in Afrika demogelijkheden, gegeven het huidigelage produktieniveau,
vaak nog veel groter zijn. Een probleem is hier evenwel de relatief slechte grond.
Bevindingen als deze vormen slechts een eerste stap in een lange reeks te beantwoorden
vragen naardeconditieswaaronderdescenario'szouden kunnen worden gerealiseerd, alsook
de gevolgen ervan voor milieu en maatschappij. Desalniettemin maken ze wel al duidelijk
dat duurzaamheid, hoe ook ingevuld, zich niet leent voor gemakkelijke keuzen. Het
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'precautionary principle' bijvoorbeeld biedt onvoldoende houvast voor de koers die ten
aanzien van natuur en voedselvoorziening gekozen moet worden. Hetzelfde geldt voor
concepten als 'behoud van biodiversiteit'.
De weg naar duurzaamheid is niet op voorhand gegeven.
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DUURZAAMHEID IN ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN DE
DIERWETENSCHAPPEN
Jaap vanBruchem-sectieDuurzame Dierlijke Produktie, LUW
Vooraf
Voortbouwend opdebenadering die devaste commissie voor de wetenschappen (vcw) heeft
gekozen wat betreft de implementatie van duurzaamheid is geprobeerd voor één onderzoeksgebied aan te geven hoe daar duurzaamheid vertaald wordt.
Uitgangspunt is hierbij geweest de overtuiging dat uitwerking voor diverse wetenschapsgebieden zeer verschillend zal zijn en er pluriforme opvattingen over de invulling van
duurzaamheid zullen zijn. Deze verscheidenheid en pluriformiteit is kenmerkend voor een
universiteit.
Brede implementatie en evenwichtige verdeling van de aandacht voor ecologische, economische, technische en sociale aspecten dienen zo als uitgangspunt voor de discussie met
onderzoekscoördinatoren. De afstand tussen algemene doelstellingen en concrete programma's is vaak groot. Naast de soort discipline speelt ook nog het verschil in de aard van het
onderzoek eenrol.Ineenpogingdaarenigszinsgestructureerd antwoord optekrijgen isdoor
Studium Generale een aantal vragen geformuleerd die door onderzoekscoördinatoren
beantwoord zouden kunnen worden. Ook werd de mogelijkheid geopperd de vragen in één
essay te beantwoorden. De vragen luiden als volgt:
- Kunt u aangeven hoe in het onderzoeksprogramma de missie van de LUW wordt
geïmplementeerd enwelkeinvullinginhetprogrammaaanduurzameontwikkelingwordt
gegeven?
- Welke aspecten van duurzame ontwikkeling krijgen in het onderzoeksprogramma de
nadruk en hoe worden deze in het onderzoeksprogramma nader uitgewerkt?
- Opwelkewijze denkt uhet inde missieverwoorde streven verder tekunnen implementeren in uw onderzoeksprogramma?
- Welke criteria gerelateerd aan duurzame ontwikkeling worden gehanteerd bij de beoordeling van projecten?
- Welke kennis wordt beoogd met het onderzoeksprogramma te verkrijgen en is deze
voornamelijk fundamenteel, strategisch of toegepast van aard?
- Wat is de betekenis van het onderzoek en de resultaten daarvan voor de naastliggende
hogere/lagere schaalniveaus?
- Is de uitwerking in het programma vooral disciplinair of is er sprake van multi- of
interdisciplinaire samenwerking? (zoja, met welke disciplines vooral?)
- Kunt u aangeven welke verschuivingen in het onderzoeksprogramma u in de nabije
toekomst gewenst acht en zijn er thema's of projecten in het programma die u met het
oog op duurzame ontwikkeling specifiek zou willen stimuleren?
- Heeft u suggesties voor andere thema's (buiten uw onderzoeksgebied) die in het kader
van de missie van de LUW extra aandacht dienen te krijgen?
Bijgaand artikel is een proeve om de betekenis van duurzaamheid in de dierwetenschappen
te beschrijven.
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Inleiding
Duurzaamheid is een begrip dat met grote regelmaat en in een veelvoud van contexten
gebruikt wordt. Het begrip is niet éénduidig te definiëren. Bovendien is doorgaans een set
van maatregelen gewenstomeffectief aanduurzaamheid bij tedragen. Operationaliseren van
het begrip duurzaamheid vraagt om indicatoren die meetbaar zijn. Dat is niet altijd
eenvoudig. Het begrip duurzaamheid in de landbouw is een veel omvattend concept, e.g.
agro-ecologisch, socio-economisch etc. Het is vaak eenvoudiger om van bepaalde
deelproblemen ofpraktischebedrijfsstructuren aantegeveninhoeverre zeoplangere termijn
kunnen bijdragen aan dan wel haaks staan op duurzaamheid.
Hieronder wordt naast de verschillende aspecten van de duurzaamheidsproblematiek in de
landbouw in het algemeen een overzicht gegeven van het belang hiervan in de dierlijke
produktie. Vervolgens wordt aangegeven hoe de onderzoekschool Wageningen Institute of
Animal Sciences (WIAS) op onderzoeksgebied bijdraagt aan de ontwikkeling van meer
duurzame vormen van dierlijke produktie.
Tenslottewordteenoverzicht gegeven vanhetcurriculum datdeROC-T20ontwikkelt. Waar
mogelijk, wordenduurzaamheidsaspecten inhetaangeboden onderwijs verwerkt. Daarin gaat
de voorkeur uit naar een impliciete benadering zonder dat het begrip duurzaamheid
voortdurend als buzz wordwordt gebruikt.

Aspecten van de problematiek
Mondiaal is er sprake van een onevenwichtige verdeling van werkgelegenheid, inkomen,
koopkracht en toekomstperspectief; van een onbalans tussen technologisch hoog en laag
ontwikkeldegebieden (bijvoorbeeld indetropen).Soortgelijke tegenstellingen treffen weook
lokaal aan. Daarnaast staat de prijs voor energie en natuurlijke grondstoffen niet in
verhouding tot de schaarste van deze materialen. De overproduktie in en de gesubsidieerde
export door het Westen drukken de wereldmarktprijzen voor agrarische produkten. De
concurrentie-positie van de tropen opdeze markt is uiterst zwak en hun export levert steeds
minder deviezen op. Ondanks een bloeiende wereldeconomie worden de rijen der armen
steeds langer.
In ontwikkelingslanden is de plattelandsbevolking nog in zeer grote mate betrokken bij de
landbouw. In de traditionele kleinschalige gemengde gezinsbedrijven leveren dieren niet
alleenvoedsel maarondersteunen ookdeakkerbouw door hetleveren van mesten trekkracht.
Daarnaast vormen dieren vaak de enige vorm van waardevaste belegging en vervullen ze
culturele functies. Er is echter in toenemende mate sprake van het overschrijden van de
draagkracht van ecosystemen door overbevolking, en als gevolg daarvan, een toenemende
vervlechting van milieuproblemen met onderontwikkeling en overexploitatie.
In het Westen hebben coöperaties, landbouwonderwijs en voorlichting een belangrijke rol
gespeeld bij de modernisering van de landbouw. Mechanisatie, schaalvergroting en
specialisatie waren het gevolg van de (eenzijdige) nadruk op economische doelstellingen.
Aanvankelijk speelde de schaarste aan arbeid eveneens een belangrijke rol. Dit alles ging
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gepaard meteen sanering van dekleinere gezinsbedrijven. Webeginnen onsnu te realiseren
dat al deze ontwikkelingen ook een schaduwzijde hebben. De sterk gestegen produktie
overtreft dekoopkrachtigevraag. Dewerkgelegenheid indeprimaire sector issterk gedaald,
en wordt maar ten dele gecompenseerd door werk in de toeleverende en verwerkende
industrie. De vraag rijst of onze landbouwhuisdieren op een ethisch verantwoorde wijze
worden gehouden, of er sprake is van een acceptabele welzijns- en gezondheidstatus.
Daarnaast staat het milieuvraagstuk hoog op de politieke agenda.
Duurzame dierlijke produktie vraagt op z'n minst een balans in de nutriëntencyclus in het
bodem-plant-dier-mens systeem, met het aantal dieren afgestemd op de draagkracht van het
ecosysteem. Echter, bij hoge veebezetting en zonder externe inputs - een situatie die in de
tropen veelvoorkomt - leidt dierlijke produktie tot uitputtingvan degrond, en optermijn tot
bodemdegradatie. In zulkesystemen vormtdedierlijke produktie eentezwarebelasting voor
het ecosysteem. Dit heeft toename van erosie tot gevolg, in het droge seizoen door
zandstormen, enin het natteseizoen doorafstroming vanwater. Daarbij gaan kostbaregrond
en nutriënten verloren.
In Westerse landen daarentegen leidt de nutriënten onbalans tot een sterke 'verrijking'. In
Nederland, bijvoorbeeld, is de beschikbare cultuurgrond van slechts 1.8 miljoen hectare
ontoereikend voor de voedervoorziening van de vele miljoenen runderen, varkens, schapen
en kippen. Daarom moet een aanzienlijke hoeveelheid voer worden geïmporteerd. Echter,
ondanksuitgekiende fokprogramma's, toepassing van moderne reproduktietechnieken, en de
best denkbare aanpak van multifoctoriële ziekten en parasitaire infecties, blijft de efficiëntie
waarmee dieren voer omzetten in produkt per definitie relatief laag. Een groot deel van de
opgenomen nutriënten wordt weer uitgescheiden in mest en urine. Dierlijke produktiesystemen gebaseerd op het gebruik van grote hoeveelheden externe inputs, vormen daarom een
bedreiging voor het milieu. Op nationaal niveau bedraagt het jaarlijkse overschot op de
stikstofbalans 650 miljoen kilo, bij benadering 75 %van de input. Deze verdwijnt in lucht,
bodem en water.
In theorie kan het nutriëntenoverschot in dergelijke systemen worden opgevangen door
grootschalige verwerking van mest. Dit vergt echter veel fossiele energie. Afgezien van de
kosten, past een dergelijke optie niet in een beleid gericht op het terugdringen van het
verbruik aan fossiele energie en de emissie van kooldioxide. Mogelijk dat de energie
verkregen uit vergisting van een deel van de mestbiomassa hier enig soelaas kan bieden.
Kostbare verwerking en export van mest kunnen weechter vermijden als dierlijke produktie
en voederproduktie op elkaar worden afgestemd op regionaal niveau. In de kringloop van
nutriënten mogen we dierlijke produktie daarom nooit los zien van plantaardige produktie.
Hetgemengde bedrijf biedt mogelijkheden voor een gebalanceerd nutriëntenbeheer, waarbij
aanvoer en afvoer zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd, binnen zowel de akkerbouw
als de veehouderij.
De discussie over duurzaamheid binnen de dierlijke produktie beperkt zich niet tot
nutriëntenstromen en het milieu. We maken ons ook in toenemende mate zorgen over de
gezondheid, de weerstand, het gebruik van medicamenten en hormonen, en het welzijn van
de dieren. Enerzijds concentreert zich de discussie rond de manier van huisvesting
(legbatterijen, kistkalveren), anderzijds heeft die te maken met de prestaties die we vergen
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quagroei en (re)produktie. Daarnaast speelt dewens naar een multifunctioneel karakter van
het platteland, gekarakteriseerd door een harmonieus samenspel tussen recreatie, natuur en
het boerenbedrijf, een rol.
In de gangbare dierlijke produktiesystemen wordt onvoldoende rekening gehouden met de
gezondheid en het welzijn van mens en dier, en zijn onvoldoende garanties ingebouwd voor
hetin stand houden van degewenste biodiversiteit. Het streven naar steeds hogere produktie
en efficiëntere conversie van nutriënten gaat op termijn mogelijk ten koste van het
aanpassingsvermogen van de dieren, en van de kwaliteit van het dierlijke produktieproces.
De gangbare systemen besteden onvoldoende aandacht aan een verantwoord gebruik en
beheer van de natuurlijke hulpbronnen. Ze voldoen niet aan maatschappelijke doelen, zoals
werkgelegenheid, en geven onvoldoende zekerheid voor een paritair arbeidsinkomen. Ze
trekken soms een wissel op het leefmilieu, terwijl niet altijd gebruik wordt gemaakt van
passendeenbetaalbare technologie. Erbestaatdaarom behoefte aaneenadequateanalysevan
baten en kosten, zowel met betrekking tot langere-termijn economische overwegingen, als
met het oog op een meer verantwoord gebruik van fossiele energie.
Daarnaast moet meer prioriteit worden gegeven aan het ontwikkelen van systemen waarin
gebruik wordt gemaakt van alternatieve energiebronnen om een aanzienlijke reductie in
kooldioxide emissie te realiseren, en aan produktiewijzen die geen onverantwoorde wissel
trekken op fragiele regio's elders in de wereld, met als doel een bijdrage te leveren aan
voedselvoorziening en -zekerheid op mondiale schaal, gebaseerd op een eerlijker verdeling
tussen noord en zuid.
Om al deze redenen is een oriëntatie op technisch en ecologisch duurzamer vormen van
dierlijke produktie die op langere termijn economisch levensvatbaar en maatschappelijk
aanvaardbaar zijn, een dringende noodzaak.

Onderzoek
Alle bovenstaande doelen tegelijk volledig realiseren is evenwel onmogelijk. Om na tegaan
in hoeverre het mogelijk is de verschillende doelstellingen te realiseren, in hoeverre ze
conflicterend zijn, en wat de uitruilmogelijkheden zijn, is het onderzoek binnen WIAS
gebaseerd op een analyse van dierlijke produktiesystemen. Systemen worden ontworpen en
beschreven op basis van praktijkgegevens en onderzoeksresultaten. Met behulp van
optimaliseringstechnieken, zoalsbijvoorbeeld InteractieveMeervoudigeDoelprogrammering
(IMDP) kunnen de mogelijkheden voor ontwikkeling van duurzame dierlijke produktiesystemen worden verkend, rekening houdend met (deels) conflicterende doelstellingen en
randvoorwaarden. Dit resulteert in identificatie van technische opties, die als basis kunnen
dienen voor beleidsaanbevelingen.
Dit probleem-georiënteerde onderzoek is in ontwikkeling binnen het WIAS-thema Dierlijke
Produktie-Systemen (DPS), met name in de nieuwe sectie VH/DPS, ontstaan uit Tropische
Veehouderij en Duurzame Dierlijke Produktie. Het interdisciplinaire VH/DPS team met
expertise oponder meer fokkerij, voeding, houderij, bodemkunde en plantaardigeproduktie,
vormt de nucleus van het DPS thema. Binnen WIAS wordt nauw samengewerkt met
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onderzoekers op hetgebied vande socio-economieen deepidemiologie. Aan het themaDPS
is ook een sturende rol toebedeeld voor de disciplinaire WIAS thema's Gezondheid,
Voortplanting en Welzijn (GVW), Biologie Nutriënten-Stromen (BNS) en Genetica en
Ontwikkeling (G&O). In plaats van de traditioneel reductionistische oplossingen wordt
gestreefd naar een meer holistische topdown- bottomupbenadering van de problematiek.
Als vervolg op het in kaart brengen van de problemen op het niveau van het dierlijke
produktiesysteem worden onderzoeksprioriteiten geïdentificeerd voor lagere niveau's van
integratie, i.e. dier/orgaan/cel. Simulatiemodellen vormen daarbij eenbelangrijk hulpmiddel.
Metbehulp van kwantitatieve hiërarchische modellen worden produktiesystemen beschreven
en geanalyseerd. Met betrekking tot de verschillende doelstellingen kan de impact van
verschillende opties vervolgens met de optimaliseringsmodellen geëvalueerd worden.
Voorlopige resultaten duiden in de richting dat de mate waarin het nutriëntenoverschot van
dierlijke produktiesystemen het milieu belast, vooral bepaald wordt door (1)de hoeveelheid
beschikbare nutriënten op regionale schaal in relatie tot de draagkracht van het ecosysteem,
en (2) hetbeheer van denutriënten in termen van opslag en de wijze, de hoeveelheid en het
tijdstipvantoedienen.Bovendienisduidelijkgewordendatbij(geïntegreerde) grondgebonden
systemen de efficiëntie waarmee externe inputs, i.e. nutriënten, op systeemniveau worden
benut beduidend hoger kan liggen dan die op diernivau. Dit is evenwel slechts mogelijk bij
een veebezetting die dedraagkracht van het ecosysteem niet teboven gaat. Daarnaast vormt
deverhouding waarin nutriënten aanwezig zijn in de plantaardige produkten in relatie totde
behoefte van de dieren een belangrijke factor.
Dezeconclusies zijn belangrijk. Het feit dat de nutriëntenbelasting van het milieu door een
dierlijk produktiesysteem niet primair bepaald wordt door de efficiëntie van nutriëntenconversie op dierniveau, betekent dat er meer 'speelruimte' is om aandacht te geven aan
bijvoorbeeld gezondheid en welzijn. Een minder efficiënte omzetting van nutriënten op
dierniveau behoeft dus niet zonder meer te resulteren in een extra belasting van het milieu.
Produktie, reproduktie en nutriëntenstromen kunnen worden beschreven in kwantitatieve
modellen op verschillende hiërarchische niveaus. Met betrekking tot gezondheid en welzijn
is dit minder eenvoudig door het ontbreken van betrouwbare meetwaarden. Ten aanzien van
gezondheid zouden gradaties van weerstand kunnen worden onderscheiden, die in
wisselwerking met diverse factoren al of niet leiden tot ziekte of tot een negatieve impactop
de prestatie, hetgeen dan vertaald zou kunnen worden in risico's. Binnen WIAS wordt dan
ook gewerkt aan het ontwikkelen van epidemiologische risicomodellen. Kwantificeren van
welzijn is een nog complexer probleem. Objectiveren van welzijn vormt een essentieel
onderdeel van ons onderzoek naar duurzamer vormen van veehouderij (ethologie).
Het is nog een punt van discussie op welk niveau de interacties tussen gezondheid, welzijn,
(re)produktie, geneticaennutriëntenstromen modelmatighetbestkunnen worden beschreven.
Voorsommigeaspecten heeft hetdevoorkeur omderelaties teanalyseren/formuleren ophet
niveau van het regionale produktiesysteem {e.g. epidemiologie), in andere gevallen op
dierniveau {e.g. stress, reproduktie). Dit hangt samen met het integratieniveau waarop
mechanismen acteren cqhetbestkunnen wordenbestudeerd. Fundamenteel fysiologisch/biologisch onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het kwantificeren van deze
relaties.
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Uit het voorgaande blijkt dat binnen de Sector Dierwetenschappen veel aandacht wordt
besteed aan verschillende aspecten van duurzaamheid, zowel aan de gezondheid en het
welzijn van mensendier alsaanhet milieu. Decomplexeproblematiek wordtvertaald ineen
aantal interacterende deelproblemen, die vervolgens in hun onderlinge samenhang worden
geanalyseerd. Door synthesevan het resultaat vandezepartiëleanalyses in modellen vaneen
lager aggregatieniveau, die technische coëfficiënten van modellen op een hoger aggregatieniveau aansturen, ontstaat een hiërarchische structuur, die het uiteindelijk mogelijk
moet maken een langere-termijn 'overall' analyse tot stand tebrengen, en goed gefundeerde
aanbevelingen teformuleren mettoekomstperspectief voor zoweldeveehouder, desector als
het platteland.
Een eerste inventarisatie op het niveau van het dierlijke produktiesysteem heeft voor de
WIASthema's geleid toteenbeperkt aantalonderzoeksprioriteiten. Hieronderiseen tweetal
voorbeelden nader uitgewerkt.
1. De thans in Nederland gangbare vormen van dierlijke produktie voldoen niet (of nietin
voldoende mate) aan de verschillende criteria van duurzaamheid. Er is een scala van
problemen geïdentificeerd, met name ten aanzien van het nutriëntenoverschot. Onze
dierlijkeproduktiesystemenalsgeheelzijn onvoldoendeafgestemd opdedraagkrachtvan
het regionale ecosysteem. Op langere termijn heeft dierlijke produktie slechts toekomst
wanneer we op het niveau van het produktiesysteem input en output beter op elkaar
afstemmen. Herbenutting van nutriënten uitgescheiden in mest en urine, via integratie
van dierlijke produktie met primaire plantaardige produktie kan hierin een belangrijke
bijdrage leveren. Een groot deel van het beschikbare areaal aan cultuurgrond in
Nederland leentzich slechts voordeproduktievan ruwvoer, met name gras(produkten),
ergo ruwvoer is relatief t.o.v. krachtvoer in overmaat beschikbaar.
Hoewel ruwvoer op dierniveau mogelijk wat inefficiënter wordt benut, betekent
verhoging van het gebruik van regionaal beschikbare voedermiddelen winst in termen
van herbenutting van nutriënten en verbruik van fossiele energie. Met dit scenario als
uitgangspunt is op een lager niveau van integratie een aantal onderzoeksvragen
gegenereerd:
- Behoeft het begrip kwaliteit van gras(produkten) re-evaluatie?
- Hoe kan de ruwvoeropnamecapaciteit en -benutting van onze veestapel worden
verbeterd?
- Hoe verminderen we, bij behoud van produktie, de sterk positieve onbestendig
eiwitbalans van een overwegend op (gras)produkten gebaseerd rantsoen?
- Hoe kunnen we op het niveau van het maagdarmkanaal als gevolg van een toegenomen passage aan celwanden stijgende verliezen aan endogeen eiwit beperken?
Opbasis van eerste modelmatige analyses, en het resultaat van validatie experimenten,
lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat melk kan worden geproduceerd met veel minder
belasting van het ecosysteem in termen van ammoniakemissieen nitraatuitspoeling.

DeNederlandse varkenshouderij heeft de laatste 35jaar eengeweldige schaalvergroting
ondergaan. Het aantal slachtvarkens steeg van 5 miljoen in 1960 naar 24 miljoen in
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1994, terwijl het aantal bedrijven daalde van 150.000 naar zo'n 25.000. Ongeveer 3/4
van de produktie wordt geëxporteerd. Deze vooraanstaande exportpositie staat echter
onder druk vanwege de steeds hogere eisen, die importerende landen stellen m.b.t. de
gezondheidsstatus en de residuen van onder meer geneesmiddelen.
Verbetering van diergezondheid kent twee wegen, nl. beheersing van ziekten en
vrijwaring van ziekten. Ophetgebied van ziektenbeheersing heeft Nederland een goede
reputatie. Het jaarlijks verbruik van entstoffen, antibiotica, chemotherapeutica en
groeibevorderaars neemt evenwel gestaag toe. De gezondheidsproblematiek behoeft
daarom een andere aanpak, meer gebaseerd op een ziektevrijwarings-strategie.
Een integraal masterplan is geformuleerd waarin wordt beschreven hoe zo'n vrijwaringsstrategiezoukunnenwordenontwikkeldengeïmplementeerd, enwelkonderzoek
noodzakelijk is voor het succesvol implementeren van deze strategie.
Dit onderzoek kent vele facetten, e.g.:
- Hoe kan een bedrijf een bepaalde ziektevrije status bereiken?
- Hoe kan een bedrijf een ziektevrije status handhaven?
- Welke verbetering in produktietechnische (groeisnelheid, voederconversie, afbigpercentage, immunologische capaciteit) en economische resultaten kan worden
behaald?
Als kern van het onderzoek wordt een epidemiologisch risico model uitgewerkt waarin
zowel risico-kansen voor bedrijven voor behoud van een ziektevrijstatus worden
gemodelleerd alsook technische en economische resultaten.
Beide genoemde voorbeelden vertonen eenzelfde stramien: een analyse aan duurzaamheidsproblemen op het niveau van het produktiesysteem treedt sturend op ten aanzien van
onderzoek op lagere aggregatieniveaus (dier, orgaan, cel).

Onderwijs
Indestudierichting wordt sindsde80-erjaren ruimeaandacht besteed aan duurzaamheid van
de dierlijke productie. Impliciet is de duurzaamheidsproblematiek opgenomen in het
propaedeusevak Biologie van de Dierlijke Produktie. Dit vak wordt in het derde trimester
gegeven, daaraan voorafgaand wordt met ingang van het studiejaar 1995/6 de duurzaamheisproblematiek in meer algemene termen ingeleid, zowel in het vak Landbouworiëntatie
(LO, PI) als in Inleiding tot de Dierlijke Produktie (IDP, P2). Reeds in de PI (LO) is een
praktijkweek gepland, bedoeld om de studenten in een vroeg stadium enig gevoel bij te
brengen voor hetboerenbedrijf. Invervolg daarop wordt inde P2alsonderdeel van IDPeen
boerderij projekt van 2 stpgepland, bedoeld vooreen eerste analyse van verschillende typen
dierlijke produktie.
Inhetverplichtedeel vandedoctoraal studiewordt metnamein dedierintegratievakken veel
aandacht besteed aan de duurzaamheidsproblematiek. Binnen de T20 richting is men
momenteel van mening dat duurzaamheid in het reguliere onderwijs niet in isolatie moet
worden besproken, maar steeds in relatie tot het onderwerp dat in het betreffende vak aan
de orde is. Dit gebeurt in vrijwel alle vakken die zich daar voor lenen.
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In het onderwijs omtrent de duurzaamheid moet onderscheid gemaakt worden in de
informatie over duurzaamheid en debestudering ervan. Sinds de instelling van de leerstoel
Duurzame Dierlijke Produktie in 1993, wordt gewerkt aan methoden om dierlijke
produktiesystemen teonderzoeken opcriteria van duurzaamheid. In hetonderwijs wordtdit
gedemonstreerd in de vakken Systeembenadering van de Dierlijke Produktie en Analysis of
Farming Systems.Door integratievandespecialisatie Tropische Veehouderij methetnieuwe
onderwijsveld Duurzame Dierlijke Produktie is de nieuwe specialisatie Dierlijke ProduktieSystemen (DPS) ontstaan.
Indeplannen diewordengemaakt voordeherprogrammering van hetonderwijs in hetkader
van een 5jarige cursusduur wordt ruime aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspekten.
Daarbij is het belangrijk dat de studenten deproblematiek in dejuiste proporties en op het
juiste tijdstip krijgen gedoceerd. Gedurende de herprogrammering wordt hieraan met zorg
gewerkt.
Samenvattend kan worden gesteld dat binnen de studierichting T20 in de propaedeuse de
duurzaamheidsproblematiek wordt ingeleid, dat er daarna in alle vakken die daarvoor
geschikt zijn, informatie wordt gegeven over duurzaamheid en dat duurzaamheidsaspecten
worden bestudeerd middels de syteembenadering.

Implementatie
Zoalsuitvoorafgaand verhaal mogeblijken isgekozen voor debeantwoording van devragen
in de vorm van een kort verhaal waarin de voornaamste problemen en bijdragen rondom
duurzaamheid worden weergegeven. Daarnaast wordt nog een aanvullende reactie gegeven
gericht op meer specifieke vragen.
- Zoalsuitbijgevoegde reactieduidelijk isgebleken, staatduurzaamheid ophetniveauvan
het dierlijke produktiesysteem centraal in het onderzoek in de dierwetenschappen
(WIAS). Uitgangspunt ishet streven naar duurzamer vormen van dierlijke produktieen
die vraag is het best te operationaliseren door analyse/design op het niveau van het
produktiesysteem. Het streven is ook dat onderzoek meer en meer richtinggevend te
laten zijn voor het onderzoek oplagere agregatieniveau's. Een creatieve wisselwerking
in een top-down / bottom-up benadering is cruciaal voor het verder ontwikkelen van
innoverende onderzoekslijnen.
- In het onderzoeksprogramma staan de volgende aspecten gerelateerd aan duurzame
ontwikkeling centraal (Bij deze beantwoording is geen velddekkendheid van het onderzoeksterrein nagestreefd).
- Integratie dierlijke en plantaardige produktie.
Intensievedierlijkeproduktiesystemen, gebaseerd opdeinvoer vanveevoerverzanden
in vervuiling, door een niet-gesloten bodem-plant-dier nutriënten kringloop. Goed
nutriëntenbeheer binnen het gemengde systeem leidt tot een betere balans tussen
aanvoer en afvoer binnen zowel akkerbouw als veehouderij.
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- Vrijwaring i.p.v. beheersing van ziekten.
Een integraal masterplan is ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe een vrijwaringsstrategie kan worden ontwikkeld, en welkonderzoek noodzakelijk isvoorhet
succesvol implementeren van deze strategie. Als kern van het onderzoek wordt een
epidemiologisch risicomodel uitgewerkt.
- Welzijn en gezondheid.
Met dit onderzoek wordt beoogd de kwaliteit van het dierlijke produktieproces te
verbeteren. In klimaat-respiratiecellen wordt het metabolisme/gedrag van de dieren
gevolgd in relatie tot houderijsystemen, gezondheidsstatus, stress en de aard/hoeveelheid van de aangeboden nutriënten.
- Duurzame visserijopzet en biodiversiteit.
Visserij betekent een selectieve exploitatie van het ecosysteem. Duurzaamheid
betekent het voorkomen van overbevissing en een garantie voor biodiversiteit, een
voorwaardevooraanpassingsvermogen enveerkrachtvan het systeem.Het onderzoek
richt zich op het modelmatig beschrijven van de dynamiek in het systeem, en de rol
van vistypen en hun onderlinge interacties in het voedselweb.
Bij het 'post doc'-beleid is prioriteit gegeven aan onderzoeksprojecten die een brug
slaan tussen verschillende disciplinaire invalshoeken en duurzaamheid. Deze projecten
vallen dan ook expliciet onder verantwoordelijkheid van beide coördinatoren. Ook de
VF-bonus is op soortgelijke manier besteed. Zowel door institutionele verankering als
door premiëring worden aspecten van duurzaamheid verder geïntegreerd in het
onderzoek.
Het begrip duurzaamheid heeft meerdere dimensies, e.g. zowel spatiaal als temporaal,
en is daarom niet eenduidig te definiëren; hetbegrip omvat een scala van aspecten. Het
thema 'dierlijke produktie en duurzaamheid' is nader uitgewerkt in een video, waarin
zowel de gematigde als detropische produktiesystemen in kaart worden gebracht in het
perspectief van langere-termijn doelstellingen. Opprojectnivo kan dan devraag worden
uitgewerkt opwelkewijzehetonderzoek effectief bijdraagt aan duurzaamheid. Discussie
hierover draagt bij aan het proces dat nodig is om duurzaamheid meer concreet te
vertalen in onderzoeksvragen.
Kennisontwikkeling wordt vooralgezochtopfundamenteel en strategisch gebied; echter
sommige uitwerkingen van onderzoek, bijvoorbeeld in verschillende scenarioontwikkelingen, hebben ook een toegepast karakter. Overigens blijkt uit dit antwoord
hoe moeilijk het in de vraag gehanteerde onderscheid is.
Steedsmeerwordternaargestreefd inhetonderzoekdeverschillende aggregatieniveau's
interactief op elkaar te laten aansluiten. Duurzaamheid is richtinggevend in het
programma en na devertaling daarvan in projecten worden aspecten van duurzaamheid
in verschillende disciplines in onderlinge samenhang geëvalueerd. In de onderzoekadviescommissie wordt op deze aspecten getoetst.
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Ditverschiltperonderzoeksgroep.Verschillendeprojecten, zoalsbijDierlijkeProduktieSystemen en bij Neurobiologie/Ethologiezijn nadrukkelijk interdisciplinair, terwijl bij
andere groepen het accent meer disciplinair ligt.
Dat er veel verschuivingen in het programma geweest zijn de afgelopen jaren is uit het
voorafgaande duidelijk gebleken. Het beleid is nu gericht op het verwerven van
resultaten van deze nieuwe benadering.
- Het zou wenselijk zijn dat in het onderzoeksveld van de LUW meer aandacht komt
voor deproblematiek van de mondialevoedselbeschikbaarheid. De ontwikkeling van
de wereldbevolking vraagt een geweldige groei in de voedselproduktie. Vanaf het
begin vande volgendeeeuw zaldejaarlijks benodigde hoeveelheid voedsel detotale
voedselconsumptie in de periode 1850-1950 evenaren en overtreffen.
Hoewel de afgelopen jaren de landbouwopbrengsten per hectare voortdurend zijn
gestegen is dit per hoofd van de bevolking voor een aantal produkten niet het geval.
Mondiaal gezien blijft de voedselvoorziening een groot probleem dat om een grote
inspanning van het landbouwkundig onderzoek vraagt, ook gericht op de wisselwerkingmetandereproblemen. Beschikbaarheid vanvoldoendevoedselopkorteenlange
termijn, de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en bestrijding van armoede is
een complex dat in verschillende programma's aan de orde komt; maar dat in haar
onderlinge samenhang een grote uitdaging van het onderzoek is. Daarvoor is meer
aandacht gewenst en dat biedt ruime mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking en vormt een belangrijke issue in de taakstelling van de LUW. Speciaal
verontrustend is het teruglopend draagvlak waarmee dit onderzoek wordt geconfronteerd en het teruglopend aantal onderzoekers dat op dit vlak werkzaam is.
Voedselbeschikbaarheid vereist ook voldoende solidariteit tussen huidige generaties,
daarbij tevens rekening houdend met de behoeften van toekomstige generaties.
- Biodiversiteit is een tweede thema waarvoor meer aandacht gewenst zou zijn. Niet
alleen vanwege de veronderstelling dat het voortbestaan van soorten een soort
veiligheidsparaplu vormt voor de toekomst, maar ook vanwege het feit dat de
'veerkracht' van ecosystemen doorgaans positief gerelateerd is aan biodiversiteit.
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DUURZAAMLANDGEBRUIKINDETROPEN
Vooraf
Ookvanuit het onderzoeksprogramma 'Duurzaam landgebruik inde tropen' is netalsbij de
dierwetenschappen gepoogddedoorStudiumGeneralegeformuleerde vragen (ziep.Ill)over
deimplementatievanduurzameontwikkeling inhetprogramma tebeantwoorden. Denadruk
ligt daarbij enerzijds op ecologische aspecten van duurzaam landgebruik (Wiersum) en
anderzijds op sociaal-economischeaspecten van duurzaam landgebruik, incl. welvaartseffecten op huishoudniveau en verdelingsaspecten tussen verschillende typen huishoudingen en
categorieën van landgebruikers (Kuyvenhoven). Een en ander is neergelegd in twee notities
voor de VCW.

DUURZAAM LANDGEBRUDÏ INONTWHCKELINGSLANDEN
FreerkWiersum- vakgroepBosbouw,LUW

Zoals de titel reeds aangeeft, heeft het VF-programma 'Duurzaam landgebruik in
ontwikkelingslanden' expliciet betrekking op de problematiek van duurzame ontwikkeling.
Hetprogramma bestaat uit drie deel-programma's:
(a) Duurzaam Landgebruik in Midden Amerika (SLUICE), uitgevoerd middels het LUW
Steunpunt in Costa Rica,
(b) Beheer van natuurlijke bestaanbronnen in deSahel (SPS), uitgevoerd middels het LUW
Steunpunt in Burkina Faso, en
(c) Duurzaam Landgebruik en Voedselveiligheid in Ontwikkelingslanden (DLV), in
uitvoering met AB-DLO.
Het onderzoek richt zich specifiek op het aspekt van duurzaam landgebruik in ontwikkelingslanden. Het onderzoek is gericht op de terreinen landbouw, natuur en ontwikkelingsproblematiek met aandacht voor ecologische, technische, economische en sociale aspecten.
Bij deuitwerkingvan het onderzoek iser sprakevan een pluriforme theoretische benadering
metaandachtvoor zowelempirische als normatieve onderzoeksbenaderingen. Het vraagstuk
van duurzaam landgebruik wordt uitgewerkt op diverse schaalniveau's van huishouden via
dorpsgebied naar regio. In het sub-programma c richt de uitwerking van het thema zich
primair op een regionaal niveau, terwijl het sub-programma b specifiek op lokaal niveau
gericht is;het sub-programma aligtqua schaalniveau hiertussen in. In het onderzoek vinden
enerzijds verkennende studies t.a.v. de karakteristieken van duurzaam landgebruik plaatsen
anderzijds normatief gericht beleidsonderzoek. Tenaanzien van dezeaspecten bestaat er een
zekere mate van differentiatie in de benadering van het onderzoek tussen de verschillende
sub-programma's. In het sub-programma b ligt de meeste nadruk op verkennende studies
over de aard van ecologische duurzaamheid en de empirische aard van de aktiviteiten van
diverse categorieën landgebruikers, o.a. onder invloed van variatie in de landgebruiks121

omstandigheden. In sub-programma's a en c wordt in grotere mate aandacht besteed aan de
ontwikkeling van normatievebeleidsscenario's op debasis van programmeringsmodellen en
landevaluaties (Bouma et al., 1995). Deze differentiatie wordt deels veroorzaakt door de
verschillende geschiedenis van de sub-programma's, deels door de samenstelling van de
onderzoeksgroepen. Viaregelmatigediskussie-bijeenkomsten vindtereengerichteinformatieoverdracht en uitwisseling van ideeën en onderzoeksresultaten plaats. De gedachte achter
deze benadering is, dat door een dergelijke comparatieve benadering en bereidheid tot
onderlinge diskussies tussen verschillende onderzoeksbenaderingen een doorbraak kan
ontstaan indenkenoverhetbegripduurzameontwikkelingendatdittotnieuwe fundamentele
kennis kan leiden.
In het onderzoek worden diverse criteria gerelateerd aan duurzame ontwikkeling. In alle
Projekten heeft een brede reflectie plaatsgevonden over de operationalisering van de
doelstelling van duurzame ontwikkeling, waarvan ook expliciet verslag wordt gedaan in
workingpapers enpublikaties (o.a. Kruseman etal., 1993;Schipper etah, 1995;Wiersum,
1995). De nadruk ligt daarbij enerzijds op ecologische aspecten van duurzaam landgebruik
en anderzijds op sociaal-economische aspecten vanduurzaam landgebruik, incl. welvaartseffecten ophuishoudniveau en verdelingsaspecten tussen verschillende typen huishoudingen en
categorieën van landgebruikers.
Tabel1 Production processes in natural and man-made land-use systems (Mulders &
Wiersum, 1995)
Natural land-use system

Man-made land-use system

Regeneration

Natural regeneration
requiring proper functioning
of population ecological processes
(pollination, seed dispersal)

Man-made regeneration
through technical practices

Plant-production

Plant physiological processes
based on presence production
factors: energy, water & nutrients

Plant physiological processes
based on presence production
factors: energy, water & nutrients

Prevention of
losses

Natural ecological buffering
mechanisms

To a large exten humanregulated, e.g. erosion control
measures, replenisment of
nutrients, irrigation

Inhetecologischeonderzoek komen o.a. devolgendevraagstukken van conceptueleaardaan
de orde:
a) Wat is het onderscheid in produktieprocessen en duurzaamheidskenmerken tussen
enerzijds gespecialiseerde 'man-made' landgebruikssystemen en anderzijds gemengde
landgebruikssystemen waarbijbelangrijkeinteractiestussen 'man-made'landgebruikssys122

temen enmin-of-meer natuurlijke ecosystemenbestaan (Kessler &Wiersum, 1993),vgl.
Tabel 1.
b) Welke faktoren en processen leiden tot een verlies in ecologische duurzaamheid in de
vorm van landdegradatie en hoe komen regeneratieprocessen tot stand (Stroosnijder,
1994)? In hoeverre kunnen deze faktoren/processen gekarakteriseerd worden door
• begrippen zoals bufferend vermogen c.q. veerkracht ('resilience' en 'stability'),
draagkracht ('carrying capacity'; Kessler, 1994),drempelwaarden, en hoekunnen deze
begrippen verder geoperationaliseerd worden?
c) Welke(nieuwe) criteria t.a.v. duurzaam landgebruik kunnen opbasisvandezeinzichten
geïdentificeerd worden?
In het sociaal-economische onderzoek wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende vraagstukken van duurzaamheid:
a) Watzijn despecifieke karakteristieken inpreferenties engedrag vandiverse categorieën
landgebruikers c.q. boeren-huishoudens?
b) Welke interacties doen zich op lokaal dorpsniveau tussen diverse boeren-huishoudens
voor (bv. bij gemeenschappelijk grondbezit) en wat is hun invloed op duurzaam
landgebruik?
Tenslotte wordt de invloed van mogelijke beleidsinstrumenten op zowel de preferenties op
bedrijfsniveau als de doelstellingen van duurzaam grondgebruik op regionaal niveau
nagegaan. Daarbij komen o.m. de volgende vraagstukken van methodologische aard aan de
orde:
a) Mogelijkheden van intertemporele substitutie (c.q. 'harde' versus 'zachte' duurzaamheid);
b) Specificatie vangrensoverschrijdende processen enexterneeffecten (bv. waardering van
biodiversiteit);
c) Specificatie van de transactiekosten voor technische verandering, mede in verband met
hetrisico-aversgedrag dat typisch is voor kleinere boeren-huishoudens;
d) Specificatie van efficiëntie en welvaartseffecten van duurzame(r) productiemethoden,
waarbij rekening wordtgehouden metpreferenties opbedrijfsniveau (Ruben &Heerink,
1995);
e) Kwantificeren vanmogelijkespanningen tussen duurzaamlandgebruik, welvaartseffecten
op huishoudniveau en verdelingsaspecten tussen verschillende typen huishoudingen.
Een belangrijk kenmerk t.a.v. de duurzaamheids-criteria die in het onderzoek gehanteerd
worden is de aandacht voor zowel empirische als normatieve aspekten van duurzaamheid.
Enerzijds wordtaandachtbesteed aan hetleren begrijpen van deempirischefaktoren die 'aan
deonderkantvaneenduurzaamheidstraject' leiden totdegradatieeneventueleregeneratievan
de natuurlijke bestaansbronnen; er wordt verwacht dat een dergelijke benadering kan leiden
tot de identifikatie van nieuwe parameters c.q. criteria voor duurzaam landgebruik.
Anderzijds wordtgetracht omopbasis van debestaande inzichten van en normatieve criteria
voor duurzaamheid met behulp van programmeringsmodellen scenario's voor duurzaam
landgebruik te ontwikkelen.
Het onderzoek is zowel fundamenteel als strategisch gericht: enerzijds wordt via empirisch
onderzoekgetrachtom fundamentele concepten van duurzaamheid teachterhalen, anderzijds
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worden normatieve methodieken ontwikkeld voor het ontwerpen van beleidsgerichte
landgebruiksscenario's.
In het onderzoek wordt expliciete aandacht besteed aan het leggen van relaties tussen
duurzaamheid op verschillende schaalniveau's. Het onderzoek richt zich voornamelijk op
bedrijfs-, dorps- en regioniveau. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan vraagstukken
van (dis)aggregatie, terwijl relaties met hogere schaalniveau's in de beschouwing worden
betrokken voorzover extra-regionale relaties van belang zijn (bv. migratie, wereldmarktprijzen).
Het onderzoek is van een uitgesproken multi/interdisciplinair karakter. Er bestaat een
intensieve samenwerking tussen verschillende bio-fysische (bodemkunde, tropische
cultuurtechniek, agronomie, bosbouw, terrestrische ecologie & natuurbeheer) en sociaaleconomische (ontwikkelingseconomie, sociologie) vakgroepen en DLO-instituten om de
huidige situatie t.a.v. (niet-duurzaam) landgebruik te analyseren, nieuwe concepten t.a.v.
duurzaamheid teontwikkelen, duurzame(r) productietechnieken teidentificeren, en om deze
kennis vervolgens te incorporeren in programmeringsmodellen. Bij de verkennende studies
is veelal sprake van een multi-disciplinaire samenwerking, waarbij de nadruk ligt op een
nadere verkenning en vergelijking van de diverse disciplinaire invalshoeken van algemene
begrippen zoals duurzaamheid, degradatie, etc. Deze kennis wordt verder toegepast in
interdisciplinaire methodiek-ontwikkeling voor het analyseren en ontwerpen van duurzame
landgebruikssystemen.
Hetonderzoekkenmerktzichtevensdooreenbewustesamenwerking enuitwisselingvan
ervaringen met uitvoerende organisaties. Deze wisselwerking tussen het fundamenteel/strategische onderzoek en praktische toepasbaarheid vergroot de mogelijkheden voor
toetsing van de verworven kennis en stimuleert de aandacht voor de onderlinge samenhang
van de diverse processen c.q. problemen. Voor de verdere ontwikkeling bestaat bij lokale
en internationale overheidsinstanties belast met (advisering omtrent) landbouwbeleid en
ontwikkelingsprojekten veel belangstelling. Vanuit het CG netwerk (CIAT, IRRI, IFPRI,
ICRISAT, CIP), bij de Wereldbank en bij verschillende overheidsinstituten en ontwikkelingsprojekten (Burkina Faso, Costa Rica, Mali, e.a.) bestaan verzoeken om het
programma verder teontwikkelen enderesultaten daarvan binnen ontwikkelingsprojekten en
op beleidsniveau toe te passen.
Tijdens het lopende onderzoek is in toenemende mate sprake van het verkennen van de
relaties tussen ruimtelijke en temporele variabiliteit (Almekinders et al., 1995) en
duurzaamheid. Ten aanzien van ecologische duurzaamheid lijkt het waarschijnlijk dat een
ruimtelijke variabiliteit in veel gevallen kan bijdragen aan ecologischeduurzaamheid. Bij de
uitwerking van deze hypothese is enerzijds de vraag of en in hoeverre deze ruimtelijke/ecologische variabiliteit nader te interpreteren is in concepten zoals buffers en
katalysatoren. Anderzijds is de vraag in hoeverre er variabele duurzaamheidsdomeinen
kunnen worden onderscheiden diedoor specifieke grenswaarden ('threshold values') kunnen
worden gekarakteriseerd. Ten aanzien van sociaal-economische duurzaamheid leidt het
onderkennen van het belang van temporele variabiliteit (in produktie-omstandigheden en
afzetmogelijkheden) tot devraag hoe landgebruiken reageren op variabiliteit en de daarmee
gepaard gaande onzekerheid (De Bruijn & Van Dijk, 1995; Van Noordwijk et al., 1995).
124

Met name tegen de achtergrond van de grote fluctuaties in neerslag in de Sahel, richt met
name het Sahel sub-programma de aandacht op vragen wat de betekenis van duurzaamheid
in 'non-stationary land-use systems' is, met name ook in gevallen dat de variabiliteit nietnormaal verdeeld is. Over deze onderwerpen is recent een speciale workshop georganiseerd
(Wiersum et al, 1995).
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SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DUURZAAM LANDGEBRUIK
Arie Kuyvenhoven - vakgroepOntwikkelingseconomie, LUW

Tenbehoevevandeimplementatievan het streven naarduurzaamheid binnen delopendeVFprogramma's, kunnen wij op een aantal van de gestelde vragen ingaan (zie p.111).
Devakgroep ontwikkelingseconomie neemt deel in een tweetal sub-programm's van het
VF-Programma 'Duurzaam landgebruik in de Tropen', nl.: (1) Duurzaam Landgebruik in
Midden Amerika (SLUICE), uitgevoerd middels het LUW Steunpunt in Costa Rica, en (2)
Duurzaam Landgebruik en Voedselveiligheid in Ontwikkelingslanden (DLV), in uitvoering
met AB-DLO.
Inbeidesub-programma's heeft eenbredereflectie plaatsgevonden overdeoperationalisering van de doelstelling van duurzame ontwikkeling, waarvan ook expliciet verslag wordt
gedaan in publicaties (Kruseman etal, 1993;Schipper etal, 1995). De nadruk ligt hierbij
op aspecten van duurzaam landgebruik, welvaartseffecten op huishoudniveau en verdelingsaspecten tussen verschillende typen huishoudingen. De aandacht gaat daarbij in het
bijzonder uit naar het kwantificeren van mogelijke spanningen tussen deze doelstellingen.
Er bestaat een intensieve samenwerking met de bio-fysische vakgroepen en DLOinstituten om huidige en duurzame(r) productietechnieken te identificeren, welke vervolgens
worden opgenomen inprogrammeringsmodellen. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken
aan de specificatie van gedragsvergelijkingen, die de preferenties van boeren-huishoudens
weergeven, alsmedeinteractiesoplokaaldorpsniveau (bv.bijgemeenschappelijk grondbezit).
Tenslotte wordt de invloed van mogelijke beleidsinstrumenten op zowel de preferenties op
bedrijfsniveau als de doelstellingen van duurzaam grondgebruik op regionaal niveau
nagegaan. Daarbij komen o.m. de volgende vraagstukken van methodologische aard aan de
orde:
a) mogelijkheden van intertemporele substitutie tussen hulpbronnen (c.q. 'harde' versus
'zachte' duurzaamheid);
b) specificatie van grensoverschrijdende processen en externeeffecten (bv. waardering van
biodiversiteit);
c) specificatie van de transactiekosten voor technische verandering, mede in verband met
het risico-avers gedrag dat typisch is voor kleinere boeren-huishoudens;
d) specificatie van efficiëntie en welvaartseffecten van duurzame(r) productiemethoden,
waarbij rekening wordtgehouden metpreferenties opbedrijfsniveau (Ruben &Heerink,
1995);
e) wisselwerking tussen verdelings- en duurzaamheidsdoelstellingen.
Binnen het VF-programma vinden op regelmatige basis discussies plaats omtrent de meest
adequate wijze om met deze vraagstukken om te gaan.
De resultaten van het SLUICE onderzoek hebben vooral betrekking op verkennende
studies t.a.v. duurzaam landgebruik, terwijl het DLV onderzoek expliciet beleidsgericht is.
In beide gevallen gaat het om methodiek-ontwikkeling binnen een multi-disciplinair kader
(bodemkunde, agronomie, theoretische productie-ecologie en ontwikkelingseconomie). Het
onderzoek richt zich voornamelijk op bedrijfs- en regioniveau, waarbij expliciet aandacht
wordt geschonken aan vraagstukken van (dis)aggregatie, terwijl relaties met hogere
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schaalniveau's in de beschouwing worden betrokken voorzover extra-regionale relaties van
belang zijn (bv. migratie, wereldmarktprijzen).
Voor de verdere ontwikkeling bestaat bij lokale en internationale overheidsinstanties
belast met (advisering omtrent) landbouwbeleid zeer veel belangstelling. Vanuit het CG
netwerk (CIAT, IRRI, IFPRI, CIP), bij de Wereldbank en bij verschillende overheidsinstituten (CostaRica, Mali, Zuid Afrika, e.a.) bestaan verzoeken om hetprogramma verder
te ontwikkelen en de resultaten daarvan op beleidsniveau toe te passen.
Sustainabilityparameters in lineairprogramming models (Source: Schipper et al, 1995)
Asa 'working' definition of sustainable development, theresearch team adopted the Pearce
& Turner (1990) definition 'maximising the net benifits of economic development, subject
to maintaining the services and quality of natural resources over time'. Economic
development is seen as a vector of a number of elements, including notjust increases in real
per capita income, but also otherelements of social welfare (e.g. improvements in nutrition,
health, education, and housing). For economic development to occur, each of the elements
should increase, or at least not decrease.
Incontrasttomostotherdefinitions ofsustainabledevelopment, includingtheBrundtland
(Anonymous, 1987) one, Pearce and Turner speak about maximising the net benifits of
economic development. Obviously, the net benifits of economic development do not only
refer tobenifits in thepresent. Benifits are spread over theyearsand thusinvolvean element
of time. In a way, onetries to compare thedistribution on thebenefits in adynamic context.
According to Pearce & Turner (1990) maintaining the services and quality of the stock
of resources over timeimplies, as far as practicable, acceptance of the following rules: '(al)
utilise renewable resources at rates less than or equal to the natural rate at which they
regenerate, and (a2) keep waste flows to the environment at or below the assimilative
capacity of the environment; and (b) optimise the efficiency with which non-renewable
resources are used, subject to substitutability between resources and technical progress'.
Sustainable development as defined by Pearce &Turner (1990) can be narrowed down
to sustainable land use and, therefore, seems a good starting point for analysis. The given
'rules' for resource use can be applied to the circumstances in a specific area. The main
naturalresources areland and water. With regard toeach of these resources, parameters can
bedesigned to measure its quantity and quality. As noted earlier, soil nutrient depletion and
biocide use are considered the most relevant sustainability criteria in the case study area.
These parameters can be related to rules (al) and (a2), respectively, for resource use.
Moreover, they can be thought of as the relevant sustainability indicators (Opschoor &
Reijnders, 1991) of the 'environmental (utilisation) space' (Opschoor, 1992; Weterings &
Opschoor, 1994) with regard to land use in theresearch region.
Linear programming optimises resource use given a certain objective, in other words,
it strives for a maximum efficiency, rule (b) for sustainable development. Efficiency is
optimised subject tothesubstitutabilitybetween resources and technical progress.The effects
of substitution can be traced via shadow prices of constraints and sensitivity analysis. The
notion of 'technicalprogress' (orinnovations,leading toa moreproductive useof resources)
is part of the model: each land use type is specified according to technology and combined
with a land unit (the LUSTs). In the optimal solution the most efficient technologies or
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LUSTs, and thus resource use, in view of all options and constraints, and, of course, the
objective function, are chosen.
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SUSTAINABILITY, RESOURCE DYNAMICS ANDDEVELOPMENT IN 'CERES'
Ab vanEldijk- vakgroep AgrarischRecht,LUW

De landelijke onderzoekschool CERES is een thematische, probleemgerichte programmaorganisatiewaarvan onderzoek en "advanced training"georiënteerd zijn op "resource studies
for development". Het centrale perspectief dat ten grondslag ligt aan de opbouw van het
onderzoekprogramma wordtgekenmerkt doorde focus op "resource dynamics" als een spilelementinontwikkelingsprocessen. Deorganisatievanonderzoekseenheden (projectgroepen)
binnen CERES is op zodanige wijze ingericht dat comparatief, multidisciplinair/multi
paradigmatisch onderzoek kan worden uitgevoerd naar veranderingen in perceptie, toegang,
controle en gebruik van hulpbronnen, teneinde inzicht te krijgen in de wijze waarop
structurele en incidentele factoren met betrekking tot de dynamiek van hulpbronnen
doorwerken in fundamentele, maatschappelijke transformatieprocessen.
Bij de benadering van resource dynamics gaat het om mechanismen en processen die vorm
geven aan hulpbron-gerelateerde handelingspraktijken van actoren. Hierbij wordt een brede
definitie van hulpbronnen gehanteerd die een zestal "kapitaalswaarden" omvat:
1. ecologisch "kapitaal" (minerale resources en waarden verbonden met bodem, water,
afmosfeer; waarden (o.a. agrarische en medicinale) verbonden met bio-genetische
resources, etc.)
2. economisch "kapitaal" (arbeid en arbeidsrelaties; ondernemerschap en produktienetwerken; markten en ruilrelaties etc.)
3. sociaal "kapitaal" ("support networks"; repertoires van normen en waarden; instituties;
vormen van regulering etc.)
4. cultureel/symbolisch "kapitaal "(identiteit/ethniciteit; waarden oriëntaties etc.)
5. politiek kapitaal (heerschappij structuren; institutionalisering van publiek gezag; "issue
bargaining" etc.)
6. technologisch "kapitaal" (kennis en kennisnetwerken, technische artefacten en sociale
handelingspraktijken; technologie-ontwikkeling en -overdracht etc).
In het verlengde van deze brede definitie van hulpbronnen worden de relaties tussen
"resources", "agents" (variërend van individuen tot overheden) en "institutions" (ruim
gedefinieerd alssetsvan regels en praktijken diezowel derelatiesbeheersen tussen "agents"
onderling alsderelaties tussen "agents" en "resources") gedefinieerd in termen van resource
dynamics.
Opbasisvan dezebenadering van "resource dynamics" kunnen veranderingen in deaard en
betekenisvan hulpbronnen constellaties systematisch worden geanalyseerd in de contextvan
meer omvattende ontwikkelingsprocessen.
Dit isessentieel waar ontwikkelingsprocessen gepaard gaan metveranderingen indeaard en
samenstelling van hulpbronnencomplexen. Zo zien we in dit tijdsgewricht enerzijds een
versneldeontwikkelingenverouderingvanhulpbronnen zoals investerings-/kapitaalgoederen,
(wetenschappelijke) kennis en technologie, terwijl anderzijds de afhankelijkheid van
natuurlijke hulpbronnen minder direkt wordt (steeds meer verloopt via kapitaal, kennis en
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technologie). Ter zelfder tijd worden we geconfronteerd met een snelle uitputting van nietvernieuwbare hulpbronnen, terwijl de reproduktie van vernieuwbare hulpbronnen verstoord
wordt door veranderende "exploitatie" condities. Als gevolg van economische en demografische expansiealsook doorintegratieveglobaliseringsprocessen zijn interdependenties en
cumulatieve terugkoppelingsmechanismen tussen actoren en hulpbronnen toegenomen. De
veranderende relaties tussen "agents" en "resources" die mede door deze processen wordt
bepaald vormen op zichzelf weer een impuls voor institutionele transformatieprocessen.
Decentrale focus van multidisciplinair onderzoek naar "resource dynamics in development"
is dan ook gebaseerd op de driehoek "Resources, agents and institutions" omdat deze
benadering goede aanknopingspunten biedt om onderscheid te maken tussen structurele en
incidentelefactoren, waardoorbeter inzichtwordtverkregen inlangetermijn problematieken
van transformatie- en ontwikkelingsprocessen. In combinatie met de comparatieve opbouw
van projecten binnen CERES wordt dit uiterst relevant geacht voor de ontwikkeling van
inzichten die algemeen toepasbaar zijn.

Duurzaamheid
Het feit dat duurzaamheid geen eenduidig gedefinieerd begrip vertegenwoordigt wordt door
onderzoekers veelalgezien alseenprobleem datmoetworden opgelost wilduurzaamheid een
centraal conceptueelperspectief vormen inwetenschappelijk onderzoek. De gedachtedateen
eenduidige begripsvorming wenselijk en noodzakelijk is gaat echter voorbij aan het feit dat
duurzaamheid primair een integratief publiek-issue is dat de afgelopen decennia geleidelijk
uitwerking heeft gevonden opbeleidsagenda's van internationale fora die zich bezig houden
met lange termijn problematieken rond beheer en gebruik van hulpbronnen. Omdat
duurzaamheid als een publiek-issue uitwerking heeft gevonden binnen onderscheiden
beleidsarena's verwijst het begrip duurzaamheid inmiddels naar een reeks van issues die
zowel inhoudelijk als conceptueel aanzienlijke verschillen vertonen (zie ondermeer "Limits
to Growth" (Meadows I), "Beyond the Limits" (Meadows II), "Limits to competition"
(Lissabon group), "Challenge to the South" (South commission), "Agenda 21" (UNCED/Rio), "Sustainable development" (Brundtland Report) etc.).
In allegevallen gaat hetechter om relatief open formuleringen van omvattende probleemvelden dieverwijzen naar continuïteits-enrisico-analysesopbasis van lange termijn scenario's
met betrekking tot het gebruik en beheer van (schaarse) hulpbronnen/hulpbron-complexen.
De nadruk op intergenerationele solidariteit die inmiddels (na het Brundtland rapport)
kenmerkend isvoorde meestebeleidsmatigeduurzaamheidsnotiesvormteen uitdrukkingvan
het lange termijn karakter van de verschillende duurzaamheidsscenario's. Intergenerationele
solidariteit is echter een problematisch concept waar het gaat om democratische besluitvorming omdat belangen die niet vertegenwoordigd zijn in de "demos" centraal komen te staan
in de politieke besluitvorming. De intergenerationele solidariteitsnoties die begrepen zijn in
de verschillende duurzaamheidsopvattingen initiëren de transformatie van democratische
instituties. Daar waar de belangen van toekomstige generaties conflicteren met ad hoc
belangen van leden van een demos kan het beheer van duurzaamheidswaarden de opkomst
vanregenteskrentmeesterschap legitimeren tenkostevanbestaandedemocratischeinstituties.
De transformatie van politiek-bestuurlijke instituties onder invloed van onderscheiden
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duurzaamheidsissues vormt dan ook een belangrijk aandachtsveld voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar duurzaamheid.
Beleidsmatig en bestuurlijk gezien kan met betrekking tot duurzaamheids-issues een aantal
belangrijke kenmerken worden genoemd.
1. De verschillende duurzaamheids-issues hebben betrekking op omvattende probleemcomplexen dieintegratievan, dan welcoördinatie tussen verschillende beleidsdomeinen
vergen. Zo heeft de opkomst van duurzaamheidsnoties met betrekking tot milieu,
biodiversiteit en Noord-Zuid verhoudingen ertoe geleid dat het klassieke beleidsdomein
landbouw verweven is geraakt met beleidsdomeinen gericht op: landschaps- en
natuurbeheer; rurale welstand en de transformatie van ruraal-urbane relaties; biotechnologie-ontwikkeling en rechten op levende materie; globalisering en duurzaamheid in
Noord-Zuid verhoudingen.
2. De integratie van beleidsdomeinen die wordt afgedwongen door de opkomst van
duurzaamheids-issues dwingt tot aanpassingen (m.b.t. in- en uitsluiting alsmede m.b.t.
belangencoalities)indebelangenconfiguraties vanbestaandeonderhandelingsarena's. Zo
isondermeer hetexclusieve, besloten karakter dattotdejaren negentig kenmerkend was
voor agrarische onderhandelingsarena's op zowel nationaal, inter-gouvernementeel,
supra-nationaal en internationaal niveau de laatstejaren in hoog tempo opengebroken
door de opkomst van duurzaamheidsnoties die verwijzen naar meer omvattende
belangenconstellaties waarin naast de klassieke agrarische belangen (gelieerd aan
produktie-eninkomensdoelstellingen) ookbelangen zijn vertegenwoordigd ophetgebied
van milieu, gezondheid etc. (zie ook punt 3).
3. De opkomst van duurzaamheids-issues is gepaard aan de ontwikkeling van nieuwe
waardenpercepties en daaraan gerelateerde collectieve goederen noties. Zo is de
klassieke oriëntatie van landbouwbeleid op produktie- (voedselveiligheid en marktposities)eninkomensdoelstellingen "verdrongen" doorwaardenpercepties en collectieve
goederennoties (ondermeer) verbonden met: milieu, landschap, ruraal welzijn,
gezondheid en biodiversiteit.
4. Omdat de nieuwe collectieve goederen die geassocieerd worden met specifieke
duurzaamheids-issues niet "geproduceerd" wordenbinnen devigerende maatschappelijke
ordeningsstructuren komen reguleringsmechanismen in staat (hiërarchische controle),
markt (gefragmenteerde competitie)engemeenschap (spontane solidariteit) terdiscussie
te staan. De perceptie van nieuwe waardencomplexen in het verlengde van duurzaamheidsissuesleidttotdedefiniëring vangeheelnieuwehulpbroncomplexen waarvoornoch
publiekebeheersregimes bestaan noch marktconforme allocatie mechanismen (omdatde
waarden diein het geding zijn niet of nog niet zijn geïndividualiseerd). Geschriften van
de club van Lissabon (Limits to Competition) en de huidige vice-president van de VS
(Earth in the Balance: ecology and the human spirit) worden primair gekenmerkt door
een kritische benadering van reguleringsmechanismen en vigerende ordeningsprincipes
waar het gaat om beheer, allocatie en gebruik van "duurzaamheidswaarden" (waarden
verbonden met de degradatie bij vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen; waarden met
betrekking tot biodiversiteit; waarden verbonden met klimatologische stabiliteit;
waardenpercepties verbonden metontwikkelingsvraagstukken enissuesophetgebiedvan
vrede en veiligheid etc).
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Uitgaandevanduurzaamheid alseenniet-objectiefgedefinieerde, heterogeneverzamelingvan
public issues met betrekking tot "resource dynamics" vormt duurzaamheid binnen de
onderzoekschool CERES een centraal referentie-perspectief voor beleidsgeoriënteerd
onderzoek.
Duurzaamheid als een verzameling van public issues definieert in belangrijke mate de
probleemcomplexen waarophetonderzoeknaarresourcedynamicsindevelopmentisgericht,
omdat de opkomst van nieuwe collectieve goederen noties en de daarmee samenhangende
transformatie van onderhandelings-arena's onder invloed staat van verschillende, deels
concurrerende, duurzaamheids-issues.
Bij de concrete vormgeving van projecteenheden binnen CERES staat voorop dat de
verschillende "kapitaalswaarden" die verbonden zijn met toegang, gebruik en beheer van
hulpbronnen zoveelmogelijkin samenhangbenaderd moeten worden, teneindegeneraliseerbare inzichten teverwerven indeaard, betekenisen dynamiek van handelingspraktijken met
betrekking tot onderscheiden complexen van duurzaamheidswaarden.

De inbedding van onderzoek naar: "Sustainability and resource dynamics in development"
Binnen CERES is het onderzoek met betrekking tot resource dynamics in development
georganiseerd ineen tientalprojecten diezijn gegroepeerd rond tweecentraleonderzoekslijnen.
Deze twee centrale onderzoekslijnen zijn verbonden met een tweetal (gerelateerde)
onderzoeksvragen:
A. Resourcedynamicsand livelihood strategies
Core question: which processes and principles underlie the perception, accessibility,
control and management of natural and human resources.
B. Resourcedynamicsand issuesofgovernance
Core question: how do these (mentioned under A) principles and processes interrelate
with strategies for the development of various societies and social groups.
Het onderzoek is georganiseerd in de volgende projecteenheden:
1. Socialand ecologicalinsecurityandcoping mechanisms.
Binnen deze projecteenheid zijn individuele onderzoeksprojecten ondermeer gericht op
de volgende aandachtsvelden:
- "Livelihood and Environment". Dit onderzoek is gericht op de praktijken en
strategieën van economisch marginalebevolkingsgroepen om tevoorzien in deeigen
primaire levensbehoeften, met bijzondere aandacht voor de inhoud/betekenis van
lokale hulpbron- en milieu-condities op strategieën en handelingspraktijken.
- "Socio-cultural expressions in resource use and management". Dit onderzoek raakt
steeds meer toegesneden op "cultural forms of risk assessment and related coping
strategies" in ecologisch kwetsbare gebieden die worden gekenmerkt door grillige
klimatologische condities.
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- "Naturalresource lawandproperty relationships inthesocialorganisation ofresource
exploitation". Onderzoeksprojecten zijn hier gericht op de interrelaties tussen agroecologischecondities,niveausvantechnologiegebruik endedynamiek (wisselwerking
tussen en ontwikkeling van) van private en publieke bezitsrechten. Bij dit onderzoek
wordt bijzondere aandacht besteed aan de opkomst van nieuwe juridisch-bestuurlijke
bezitsrechten ter bevordering van een duurzame exploitatievan natuurlijke hulpbronnen.
- "Plural forms of rural social security, socio-economic and agro-ecological development". Individueleonderzoeksprojecten in dit cluster zijn primair georiënteerd opde
institutionele transformatie van complexe arrangementen van sociale zekerheid en
financiële bemiddeling met bijzondere aandacht voor de interrelaties tussen agroecologische factoren en lokale sociale zekerheidsmechanismen.
Knowledge,technology,materialartifactsandagro-ecological development.
Binnen dezeprojecteenheid zijn deindividueleonderzoeksprojecten geclusterd rondeen
drietal aandachtsvelden"
- "The management of natural resources, material infrastructure and agro-ecological
development". Bij ditonderzoek vormtdespanning tussen produktiedoelstellingen en
doelstellingen gericht op het beheer van agro-ecologische hulpbronnen de centrale
onderzoeksfocus. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de wijze waarop aan
technologie en materiële artefacten verschillende functies en betekenissen worden
toegekend, waar specifieke gebruikspraktijken worden beïnvloed door verschillende
constellaties van belangen, waardenpercepties en verwachtingen. Dit onderzoek wil
meer inzicht verschaffen in het spanningsveld dat bestaat tussen organisatievormen,
technische vereisten, economische condities en "livelihood strategies" van sociale
actoren.
- "Facilitating knowledge networks and interactive learning". Dit onderzoek is gericht
op sociale veranderingsprocessen zoals deze (mede) beïnvloed worden door
technologische innovatie en de opkomst van beheersregimes gericht op een meer
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen op onderscheiden niveaus van
agrarische produktiesysternen. Dit onderzoek is georganiseerd rond een drietal,
onderling verbonden issues:
a.
Sociale organisatie en innovatie: dit onderzoek is gebaseerd op een tweetal
uitgangspunten: 1) De handelingspraktijken in specifieke maatschappelijke
interactie-domeinen zijn geworteld inkennisnetwerken waarbinnen gespecialiseerdeactorenopbasisvanonderlingafhankelijke rolpatronen complementaire
bijdragen leveren aan innovatieprocessen in deze interactie-domeinen. 2)
Innovatieprocessen vormen een voorwaardevoor hethandhaven van effectieve
relaties tussen sociale en bio-fysische omgevingscondities.
b.
Onderhandelingsplatforms voorhetgebruikvanhulpbronnen:hetuitgangspunt
bijditonderzoek isdathetgebruikvannatuurlijke hulpbronnen intoenemende
mate een omstreden karakter krijgt en dat technische innovatie hiervoor op
zichzelf geen oplossing kan bieden. Het onderzoek wil meer inzicht verschaffen in de onderlinge afhankelijkheidsverhoudingen tussen betrokkenen/belanghebbenden, teneindeopbasis vandeze inzichten devorming van
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platforms te faciliterai waarbinnen kan worden onderhandeld over een meer
duurzaam gebruik van hulpbronnen,
c.
Kennissystemen in een duurzame landbouw: de focus van dit onderzoek is de
facilitering van sociale leerprocessen en daaraan gelieerde institutionele
ontwikkelingen. Opbasis vanvergelijkend onderzoek naar "interventiestijlen"
bijagrarisch innovatiebeleid wilinzichtwordenverkregen inde mogelijkheden
om meer open, gedifferentieerde, faciliterende vormen van agrarisch innovatiebeleid te bevorderen.
- "Development and useof technologies in globalizing agriculture". Het primaire doel
van dit onderzoek is het ontwikkelen van benaderingen die inzicht geven in
mogelijkheden en belemmeringen om cliënt-groepen aktief te betrekken bij de
vormgeving van nieuwe agrarische technologieën. Daartoe spitst dit onderzoek zich
toe op de vraag hoe de wisselwerking tussen sociale, technische en institutionele
factoren despeelruimtebepaalt waarbinnen door socialegroepen invloed kan worden
uitgeoefend op de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
3. Ruraltransformations inthe eraofglobalisation: Resources,adaptationsandlinkages.
Deze projecteenheid omvat onderzoek gericht op een viertal aandachtsvelden:
- "Development strategies and agrarian debates: macro perspectives". Dit onderzoek
is gericht op fundamentele analytische en methodologische issues met betrekking tot
de plaats en betekenis van agrarisch-rurale sectoren in ontwikkelingsprocessen.
Individuele projecten zijn vooral gericht op veranderende arbeidsverhoudingen in de
context van meer omvattende agrarisch-rurale transformatieprocessen.
- "Population, Environment, Food systems and Rural change". Het onderzoek op dit
aandachtsveld is primair toegesneden op de dynamische interrelaties tussen
demografische ontwikkeling, voedselvoorziening, milieudegradatie en rurale
transformatieprocessen.
- "Rural diversification, Migration and Rural-urban Interaction". De centrale
onderzoeksvragen zijn hier:
a)
Hoezijn rurale diversificatie en migratieprocesen gerelateerd aan veranderingen in toegang tot en gebruik van agrarische en niet-agrarische hulpbronnen,
en op welke wijze beïnvloeden deze processen "rural livelihood patterns"?
b)
Wat is de rol van regionale urbane centra bij de ontwikkeling van het rurale
achterland?
c)
Hoe worden stad - platteland verhoudingen beïnvloed door de opkomst van
"resource issues", commercialisatiealsmede staat- en marktincorporatie in de
context van globaliseringstendenzen?
- "Rural Households, Communities, Markets and Incorporation". Dit deelproject is
primair gericht op de analyse van transformatieprocessen op lokaal niveau in relatie
tot nationaal en regionaal beleid, onder meer met betrekking tot beheer en gebruik
van natuurlijke hulpbronnen.
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RuralAfrican land and labourissues.
Deze projecteenheid omvat uitsluitend projecten in Afrika waarvan er een aantal meer
in het bijzonder zijn gericht op duurzaamheid/gebruik en beheer van natuurlijke
hulpbronnen zoals:
a) Changesinland useand land management in relation with spatial mobility (Burkina
Faso)
b) Land rights as a factor in the development of the Sahel
c) The role of women in forum management with special emphasis on land management in Kakamega District (Kenya)
d) Maasai pastoralism losing ground? Access to land and alternative ways of life
among the Masaai pastoralists of Kajiado District (Kenya).
Comparative industrialisation: agents, institutionsandglobalisation.
Het onderzoek in dezeeenheid staat in een meer indirekte relatie tot "sustainability and
resource dynamics issues" en is toegesneden op de invloed van meer algemene
ontwikkelingstendenzen zoals: globalisering, technologische innovatie, de opkomst van
nieuwemanagement-enorganisatie-stijlen, macro-economischbeleid,alsmedetendenzen
in industriebeleid op de ontwikkeling en transformatie van arbeidsverhoudingen. Deze
onderzoekseenheid is geformeerd rond twee sub-thema's:
a) Industrial organisation, technology, labour and gender
b) Endogenous transformation: enterprise, employment and human resource
development. Met betrekking tot het centrale CERES-thema "Resource Dynamics"
leveren deze projecten vooral inzichten op in ontwikkelingen met betrekking tot
economische kapitaalswaarden/hulpbronnen.
Comparative urbanstudies:habitat, employment and environment.
Onderzoek in deze projecteenheid is georiënteerd op veranderingen in levenscondities
en overlevingsstrategieën van urbane armen in relatie tot ontwikkelingen op het gebied
van werkgelegenheid, huisvesting en milieu. Van de drie vraagcomplexen die ten
grondslag liggen aan dit onderzoek is één set van vragen expliciet georiënteerd op een
specifiek duurzaamheidsperspectief.
"Hoewerkenfactoren alsdetoegangtotland,huisvestingsstrategieën, werkgelegenheidsontwikkelingen en de samenstelling van huishoudens door in de mogelijkheden om
duurzame levensomstandigheden te ontwikkelen voor economisch marginale groepen in
urbane centra?
Het aan deze vraagstelling gerelateerde onderzoek heeft onder meer betrekking op:
a) Sustainability in practice: exploring innovations in urban domestic solid waste
management (India).
b) The role of community based organisations in the improvement of environmental
conditions in urban neighbourhoods (Peru).
c) Urban growth and the consequences of solid and liquid waste disposal in coastal
ecosystems (Indonesia).
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7. Trade and developmentpolitics.
In deze projecteenheid is ontwikkelingsgeoriënteerd macro-economisch onderzoek
ondergebracht dat meeralgemeneinzichten aanlevert metbetrekking totdeeconomische
dimensievan "resource dynamicsindevelopment". Hetonderzoek isgeorganiseerd rond
een drietal sub-thema's:
a) International trade and finance
b) Stabilization and structural adjustment strategies
c) Growth and development strategies.
Deindividueleprojecten worden verder nietgekenmerkt door een specifieke gerichtheid
op duurzaamheidsnoties.
8. Violence,informalityandethnicity.
Dezeprojecteenheid is gevormd rond een viertal sub-thema's die betrekking hebben op
onderscheiden dimensiesvan staatsvorming en -desintegratie. Hetonderzoek isdaarmee
primair gericht op politieke en culturele kapitaalswaarden/hulpbronnen binnen het
resource dynamics perspectief van de onderzoekschool. De sub-thema's hier zijn:
a) State formation, nation building, and development
b) State disintegration and social decomposition
c) Violence
d) Ethnicity.
9. Globalisation and issuesofgovernance.
Indezeprojecteenheid zijn onderzoeksprojecten georganiseerd rondeenviertaldimensies
van globalisering:
a) Economie globalization (gekenmerkt door tendenzen als: "growing interdependence", the integrative roleof information technology, flexibilization of labourand
production, etc.)
b) Politicalglobalization (toegesneden opdeveranderendepositievan soevereinestaten
en de opkomst van nieuwe transnationale relaties)
c) Cultural globalization (hetonderzoek rond dit sub-thema isgerelateerd aan debatten
over: culturele homogenisatie, culturele differentiatie en culturele hybridisering)
d) Globalization in the context of localization processes (localisering en globalisering
als een tandem proces).
10. Culture,religionand identityformation.
Het onderzoek binnen deze projecteenheid is gericht op de cultureel symbolische
kapitaalswaarden/hulpbronnen in resource dynamics. De proliferatie van culturele,
etnische en religieuze verschillen en tegenstellingen - in weerwil van gelijktijdige
homogenisatieprocessen in culturele, economische en politieke discours - vormt het
centrale aandachtsveld van dit onderzoek. De individuele projecten zijn georganiseerd
rond drie thema's:
a) Religious movements
b) Ethnie identity formation
c) Popular culture.
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Ditonderzoek levert een essentiëlebijdrage aan hetcentrale thema "Resource dynamics
in development", omdat het inzicht geeft in de wijze waarop de ontwikkeling van
waarden-oriëntaties en -percepties is "verankerd" in decultureel symbolische ordevan
samenlevingen. Gelet op de wijze waarop de opkomst van duurzaamheids-issues is
verbonden met veranderende waardenoriëntaties achten wij deze projecten uiterst
relevant voor het op duurzaamheid georiënteerde onderzoek binnen CERES.
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DUURZAME ONTWIKKELING:
Vanproces naarthema's voor onderwijs en onderzoek
RiesBreedveld- Studium Generale, LUW

Vooraf:
Inhetnajaarvan 1992heeft deLandbouwuniversiteit eenStrategisch Plan gepresenteerd,
waarin zijzich committeert met het maatschappelijk streven naar duurzameontwikkeling. In
dit plan formuleert de LU haar missie als:
"De Landbouwuniversiteit wil de wetenschappelijke kennis ontwikkelen en
uitdragen, die de samenleving nodig heeft om op duurzame wijze te voorzien in
haar behoefte aan voldoende en gezond voedsel en een goed leefmilieu voor mens,
plant en dier" (Landbouwuniversiteit, 1992).
Om te stimuleren dat dit streven zo goed mogelijk wordt omgezet in concrete bijdragen
vanuit onderzoek en onderwijs, is het zaak enige structurering aan te brengen in de
veelvormige discussies over duurzame ontwikkeling. Dit verhaal is een poging tot een
dergelijke structurering en kan daarmee beschouwd worden als een nieuwebijdrage aan het
langer lopende duurzaamheidsproject van Studium Generale, dat tot nog toe heeft
geresulteerd in de minisymposia 'De toekomst van de dierlijke produktie', 'Integratie in de
teeltwetenschappen', 'Ecologische of sociale modernisering', 'Sustainable land use in the
third world', 'Duurzaamheid in de gewasbescherming en plantenveredeling' en 'Duurzaamheid in het landbouwkundig onderzoek', de capita selecta 'Universiteit en duurzaamheid'.
Vanaldezeactiviteiten isverslag gedaan ineendrietal SG-papers (Breedveld, 1992en 1994;
Sustainable land use in the third world, 1993).
Deze bijdrage is sterk inventariserend van aard. Een inventarisatie die noodzakelijk werd
geacht omgreep tekrijgen opdeveelvormige thematiek en deverschillende niveaus waarop
wordt gekeken. Eerst wordt gepoogd de discussie over duurzame ontwikkeling van de
afgelopen jaren enigszins te structureren. Steeds weer dreigt een verzelfstandiging van de
milieudiscussieendeontwikkelingsdiscussie, waarmeetelkensweeréénvandetweeaccenten
op de achtergrond dreigt te komen.
Vervolgens worden verschillende benaderingen onderscheiden in de grote lijn van het
duurzaamheidsdebat. Welke punten daarin fundamenteel zijn, verschilt vaak per invalshoek
die voor het debat gekozen wordt, zelfs op globaal niveau. Daarin spelen thema's als de
buitenmenselijke natuur, duurzaamheid als intergenerationele rechtvaardigingsnorm, de
verschillende normatieve opvattingen in de te onderscheiden handelingsperspectieven en de
deliberatieve politiek met de inbreng van kritische burgers een rol. Daaraan wordt nog
toegevoegd dat het voor duurzaamheid van essentieel belang is welke tijd- en ruimteschaal
gehanteerd wordt.
Na deze rondgang langs de grondslagen van het duurzaamheidsdebat volgt een beschrijving
van deverschillende processen dienodig zijn om dat te bereiken. Verschillende commissies
maken ieder een eigen doorsnee van ecologische, technologische, economische en
sociaal-culturele veranderingen, die noodzakelijk zijn om de weg naar een duurzame
ontwikkeling te realiseren.
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De thema's van het debat over duurzaamheid worden veelal ontleend aan Agenda 21, het
dikkeverzamelwerk dat het resultaat is van de conferentie in Rio de Janeiro in 1992. Deze
thema's zijn voor een belangrijk deel ook terug te vinden in het Nederlandse milieubeleid.
De verschillen in visies op de grondthema's van duurzaamheid leiden ook tot verschillende
opvattingen over de rol van de universiteiten en onderzoeksinstellingen.
Vervolgens wordt een poging gewaagd een schets te geven van de ontwikkelingen wat
betreft concrete onderzoeksbijdragen van de Landbouwuniversiteit. Dit werkt verschillend
uit voor de milieuwetenschappen, landbouwwetenschappen en de sociale wetenschappen.
Gecombineerd met de verschillende aspecten van het proces dat voor duurzaamheid
noodzakelijk is, zal duidelijk zijn dat debijdragen van de verschillende disciplines sterk van
elkaar verschillen, dat de scope varieert en de tijdschaal waarop toepassing wordt beoogd
zeer variabel is. Daarom kan slechts met een paar cases ter illustratie worden aangegeven
welkeaspecten vanduurzaamheid onderzochtworden. Naastverschillende onderzoekscholen
komen heel kortbijna allevoorwaardelijkefinancieringsprogramma's (VF) aandeorde.Aan
de Landbouwuniversiteit wordt met de onderzoekscoördinatoren van de VF-programma's
gesproken over de implementatie van duurzaamheid in het onderzoek.
Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de manier waarop het streven naar duurzaamheid
in het onderwijs geïntegreerd kan worden. Ook hier weer een grote verscheidenheid aan
elementen en thema's. De onderwijscommissie (VCO) beoogt vooral één interdisciplinair
probleemgericht vak, waarin studenten geconfronteerd worden met de gevolgen van het
toepassen van kennis en vaardigheden in de toekomst. In het voortraject van de studie dient
voldoende disciplinairebasiskennis verworven teworden. Heel kort wordt voorbeeldsgewijs
aangegeven welk thema van de discussie in een studie aan de orde kan komen.
Duurzaamheid als centraal thema in de Landbouwuniversiteit leidt tot een heel brede
thematiek, waarop zowelin onderzoek alsin onderwijs nog veel teontwikkelen valt. Met als
uitgangspunt de pluriformiteit in thema's en de verscheidenheid in onderwijs- en onderzoeksprogramma's valt er nog veel te concretiseren. Maar ontegenzeglijk is daarmee in de
afgelopen jaren al een begin gemaakt.
Bij de uitvoering van deze inventarisatie is de hulp en het doorzettingsvermogen van
Volkert Beekman onontbeerlijk geweest.
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I. Wat is duurzame ontwikkeling?

Voor een zeer algemene en formele omschrijving van de betekenis van duurzame
ontwikkeling als meta-concept geldt de Brundtland-definitie als richtinggevend:
"Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs" (World Commission, 1987).
In het eerste Nationale Milieubeleidsplan wordt dit vertaald als:
"Duurzameontwikkeling iseenontwikkelingdievoorzietindebehoeften vandehuidige
generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te
brengen om ook in hun behoeften te voorzien"(Tweede Kamer, 1989).
Duidelijk is dat het streven naar duurzame ontwikkeling in ieder geval twee centrale
kenmerken heeft:
1) een rechtvaardigheid in het gebruik van het natuurlijk milieu ten opzichte van
toekomstige generaties (= intergenerationele rechtvaardigheid);
2) deproblemen waaraan gerefereerd wordt hebben een mondiaal karakter en in deaanpak
daarvan dientookeen mondialerechtvaardigheid inhetgebruikvan hetnatuurlijk milieu
betracht te worden (= intragenerationele rechtvaardigheid).
OokVermeersch' omschrijving van verantwoordelijk globaliserend denken maaktde intentie
van het streven naar duurzame ontwikkeling goed duidelijk:
"Bij elk van mijn daden moet ik kunnen zeggen: wanneer iedereen deze daad stelt en
deze telkens voort blijft stellen, eeuw na eeuw, dan kan onze aarde onverstoord verder
bestaan. Elke daad waarvan men kan aantonen dat bij veralgemening ervan over brede
lagen van de mensenbevolking of gedurende verschillende eeuwen, een onomkeerbare
limiet zou worden bereikt, is een daad die ingaat tegen de moraal van een verantwoordelijk globaliserend denken"(Vermeersch, 1988).
In de duurzaamheidsdiscussie zou het dus ten principale moeten draaien om de samenhang
tussen milieu-en ontwikkelingsproblemen. Hoewel iedereen sinds Brundtland van hetbelang
van deze samenhang overtuigd is, kunnen we constateren dat in de praktijk al zeer snel een
zekere verzelfstandiging van de milieudiscussie enerzijds en de ontwikkelingsdiscussie
anderzijds optreedt. Slecht sporadisch worden deze verzelfstandigde discussies consequent
op elkaar betrokken. Zo constateert Mol dan ook terecht een zekere verzelfstandiging van
hetmilieu-deelvandeduurzaamheidsdiscussie inhetstreven naarecologische modernisering.
Ecologische modernisering moet volgens hem niet gelijk worden gesteld met duurzame
ontwikkeling, maarbeschouwd worden alsdeinwesterse, geïndustrialiseerde samenlevingen
dominanteinvullingvanhetrelatief verzelfstandigde milieu-deel vanduurzame ontwikkeling.
In situaties van onderontwikkeling zijn de aard en oorzaken van milieuproblemen echter op
geheel andere wijze verbonden met bijvoorbeeld ontwikkeling, economische groei en
technologie. Van belang is dusdevraag watdeconsequenties zijn voordeDerde Wereld bij
een ecologische moderniseringsstrategie in het Westen (Mol, 1993). Oftewel, hoe in het
streven naar duurzameontwikkeling intergenerationele en mondiale rechtvaardigheid zichtot
elkaar verhouden. Een vraag dieopkomtomdat metde verzelfstandiging van het milieu-deel
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van de duurzaamheidsdiscussie de samenhang tussen milieu- en ontwikkelingsproblemen
enigszins op de achtergrond is geraakt.
Zoals VanDriel echter terecht signaleert, hebben inveel ontwikkelingslanden andere dan de
mondiale milieuproblemen waarover wij ons hier zorgen maken een hogere prioriteit. De
druk op het milieu neemt daar immers bij grote armoede en snelle bevolkingsgroei vaak in
hoog tempo toe. En naarmate het milieu ter plekke degradeert wordt het perspectief op
ontwikkelinggeringer. IngrotedelenvanhetZuiden hangtdemilieudegradatievooral samen
methetlagewelvaartspeil en desnellebevolkingstoename. Decombinatievan beidegaathet
aanpassingsvermogen van maatschappij en milieu aldaar teboven. Bovendien moet duidelijk
zijn dat hetNoorden historisch gezien veruit het meest verantwoordelijk isvoor de mondiale
milieuproblemen, gezien het gebruik sinds de industriële revolutie van fossiele energie en
mineralegrondstoffen. HetNoorden draagtdaarmee een groteverantwoordelijkheid voor de
toekomst. Het Noorden moet volgens de Wiardi Beekman Stichting in het streven naar
duurzame ontwikkeling bereid zijn ruimte te creëren voor ontwikkeling in het Zuiden:
1) ruimte in economisch opzicht;
2) ruimte voor meer milieugebruik (Van Driel, 1993).
Dit streven naar duurzame ontwikkeling in deDerde Wereld dient volgens Adams op locale
schaal vormgegeven te worden. Duurzaam landgebruik kan daarbij volgens hem gezien
worden als het balanceren tussen de tegengestelde behoeften van mens en natuur, waarbij
vragen aan de orde zijn als:
- hoe zijn natuurbescherming en agrarische produktie te combineren?;
- wat is nodig om het alarmerende uitsterven van diersoorten te stoppen?;
wat is nodig om een groeiende wereldbevolking te voeden?
Hij constateert datde milieubeschermingsgedachten westerse wortels hebben, dievervolgens
internationaal verspreid en van bovenaf opgelegd zijn. Milieubescherming in de Derde
Wereld kan echter alleen bereikt worden in combinatie met het vervullen van de basale
behoeften vandelokalebevolking. Richardsnoemt hetdan ook schokkend teconstateren dat
de westerse belangstelling voor milieubescherming niet gepaard gaat met een belangstelling
voor en commitment bij de sociale en economische toekomst van lokale gemeenschappen in
de Derde Wereld (Konijn, 1993).
Hoewelrichtinggevendzou dit tegelijkertijd onvoldoende concreet kunnen blijken te zijn als
basis voor bijdragen door onderzoek en onderwijs aan duurzame ontwikkeling. Voor deze
basisis daneen discussie over concretisering van het concept duurzame ontwikkeling nodig.
Zoals deWRR zegt, deintentie iswel duidelijk: duurzame ontwikkeling duidt opeen relatie
tussen mens, milieu en natuur die de kwaliteit heeft langdurig stand te houden. Conceptuele
discussie blijft echter belangrijk. Een discussie die hier in beeld wordt gebracht door een
bespreking van bijdragen aan deze discussie door Achterberg, Van Hengel, de WRR en
Korthals. Sterk simplificerend zouden hun respectievelijke posities in deze discussie in het
volgende schema samengevat kunnen worden:
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Duurzaamheid

deontologisch

contextueel

intergenerationele rechtvaardigheid

Van Hengel

WRR

meerdere doelstellingen

Achterberg

Korthals

In dit schema worden deontologische en contextuele concepties van duurzaamheid
onderscheiden. Eendeontologischeconceptualisering vanduurzaamheid impliceerteensterke
verplichting van dehuidige generatie ten opzichtevan toekomstige generaties, die eenduidig
en zonder uitzonderingen is, engeen interpretatie of onderhandeling toelaat. Een contextuele
conceptualisering van duurzaamheid kan alleen in de toepassing in verschillende contexten
gestalte krijgen. Dit impliceert dat duurzaamheid onmogelijk een sterke, onvoorwaardelijke
plicht kan zijn diegeen concurrentie met andere normen zou hoeven te dulden, maar dat zij
dient te worden afgewogen tegen andere normen (Korthals, 1994).

a.Achterberg
Achterberg constateert datinhetdenken overduurzameontwikkeling indeeersteplaatssterk
degedachteleeft dat structureleveranderingen in onzeindustriële samenleving vermoedelijk
nodig zijn om toteen duurzaam gebruik van het milieu tekomen. Dit besef van denoodzaak
van structurele veranderingen berust op drie uitgangspunten:
- de beperktheid of de eindigheid van de milieugebruiksruimte;
- deinherente tendens van de industriële samenleving tot nu toe dezegrenzen uit hetoog
te verliezen;
- het morele besef dat we die tendens dienen tegen te gaan en dat de samenleving
ecologisch inpasbaar moet functioneren, zowel terwille van onszelf en onze kinderen,
als terwille van toekomstige generaties in het algemeen.
Het is volgens Achterberg overigens volkomen terecht hieraan nog toe te voegen:
terwille van de natuur zelf.
Alstweedegrondgedachteinhetdenken overduurzameontwikkeling zietAchterberg deidee
dat het streven naar beheersing van de milieuproblemen niet ten koste mag gaan van de
legitiemeaspiratievanarme(re)landen eenpeilvanontwikkeling enwelvaart tebereiken dat
vergelijkbaar is met dat van de rijkere landen. Het streven naar duurzame ontwikkeling is
dusalleen in tandem methet streven naar rechtvaardige(r)verhoudingen tussen rijke enarme
landen praktisch realiseerbaar en moreel aanvaardbaar.
Duurzame ontwikkeling nastreven is volgens Achterberg alleen de moeite waard als de
kwaliteit van het menselijk leven en samenleven zich boven het niveau van bijvoorbeeld
overleven bevindt. Daarnaast meent hij datook deintegriteit van de natuur, ook omwillevan
denatuurzelf, zomin mogelijk dientteworden aangetast. Debeperking tot mensen, vanwat
omwillevanzichzelfrespect verdient, inveelduurzaamheidsstreven, lijkt hem nogal arbitrair
te zijn. Het lijkt hem gerechtvaardigd als component in een volwaardig streven naar
duurzame ontwikkeling ook op te nemen het streven naar integriteit van de natuur, ook
omwille van zichzelf. De discussie over kwaliteit van het menselijk leven en integriteit van
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de natuur zal zijns insziens dan ook in elk geval vooraf moeten gaan aan de discussie over
duurzame ontwikkeling.
Achterberg's ecocentrische interpretatie van duurzaamheid betekent in de eerste plaats de
erkenning dat natuurlijke entiteiten de vrijheid dienen te hebben zich los van menselijk
ingrijpen te ontplooien of te functioneren. Zijn ecocentrisme erkent dat niet alleen mensen,
maar ook alle organismen intrinsiek waardevol zijn of omwille van zichzelf moreel
beschermenswaardig zijn. Voorts erkent het ook dat de natuur op een hoger organisatie-niveau dan datvan individueleorganismen, bijvoorbeeld ophet niveau van soorten
en ecosystemen, moreel respect verdient of intrinsieke waarde heeft. Zijn concrete,
normatieve stellingnameisdat mensen ethisch geen systematische reden hebben zichzelf een
voorkeursbehandeling te geven in de omgang met andere wezens en entiteiten in de natuur.
Achterberg is tegen desystematische achterstelling van behoeften, belangen en ontplooiingsmogelijkheden in de buitenmenselijke natuur en vraagt ons de natuur in haar (intrinsieke)
waarde te laten (Achterberg, 1994).

b. Van Hengel
Duurzaamheid moet volgens Van Hengel beschouwd worden als een norm van intergenerationelerechtvaardigheid metbetrekking tothetgebruikvan natuurlijke hulpbronnen. Het lijkt
hem niet zinvol over mogelijke ontwikkelingswegen (in rijke en arme landen) te spreken
vooraleer duidelijkheid bestaat over het criterium duurzaamheid waaraan zo'n ontwikkeling
zou moeten tegemoet komen. Het lijkt hem zinvoldebetekenis van het begrip duurzaamheid
te beperken tot de intergenerationele rechtvaardigheidsnorm in het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen. Alszodanig omschrijft duurzaamheid eengrens bij hetgebruik van natuurlijke
hulpbronnen, waarbinnen het nastreven van allerlei doelen van een samenleving (deze
generatie) dientteblijven. Van Hengel'sduurzaamheidsnorm toetsthetproduktiesysteemvan
een samenleving (generatie) aan hetcriterium of het totaal van de (onbedoelde en bedoelde)
externe effecten van dat produktiesysteem op de natuur die natuur achterlaat met dezelfde
gebruiksmogelijkheden voor toekomstige generaties. Het geheel van gebruiksmogelijkheden
kan men aanduiden als milieugebruiksruimte of draagkracht.
Duurzaamheid is volgens Van Hengel geen doel maar een randvoorwaarde die in acht
genomen wil worden bij het nastreven van doelstellingen. De duurzaamheidsnorm wil een
belangenconflict tussen generaties regelen. Van Hengel meent dat over duurzaamheid dusin
zekere zin niet onderhandeld kan worden. Een samenleving moet haar produktiewijze
inrichten overeenkomstig heersende normen en erkende belangen, maar ze dient daarbij te
blijven binnen de randvoorwaarde van duurzaamheid dieniet zelf aan die heersende normen
ontleend kan worden, maar wel beperkingen oplegt aan de externe effecten van die
produktiewijzeopdenatuur. Duurzaamheid nooptonsonsaf tevragen ofwijonze behoeften
zodanig bevredigen datdeobjectieve, externeen irreversibeleeffecten van die behoeftenbevrediging de mogelijkheden van ongeborenen om het anders te doen principieel beperkt.
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Naast duurzaamheid zouden wijonsmilieugebruikvolgensVanHengel ookkunnen beperken
op grond van kwaliteitseisen welke de huidige samenleving aan haar natuurlijke omgeving
stelt. Kwaliteit is een criterium dat verwijst naar cultuurgebonden waarderingen, gezondheids-enbelevingswaarden dieuitgaan boven watweaan komendegeneraties verplicht zijn,
eenvoudig omdat we uitsluitend onszelf daarmee schade doen, in ons huidige milieugebruik.
Kwaliteit is wat niet nodig isvoor deinstandhouding van draagkracht. Het zijn kwestiesvan
leefbaarheid, of levenskwaliteit dieelkegeneratie diedatwenst zou kunnen veranderen maar
niet hoeft teveranderen als ze daar onvoldoende waarde aan hecht.
Duurzaamheid als normatief criterium moet bij Van Hengel onderscheiden worden van
allerlei concrete handelingsplannen die aan die norm pogen tegemoet te komen. We moeten
volgens hem eerst de norm duurzaamheid operationaliseren in ecologische zin, door middel
van een set 'quantified boundary conditions', onafhankelijk van de specifieke waarden en
belangen van onze eigen samenleving (Van Hengel, 1993).

c. WRR
Duurzame ontwikkeling duidt in termen van het rapport "Duurzame risico's: een blijvend
gegeven" van de WRR, met de Wageningse hoogleraren Rabbinge en Schoonenboom als
belangrijkste auteurs, op een relatie tussen mens, milieu en natuur die de kwaliteit heeft
langdurig stand te houden. Het gaat volgens de WRR bij duurzame ontwikkeling om
tenminste twee dimensies: het voortbestaan en/of welbevinden van de mens en het
voortbestaan en/of welbevinden van het milieu. Duurzame ontwikkeling isbij deWRR geen
objectieve eigenschap van een proces, betrokkenen kennen het predikaat duurzaam danwei
niet-duurzaam toe aan menselijke activiteiten en hun gevolgen voor het milieu. Het
maatschappelijk welbevinden kan volgens de WRR worden afgemeten aan de mate waarin
behoeften (ook die van toekomstige generaties) worden bevredigd en het welbevinden van
het milieu aan de mate waarin functies en waarden van het milieu worden aangetast. De
WRR constateert dat er een aantal zeer uiteenlopende en deels conflicterende percepties van
duurzameontwikkeling naast elkaar bestaan. Elk vandiepercepties geeft een eigen invulling
aan de twee meest belangrijke aspecten van duurzame ontwikkeling: de te respecteren
ecologische normen en waarden en de te respecteren sociaal-economische normen en
waarden.
De gedachte dat de milieugebruiksruimte objectief en eenduidig de ruimte kan aangeven
waarbinnen menselijke activiteiten zich dienen af te spelen, staat volgens de WRR op
gespannen voetmetdeconstatering datbij duurzameontwikkeling zoweldekwaliteitvanhet
milieu als de kwaliteit van de maatschappij in het geding is. Als voornaamste wetenschappelijkeprobleem bij hetvaststellen vandemilieugebruiksruimte zien zij datdeinformatie die
benodigd isom toteen sluitendeanalysetekomen grotendeels ontbreekt. Hetvaststellen van
de milieugebruiksruimte wordt bemoeilijkt door gebrek aan kennis omtrent het menselijk
handelen en de effecten daarvan op het milieu. In feite gaat het de WRR bij duurzame
ontwikkeling dus om de perceptie van risico's, zowel ten aanzien van het milieu als ten
aanzienvande sociaal-economische orde. Het isvolgenshen dan ook vrijwel onmogelijk om
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beleidsbeslissingen te staven opgrond van wetenschappelijk onderbouwde feiten. Problemen
met het vaststellen van indicatoren voor duurzame ontwikkeling liggen dan ook zowel op
wetenschappelijk als op ethisch/normatief vlak.
DeWRR steltdatzelfsalswetenschappelijke onzekerheden toteen minimumkunnenworden
beperkt er onzekerheid over de omgrenzing van de milieugebruiksruimte blijft bestaan ten
gevolgevan verschillen in normatieve opvattingen. De stand van de wetenschap samen met
cultureel bepaalde opvattingen over de 'goede' natuur en het 'goede' milieu leiden tot de
erkenning van milieuproblemen. Normatieveperceptiesvan risico's zijn sterkbepalend voor
uiteindelijke beleidsacties. Toch constateert de WRR dat het onderscheid in verschillende
risico's in de betogen over duurzame ontwikkeling vaak naar de achtergrond gedrongen is.
De notie van duurzame ontwikkeling dwingt volgens de WRR tot de vraag hoe men de
verantwoordelijkheid ookvoor toekomstigegeneraties inhoud wilgeven. De risicopercepties
met betrekking tot het milieu zijn volgens hen relatief in zoverre dat milieurisico's nooit
geheel zijn uit te sluiten. Ook over risico's voor de samenleving die men als gevolg van
voorgestaneveranderingen terwillevanhetmilieubereid istelopen, kanverschillend gedacht
worden. In beiderisicodomeinenmoeten keuzen gemaakt worden (WRR, 1994).

d. Korthals
De oriëntatie op duurzame ontwikkeling acht Korthals van essentieel belang om de huidige
verspilling, vernietiging en vervuiling van de natuur tegen te gaan. Het gaat hierbij in de
eerste plaats om eindige, natuurlijke hulpbronnen, zoals energieverschaffers, delfstoffen,
water en lucht. Ter discussie staat volgens hem of met deze omschrijving de natuur wordt
gereduceerd tot een nuttig reservoir van hulpbronnen voor de mens of nog iets meer kan
betekenen en bijvoorbeeld een intrinsieke betekenis heeft. Korthals constateert dat in de
meeste omschrijvingen men ervan uit gaat dat duurzame ontwikkeling in principe alleen op
de hele aarde kan slaan. Onduidelijk vindt hij of het wel zinvol en mogelijk is rekening te
houden met een perspectief datzich oneindig lang in de tijd uitstrekt. Duidelijk isdat wede
aarde moeten nalaten aan volgende generaties zonder zware hypotheken en zonder tekorten
aan hulpbronnen en aan gezonde en goede natuur. We dienen volgens Korthals dus de
beslissingsruimtevan toekomstigegeneraties omhunleven in terichtenniet kleinertemaken
dan debeslissingsruimte waar wij nu over beschikken. Ter discussie staat devraag of er een
verband is tussen de intergenerationele rechtvaardigheid en de intragenerationele rechtvaardigheid. Met duurzame ontwikkeling wordt, Korthals samenvattend, bedoeld dat de huidige
en toekomstige gebruikers evenveel recht hebben op wat de aarde te bieden heeft.
Duurzame ontwikkeling verwijst bij Korthals naar democratie en de beïnvloeding van
wetenschap en technologie door deliberaties van burgers. Eén van de meest essentiële
bestanddelen van duurzame ontwikkeling zou volgens hem de deliberatieve politiek moeten
zijn: de conflictueuze inbreng van autonome, kritische burgers. Korthals' deliberatieve
democratie omvat een politiek aspect en een aspect van sociaal-culturele aard. Onder
deliberatievedemocratieinformele zin verstaat Korthals een democratische staat, dieallerlei
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leefwijzen mogelijk maaktengeenleefwijzen voorschrijft. Dezedeliberatievedemocratievan
Korthals is enerzijds gericht op de vorming van meningen over bepaalde arrangementen en
van de wil om die arrangementen in te voeren en anderzijds gericht op beslissingen, indien
noodzakelijk hardebeslissingen, metverreikendeconsequenties.Desociaal-culturelekernvan
Korthals' deliberatievepolitiekisevenwelhet geheelvan informele openbare debatten ineen
samenleving dieals een brede schil om de formele openbare debatten ligt. Deze deliberaties
worden in stand gehouden door beweeglijkheid, individualisme, en sociale en geografische
mobiliteit. Natuur kan daarbij volgens Korthals niet meer worden opgevat als een
vanzelfsprekende categorie, maar is afhankelijk van interpretaties en conflicten. In de
laat-moderne samenleving wijst 'het einde van de natuur' in eerste instantie op de
omstandigheid dat ietsdatvroeger alsextern werd gezien, denatuur, nuonderdeel wordtvan
een door de mens geschapen omgeving.
De norm duurzaamheid kan volgens Korthals alleen deontologisch gefundeerd worden
wanneer die zou stellen datje het overleven van devolgendegeneratie mensen niet ingevaar
mag brengen. Over het overleven van de natuur gaat die norm dan niet. Omdat deze
funderingswijze uitgaat van communicatie in de zin van een discussie tussen mensen kan ze
niet direct duurzaamheid met betrekking tot de natuur en tot natuurlijke hulpbronnen
funderen. Korthals constateert echter dat in de duurzaamheidsnorm steeds wordt verwezen
naar bepaalde culturele omschrijvingen van natuur, hulpbronnen, en aarde en alleen daarom
al is het volgens hem een 'contextualistische norm' die alleen in de toepassing in verschillendecontexten gestaltekankrijgen. Zo'n norm kan onmogelijk eenonvoorwaardelijke plicht
zijn die geen concurrentie met andere normen zou hoeven te dulden.
Alleenigszins wetenschappelijk goed gefundeerde duurzaamheidsstandaarden dienen volgens
Korthals te worden gecontextualiseerd. Normen die worden toegepast zijn geen boventijdelijke meetlatten maar schema's ter oriëntatie en dat geldt zeker voor de norm duurzaamheid. Het lijkt hem zinvol duurzameontwikkeling op tevatten als een collectieveplicht. Een
collectieve plicht is eigenlijk een soort gemeenschapsideaal, een regulatief ideaal. Daarmee
maakt hij duidelijk dat nieuwe interpretaties, concretiseringen en aanvullingen nodig zijn en
dat duurzame ontwikkeling zo de connotatie verliest van een utopie, een ideaal samenlevingsproject. Het iseen oriëntatiepunt, dat zelf niet realiseerbaar is, maardes te krachtiger
leidraad kan zijn bij de deliberaties en het handelen van burgers (Korthals, 1994).

e. Tijd- enruimteschalen
Aan bovenstaande kwesties, die een fundamentele rol spelen in het debat over duurzame
ontwikkeling, heeft Fresco nog de problematiek van tijd- en ruimteschalen toegevoegd.
(FrescoenKroonenberg, 1992).Ecologischeduurzaamheid kan alleen adequaat gedefinieerd
worden als de tijdschaal waarin zich dit afspeelt en de ruimteschaal waarop het betrekking
heeft daarin betrokken worden. Duurzaamheid inhetagro-ecosysteem refereert aandebalans
tussen natuurlijke degradatieprocessen enerzijds en de natuurlijke herstelprocessen en het
beschermend menselijk handelen anderzijds.
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Duurzaamheid kan alleen geëvalueerd worden als de effecten op hogere niveaus dan het
geanalyseerde systeem ook in ogenschouw genomen worden. Produktie, input en output en
stabiliteit zijn intrinsieke aspecten van duurzaamheid binnen één schaal en veerkracht ishet
belangrijkste aspect dat de impact op de processen van een hoger schaalniveau beschrijft.
Natuurlijke hulpbronnen met een geringe veerkracht dienen prioriteit te krijgen bij de
discussies over toekomstig landgebruik; agro-ecosystemen kunnen naast een schaal van
Produktivität ookvergeleken worden voorwathun duurzaamheid betreft. Bij besluitvorming
overduurzaamlandgebruik dienen verschillende scenario's metverschillende schalen vantijd
en ruimte gehanteerd te worden met daarbij nog een specifieke set grenscondities voor
verschillende groepen van gebruikers (boeren, milieubeschermers, politici) in hun tijd- en
ruimteperspectief.
Ookdeprocessen dieduurzaamheid beïnvloeden hebben verschillenderuimte-en tijdschalen.
Daardoordienenvoorverschillendeprocessen maatregelen opverschillendeschalengenomen
te worden. Energie, lucht en water zijn 'vernieuwbare' hulpbronnen naar tijd en ruimte
gemeten van het lokale of regionale agro-ecosysteem zelf. Gegevens over de gevolgen van
klimaatverandering in het recente verleden laten zien dat het geen zin heeft scenario's voor
duurzaam landgebruik te maken voor een langere termijn dan 100-200 jaar als deze
veranderingen in de externe condities niet mede in beschouwing worden betrokken.
Bodemgebonden stromen zijn van buitengewoon belang voor de duurzaamheid van
agro-ecosystemen op locale en regionale schaal omdat er geen mondiale nutriëntenbron is
waarmee de bodem tekorten kan aanvullen. Daarom is dit laatste een verantwoordelijkheid
van gebruikers op locaal en regionaal niveau.
Vanwege de bodemdegradatie op lange termijn is de toplaag van de bodem één van de
kwetsbaarste hulpbronnen die bescherming vereisen. Ook biodiversiteit is een kwetsbare,
weinig veerkrachtige hulpbron met zowel tijd- als ruimte-aspecten. Bescherming van
biodiversiteit vergteenlangetermijn-aanpak endientnietalleen opde soorten gericht tezijn,
maar ook op het niveau van de plantengemeenschappen.
Ook besluitvorming over landgebruik is afhankelijk van tijd- en ruimteschalen. Het concept
duurzaamheid kan gebruikt worden om bestaande systemen te evalueren en om nieuwe
systemen te ontwerpen. Van elke landeenheid dient vastgesteld te worden welke combinatie
van tijd-, ruimte- en agro-ecologische differentiatie het meest duurzaam is op lange termijn
en deoptimaleveerkracht biedt tegen externebedreigingen. Dehuidige planningsprocedures
hebben tot nu toe echter niet op de lange termijnschaal geopereerd en de bescherming van
hulpbronnen met een geringe veerkracht, zoals de toplaag van de bodem en biodiversiteit,
niet tot een expliciete grensconditie gemaakt.
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n . Duurzame ontwikkeling als proces

Dat duurzame ontwikkeling niet van vandaag op morgen bereikt kan worden maar een heel
maatschappelijk veranderingsproces veronderstelt, maakt de tweede omschrijving van
duurzameontwikkeling uithetBrundtland-rapport -diedenoodzakelijke veranderingsprocessen benadrukt - duidelijk:
"Sustainable development isaprocess of changein which theexploitation of resources,
the direction of investments, the orientation of technological development, and
institutional change areall in harmony and enhance both current and future potential to
meet human needs and aspirations"(World Commission, 1987).
Daarbij geldt dat deze duurzame ontwikkeling evenzeer gevolgen heeft voor de rijke als de
armelanden,voorhetmilieualsdeeconomie, voordehuidigegeneratie -vooral methetoog
op de handhaving en verbetering van de levenskansen van mensen in de arme landen - als
voortoekomstigegeneraties. Hetproces isechter niet eenvoudig ener zullen pijnlijke keuzes
gemaakt moeten worden. Globale streefdoelen in het Brundtland-rapport zijn onder andere:
- reviving growth;
- changing the quality of growth;
- meeting essential needs for jobs, food, energy, water and sanitation;
- ensuring a sustainable level of population;
- conserving and enhancing the resource base;
- reorienting technology and managing risk;
- merging environment and economics in decision making.
Discussie over bijdragen aan dit proces van verandering is zinvol en met name de United
Nations Conference on Environment and Development (UNCED) in 1992 in Rio deJaneiro
is in dit verband belangwekkend geweest. Voor de voortgang van deze discussie over
duurzame ontwikkeling als proces zou zij verder gestructureerd kunnen worden door een
onderscheid in vier typen processen te introduceren:
1) ecologische;
2) technologische;
3) economische;
4) sociaal-culturele.
Potentiële bijdragen van de Landbouwuniversiteit kunnen zo in beeld komen aangezien de
milieuwetenschappen met name reflecteren op ecologische processen (1), de landbouwwetenschappen op technologische (2), de economische wetenschappen op economische (3)
en de sociale wetenschappen op sociaal-culturele (4). Om de aard en samenhang van deze
processen van verandering wat beter in het vizier te krijgen zullen in dit hoofdstuk eerst
enige gedachten hieromtrent van Achterberg, Mol, CLTM en - specifiek met betrekking tot
technologischeprocessen -DTObesproken worden. Daarna worden mogelijke bijdragen van
deoverheid aanduurzameontwikkeling alsprocesinbeeld gebracht aan dehandvan Cramer
en mogelijke bijdragen van universiteiten aan de hand van Winsemius, Verkaik en Wijffels.
Volgens Achterberg betreft hetproces van structurele verandering dewijziging ofaanvulling
van het institutionele patroon of van de cultuur van een samenleving. Het is volgens hem
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daarbij niet meer dan rechtvaardig wanneer de rijke geïndustrialiseerde landen de
ontwikkelingslanden zoudenhelpen hunachterstand intelopen.Daarmeewordtinzekerezin
de hoofdverantwoordelijkheid voor de omslag van de maatschappelijke ontwikkeling in de
richting van duurzaamheid gelegd bij de rijke landen op dezeplaneet. De centrale vraag bij
het streven naar duurzame ontwikkeling is dan ook: welke levenswijze(n), met welke
kwaliteit en met (of in)welkenatuur verdienen het duurzaam tezijn. Essentieelin duurzame
ontwikkeling als proces zijn integratie - in theorie en praktijk - van milieu en economie en
integratie van ontwikkeling in milieubeheer en -bescherming. Deze integratie dient op het
niveau van instituties en beleid plaats tevinden. Achterberg ziet onze samenleving tot nu toe
gekenschetst door een levenswijze die inherent onduurzaam is. Centrale aspecten van deze
levenswijze zijn een kapitalistische markteconomie, een industriële of technologische
beschaving en een houding tegenover de natuur van waaruit deze overwegend wordt gezien
als maakbaar en als een verzameling hulpbronnen ten behoevevan de mens. Dit zijn tevens
de dominante factoren in onze samenleving die structurele veranderingen om tot duurzame
ontwikkeling tekomen geducht kunnen belemmeren. Water inelkgeval zou moeten komen,
wil er sprake zijn van een duurzame ontwikkeling, is:
- een groene markteconomie;
- een duurzame technologie in het kader van een proces van ecologische modernisering;
- een cultuuromslag, als uitdrukking van een andere houding tegenover de natuur
(Achterberg, 1994).
OokMol schetst denoodzaak van een radicale verandering, modernisering van metnamede
moderne produktiestructuur en consumptiepatronen ten einde duurzame ontwikkeling te
bereiken. Deze modernisering van de moderniteit dient te geschieden langs ecologische
lijnen. Moderne instituties als de verzorgingsstaat, de markteconomie, geavanceerde
wetenschap en technologie, etc. moeten worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan deeisen
dievanuit ecologisch oogpunt aan hen worden gesteld. Milieu en economie moeten volgens
hem op elkaar betrokken worden en de lang bestaande ideologische tegenstelling tussen de
tweeopgeheven. Daarnaast is hetnoodzakelijk deinvloed van debureaucratische staat terug
te dringen, zowel vanuit het oogpunt van effectiviteit en efficiëntie bij het beheersen van de
milieucrisis als uit het oogpunt van sociale leefbaarheid en vrijheid van burgers. De
levensstijl en het consumptiepatroon van burgers dient eveneens een radicale verandering te
ondergaan. Beidedienen verregaand tewordenaangepast aanduurzaamheidseisen. VoorMol
staan centraal in duurzame ontwikkeling als proces van verandering:
- economische groei binnen duurzaamheidsrandvoorwaarden;
- derde wereld;
- distributieve effecten;
- dimensies van natuur.
Hij ziet ecologische modernisering als poging een verfijnd programma neer te zetten dat
enkele fundamentele weeffouten in ons moderne systeem tracht recht te zetten (Mol, 1992).
Net als Achterberg en Mol onderkent de CLTM (de Commissie Lange Termijnplanning
Milieu-effecten) de noodzaak van een aantal basale veranderingen om een duurzame
ontwikkeling te bevorderen. Duurzame ontwikkeling veronderstelt volgens hen radicale
veranderingen in de basis condities en instituties van de samenleving: biosfeer, bevolking,
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economie, onderwijs, emancipatie, politieke orde, wetenschap, technologie en ruimtelijke
planning. Duurzame ontwikkeling vraagt de volgende belangrijke veranderingen in de
samenleving:
- vermaatschappelijking van een beleid dat duurzame ontwikkeling bevordert is
noodzakelijk; in dit verband kan het concept 'milieu-marketing' helpen de sociale
dilemma's te verminderen die mensen ervan weerhouden te handelen in lijn met hun
milieubewuste houding;
- een actor-gerichtheid van milieubeleidsdoelstellingen, resulterend in een gedeelde
verantwoordelijkheid voor het milieu bij alle actoren in de samenleving; dit kan bereikt
worden door het opzetten en onderhouden van 'beleidsnetwerken', waarin alle actoren
uit het milieuveld positief participeren;
- meer dialoog over milieubeleidsdoelstellingen tussen wetenschap en politiek moet
ontwikkeld worden; dit kan bevorderd worden door een gelijktijdige uitwisseling van
ervaringen tussen alle actoren in het milieuveld met het oog op een beter begrip van
milieuproblemen en de wegen om die op te lossen ('multilogue').
Omeenduurzameontwikkeling tebereiken zijn radicale veranderingen indebasis instituties
van de samenleving noodzakelijk. Hoewel het concept 'duurzame ontwikkeling' multi-interpretabel is, weten we al wel dat het tegengaan van vervuiling, reductie van het
energiegebruik en het sluiten van ecologische kringlopen belangrijke elementen zijn van een
strategie gericht op het bereiken van een duurzame ontwikkeling. Volgens de CLTM dienen
in een op duurzame ontwikkeling gerichte strategie daartoe in de volgende basis instituties
radicale veranderingen doorgevoerd te worden:
- integriteit van de biosfeer;
- bevolkingsomvang;
- internationale economische samenwerking;
- milieubewuste educatie;
- herverdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen;
- integratie van democratie en ecologie in de politieke orde;
- ontwikkeling van wetenschap tussen alternatief en gangbaar;
- technologie;
- ruimtelijke inrichting.
De CLTM heeft veranderingen onderzocht die nodig zijn om een ecologische samenleving
te bereiken en hoe de basis-instituties van de samenleving gericht kunnen worden op een
duurzame ontwikkeling. Dit maakt het mogelijk de volgende contouren te schetsen van een
duurzaam groen beleid dat de volgende elementen omvat:
- binnen de context van liberale democratie en markteconomie;
milieu-marketing;
- netwerk-management;
- multilogue basis;
- internationale setting;
- voorbij het rampen-management;
- bevolkingsbeperking;
- internationale economische samenwerking;
- jongeren;
- emancipatie;
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- op zoek naar een politieke basis;
- de rol van wetenschappen;
- op weg met technologie;
- indicatief ruimtelijk beeld van Nederland.
De CLTM vat haar belangrijkste aanbevelingen - diegezien kunnen worden als de kern van
haar advies aan regeringen, NGO's en burgers - samen in zeven punten:
- milieubeleid zien als uitdaging;
- ontwikkel milieu-marketing;
- leer milieu-netwerken te managen;
- leren door doen;
- stimuleer internationale samenwerking aan milieuproblemen;
- ontwikkel instituties voor een duurzame samenleving;
- lange termijn milieubeleid moet normaal zijn.
Zo bereiken we een nieuw stadium in de ontwikkeling van duurzaamheidsproblemen: de
eerstetekenen vanhoop zijn teherkennen, maardeernst vandeproblemen neemt nog steeds
toe. De CLTM vraagt om de ontwikkeling van groene strategieën naar een duurzame
ontwikkeling, waardoor een reconstructie van alle basis instituties in de samenleving zal
plaatsvinden (Dutch Committee, 1994).
Hetinterdepartementale onderzoeksprogramma DTOschetstdebijdragen vantechnologieaan
duurzame ontwikkeling als proces van verandering. Gesteld wordt dat wil men in de
toekomst dezelfde behoeften kunnen bevredigen en functies blijven vervullen, de milieu- en
energie-efficiëntie zeer aanzienlijk zal moeten toenemen: op een termijn van 50jaar naar
schatting zelfs met een factor 20-50! Doel is een proces van duurzame technologische
ontwikkeling te katalyseren door:
- beleidsmakers de noodzaak van de ontwikkeling van duurzame technologie te doen
onderkennen enhenteillustreren hoedergelijkeontwikkelingdaadwerkelijk terhandkan
worden genomen, hetinnovatieproces daartoe kan worden (in-)gerichten de effectiviteit
daarvan bevorderd;
- trekkers van technologie-ontwikkeling bewust te maken van de wenselijkheid van
duurzame ontwikkeling (mede) tot leidraad te nemen voor de R&D-activiteit en het
denken en doen van deze trekkers daartoe te mobiliseren;
- bij het publiek draagvlak te creëren voor de ontwikkeling en de inzet van duurzame
technologie.
DTO acht het daarbij van eminent belang te verkennen:
- in hoeverre duurzameontwikkelingnoodzaakt totaanpassing, bijstelling en vernieuwing
van detechnologie en het technologisch potentieel resulterend in duurzametechnologie;
- hoe de ontwikkeling van duurzame technologie kan worden gestimuleerd en optimale
voorwaarden kunnen worden geschapen voor de inbedding daarvan in de economische
en maatschappelijke ontwikkeling.
DTO geeft voorbeelden van probleemstellingen voor de behoeftenvelden kleden, voeden,
verplaatsen, huisvesten en produceren, die het startpunt kunnen vormen voor illustratieprocessen. Voor het behoeftenveld voeden heeft een brainstorm met de NRLO en een
studiedag over het programmeren van lange termijn onderzoek geresulteerd in de volgende
suggesties voor DTO-illustratieprocessen:
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in vitro produktie van vlees en melk;
mogelijkheden van hoogsalderende gewassen;
rassen met lage input-behoefte;
resistentie tegen belagers van cultuurgewassen;
bio-afbreekbaar verpakkingsmateriaal;
efficiëntieverhoging dierlijke produktie;
agrificatie;
logistiek;
in-vitro produktie via micro-organismen (Duurzame Technologische Ontwikkeling,
1992).

a. Bijdragen vande overheid aanhetproces van verandering
Eén van de actoren die duurzame ontwikkeling alsproces opgang zal moeten brengen is de
overheid. Cramer begint haar schets van de bijdragen van de overheid aan het proces van
verandering met debevestiging van de eerder genoemde stelling dat duidelijk moet zijn dat
duurzame ontwikkeling niet louter moet worden gezien als een technische aangelegenheid.
Duurzameontwikkelingveronderstelteenbrederestrategie,waarin ookeconomische, sociale,
institutionele en culturele veranderingen noodzakelijk zijn.
Ten aanzien van de produktie vereist het streven naar duurzame ontwikkeling volgens
haar een kentering op drie verschillende niveaus:
- opbedrijfsniveau een pro-actieve opstelling van bedrijven gericht oppreventievan afval
en emissies;
- op ketenniveau een actieve samenwerking ('milieu-comakership') tussen verschillende
bedrijven binnen eenproduktieketen of specifieke maatschappelijke activiteit, gericht op
het ontwikkelen en selecteren van duurzaamheidsstrategieën;
- opmacro-economisch niveau mogelijkingrijpendeveranderingen inproduktiestructuren.
Opgrond van hetbevorderen van duurzame ontwikkeling binnen het bedrijfsleven noemt zij
als speerpunten van beleid:
- het ontwikkelen en ten uitvoer brengen van de randvoorwaarden waaronder preventie
van afval en emissies op bedrijfsniveau optimaal gestimuleerd kan worden;
- het uitwerken en implementeren van duurzaamheidsstrategieën op ketenniveau;
- het gericht sturen van macro-economische processen in de richting van duurzame
ontwikkeling.
Het consumentengedrag kan met het oog op duurzame ontwikkeling op verschillende
momenten door de overheid beïnvloed worden:
- aankoopbeslissingen;
- gebruik van produkten;
- afdanken van produkten.
In principe staat de overheid hierbij een viertal beïnvloedingsstrategieën ter hand:
- dwangmaatregelen;
- financiële regulering;
- communicatiestrategieën;
- institutionele instrumenten (Cramer, 1991).
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b. Bijdragen van universiteitenaanhetproces van verandering
Wetenschappelijk onderzoek speelt een steeds grotere rol bij het op gang brengen van het
proces van verandering dat moet resulteren in duurzame ontwikkeling. De vraag is waarom
er niet meer onderzoek wordt verricht naar duurzame ontwikkeling en, vooral, hoe
onderzoeksinstellingen en onderzoekers daar verandering in kunnen brengen.
Het ministerie van VROM organiseerde zelfs een conferentie over duurzame ontwikkeling
enonderzoek. Winsemiusanalyseerdedaardebarrières dieverhinderen dater meeraandacht
aan onderzoek op het gebied van duurzame ontwikkeling wordt besteed (Duurzaamheid op
zoek naar kennis, 1993).
Winsemius onderscheidt in de aanpak van duurzaamheidsproblemen vier stappen:
- reactief;
- receptief;
- constructief;
- pro-actief.
Nederland bevindtzich inbelangrijke mateopdeovergang van staptweenaar stapdrie. Veel
van de barrières die in organisaties veranderingen belemmeren, gelden ook voor de
wetenschap:
- het korte-termijndenken overheerst altijd het lange-termijndenken;
- de geldstromen worden ingekrompen;
- riskant lange-termijn-denken wordt al snel vermeden;
- milieu-onderzoek staat te boek als zacht en multidisciplinair;
- beperkt inzicht leidt tot misvattingen;
structuren en systemen zijn bedoeld voor gisteren;
- een science citation index op milieugebied ontbreekt;
- de sleutelhouders voelen zich bedreigd;
- grote cultuurverschillen tussen de verschillende spelers in het milieuveld;
- incrementalisme (voorkeur voor ad-hoc oplossingen);
- een ad-hoc onderzoeksprogrammering.
Deze barrières hebben alle als gemeenschappelijke oorzaak dat er geen zicht is op de
duurzaamheidsproblemen opdelangeretermijn enopdeoplossingen daarvoor. Wetenschappelijke instellingen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling alsproces van verandering
stimuleren door:
- aannemen van de uitdaging;
- herkennen van het probleem;
- genereren van opties om het probleem op te lossen;
- bestuderen van de opties om een voorkeursoptie te genereren;
- valideren van de voorkeursoptie;
- actie ondernemen.
Voor de top van de instelling impliceert dit de volgende vijf taken:
- richten;
- betrekken;
- ondersteunen;
- communiceren;
- actie aan de basis.
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Dezetaken kunnen debenodigdeinstitutioneleveranderingen faciliteren, om wetenschappers
een handvat te bieden voor het ontwikkelen van een visie (op hoofdlijnen) op duurzame
ontwikkeling als basis voor het eigen onderzoek en ter ondersteuning van overheid en
doelgroepen. Zo'n visie leidt tot technologische vragen, maar ook tot gedragswetenschappelijke vragen en tot onderzoeksvragen van ethische aard.
Op dezelfde conferentie benadrukte Verkaik dat ook de Nederlandse landbouw zich moet
heroriënteren in duurzame richting en dat daarvoor radicale innovaties nodig zijn.
Duurzaamheid vertaald naar landbouw is volgens hem een landbouw die schoon en
marktgericht is en voldoende ruimte laat voor het landelijk gebied. Duurzame ontwikkeling
is niet te beperken tot louter ecologische aspecten, maar ook sociale, economische en
ruimtelijke aspecten dienen daarin betrokken teworden. Er moet dan ook meer wetenschappelijkeaandachtkomenvoorbestuurlijke, institutionele, economischeengedragsaspecten van
duurzame ontwikkeling.
Goewie benadrukte dat er drie belangrijke drempels zijn die een duurzame landbouw in de
weg staan en dat het onderzoek zich zal moeten concentreren op het wegnemen van die
drempels. Landbouw is heel lang gezien als een aanbodeconomie. Voor een duurzame
landbouw zal men zich meer moeten concentreren op de vraagzijde. Door alle kennis en
technologieis men deagrariër alsondernemer vergeten. Een duurzame landbouwbegintpas
als men het agrarisch ondernemerschap weer inhoud geeft. Voor het opruimen van deze
tweede drempel dienen voorwaarden geschapen te worden die agrariërs stimuleren op zoek
tegaan naar inherent duurzame systemen. Delandbouw dient tebeseffen dat het verschijnsel
leven wordt gekenmerkt door cyclische in plaats van lineaire processen.
Interessant zijn in dit verband ook de woorden die Wijffels sprak ter gelegenheid van de
opening van het Wagenings landbouwdebat. Volgens hem bevindt de landbouw zich op de
overgang van het ene systeem op het andere systeem, een paradigma-wissel. Het oude
systeem gaat eigenlijk ten onder aan zijn eigen succes. Het heeft geleid tot overproduktie,
overbelasting vandenatuurlijke omgevingenisdusopdiemaniertegen grenzen aangestoten;
grenzen van markt en milieu. Dat heeft geleid tot het MacSharry-beleid opEuropees niveau
en hetin snel tempototontwikkeling brengen van allerlei milieunormen opnationaal niveau.
De vraag is hoe wetenschappers de landbouw kunnen helpen om de consequenties van de
paradigma-wissel in al z'n verschillende onderdelen zo snel mogelijk te doorzien, mentaal
te verwerken en om te zetten in nieuwe bedrijfsstrategieën. Waar liggen de grenzen en de
mogelijkheden vaneenlandbouwsysteem datproduceert opeen zoduurzaam mogelijke wijze
(Greep op de toekomst, 1995).
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UI. Duurzaamheidsthema's

In het maatschappelijk veranderingsproces dat moet resulteren in duurzame ontwikkeling
kunnen een aantal thema's van aanpak onderscheiden worden. Deze thema's zijn - in
omgekeerde richting gelezen - ook de redenen voor zorg, die ten grondslag liggen aan de
hele discussie over duurzame ontwikkeling.

a. Agenda 21
De UNCED-conferentie (1992) over milieu en ontwikkeling in Rio de Janeiro werd
afgesloten met de Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling, Agenda 21, Klimaatverdrag, hetVerdrag over BiologischeDiversiteit endeBossenverklaring. Ookiser besloten
tot de instelling van de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, die de uitvoering van de
Agenda begeleidt en rapporteert aan de Algemene Vergadering van de VN. De Verklaring
van Rio, hetvisiestuk, telt 27principes voor duurzame ontwikkeling van de wereldgemeenschap en heeft geen bindend karakter. Landen hebben zich echter bereid verklaard de
principes toe te passen in het eigen milieu- en ontwikkelingsbeleid. Agenda 21, het
uitvoeringsprogramma, is een handboek met meer dan 100programma's op het gebied van
duurzame ontwikkeling die regeringen, VN-instellingen, bedrijven en maatschappelijke
organisaties moeten uitvoeren. In Agenda 21 wordt de verwachting uitgesproken dat
integratie en uitbreiding van de zorg voor milieu en ontwikkeling zal leiden tot bevrediging
van de fundamentele behoeften van de mens, tot verbetering van de levensstandaard voor
iedereen, totbeterebescherming en beter beheer van de ecosystemen, en tot meer veiligheid
en welvaart in de toekomst. Agenda 21 behandelt de huidige, dringende problemen en wil
tevens trachten de wereld voor te bereiden op de uitdagingen van de volgende eeuw
(Waller-Hunter, 1992). In Agenda 21 worden de volgende thema's onderscheiden (V.N.
Conferentie inzake Milieu & Ontwikkeling, 1992):
1) klimaatverandering/broeikaseffect;
- bewerkstelligen van een stabilisering van de concentraties broeikasgassen in de
atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het
klimaatsysteem wordt voorkomen; dit niveau dient te worden bereikt binnen een
tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich op natuurlijke
wijze aan te passen aan klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproduktie
niet in gevaar komt en de economische ontwikkeling op duurzame wijze te doen
voortgaan;
2) afbraak van de ozonlaag;
- de nog steeds voortdurende afbraak van de ozonlaag in de stratosfeer van de aarde
door reactief chloor en broom, afkomstig van door mensen geproduceerde CFK's,
halonen en daarmee verwante stoffen;
3) zure regen/grensoverschrijdende luchtverontreiniging;
- grensoverschrijdende luchtverontreiniging heeft schadelijke gevolgen voor mensenen
andere nadelige gevolgen voor het milieu, zoals het verlies van bomen en bos en de
verzuring van het oppervlaktewater;
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4) energiegebruik;
- veel van de energie op de wereld wordt op dit moment geproduceerd en geconsumeerd opmanieren dienietgehandhaafd kunnen blijven wanneer detechnologieop
hetzelfde niveau zoublijven terwijl detotalewinbare hoeveelheden belangrijk zouden
stijgen; alle bronnen van energie zullen gebruikt moeten worden op manieren die de
atmosfeer, de gezondheid van mensen en het milieu als geheel zo min mogelijk
schaden;
5) bodemerosie in berggebieden;
- berggebieden zijn zeer kwetsbaar voor ecologische verstoringen, van menselijke of
van natuurlijke aard; ze zijn van alle landschapstypen het meest gevoelig voor
klimatologische veranderingen indeatmosfeer; montane ecosystemen staan blootaan
versnelde bodemerosie, aardverschuivingen en het in hoog tempo verloren gaan van
habitats en genetische diversiteit; in de meeste berggebieden op aarde is sprakevan
een sterke achteruitgang van het milieu;
6) woestijnvorming;
- van woestijnvorming wordt gesproken in het geval van aantasting van het land in
aride, semi-arideen droge sub-humidestreken tengevolgevan verschillende factoren,
waaronder veranderingen inhetklimaat en menselijk ingrijpen; woestijnvorming treft
ongeveer éénzesde van de wereldbevolking, 70% van alle droge gebieden en
éénvierde van de totale landoppervlakte op aarde;
7) ontbossing/verdwijnen tropisch regenwoud;
- bijdragen tot het beheer, het behoud en duurzame ontwikkeling van bossen en
voorwaarden scheppen voor meervoudige en complementaire functies en gebruiksmogelijkheden ervan;
8) vervuiling van de oceanen;
- de bronnen van verontreiniging die de grootste bedreiging voor het mariene milieu
vormen zijn, in variabelevolgordevan belangrijkheid en afhankelijk van nationaleen
regionale verschillen: rioolwater, nutriënten, synthetische organische verbindingen,
sedimenten, afval en plastic, metalen, radionuclides olie/koolwaterstoffen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
9) overbevissing;
- erzijn problemen metongereglementeerd vissen, overkapitalisatie, buitensporig grote
vloten, schepen dieondereen anderevlag varen om beperkingen teomzeilen, vistuig
dat niet selectief genoeg is, onbetrouwbare gegevensbestanden en een gebrek aan
samenwerking tussen staten;
10) waterschaarste;
- de algemeen voorkomende schaarste, de geleidelijke vernietiging en toegenomen
verontreiniging van zoetwaterreserves in vele delen van de wereld, samen met het
toenemen van schadelijke activiteiten, vereisen geïntegreerde planningvan hetwaterbeheer met betrekking tot waterreserves; met het toenemen van de bevolking en
economische activiteiten wordt in veel landen het water snel schaars of komt men te
staan voor grenzen aan de economische ontwikkeling;
11) afname biodiversiteit;
- behoudvandebiologischediversiteit, hetduurzamegebruikvanbestanddelen daarvan
en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen voortvloeiende uit het gebruik
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van genetische rijkdommen, met inbegrip van passende toegang tot genetische
rijkdommen en passende overdracht van de desbetreffende technologieën, rekening
houdende met alle rechten met betrekking tot die rijkdommen en technologieën, en
door middel van passende financiering;
12) gebruik biotechnologie;
- waarborgen van een milieuverantwoord gebruik van biotechnologie, het stimuleren
van vertrouwen en geloof in eigen kunnen bij de bevolking, het bevorderen van
duurzame toepassingen van biotechnologie en het creëren van geschikte randvoorwaarden voor de toepassing van biotechnologie, in het bijzonder in ontwikkelingslanden;
13) overbevolking;
- de groei van de wereldbevolking en de wereldproduktie zorgen in combinatie met
niet-duurzame consumptiepatronen voor een steeds groter wordende druk op het
vermogen van onze planeet om het leven in stand te houden; de verwachting is dat
de wereldbevolking tegen hetjaar 2020 de acht miljard zal passeren;
14) gezondheidsvraagstukken;
- zowel een te laag ontwikkelingsniveau, waardoor armoede ontstaat, als een
buitensporige ontwikkeling met overconsumptie tot gevolg, kunnen - in combinatie
met een groeiende wereldbevolking - in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen
tot ernstige milieugerelateerde gezondheidsproblemen leiden;
15) armoede;
- het uitbannen van armoede en honger, een gelijkmatiger verdeling van inkomsten en
vorming blijven overal de belangrijkste uitdagingen; een eerste voorwaarde om
duurzame ontwikkeling te kunnen waarborgen is het ontwikkelen van een speciale
strategie gericht opbestrijding van de armoede;
16) overconsumptie;
- de belangrijkste oorzaak van de steeds verdergaande aantasting van het mondiale
milieu ligt bij de niet-duurzame consumptie- en produktiepatronen van met namede
geïndustrialiseerde landen; dit leidt tot een buitensporig hoge vraag en tot niet-duurzame consumptiepatronen in de rijkere delen, waardoor een enorme druk op het
milieu ontstaat;
17) afval;
- bij milieuverantwoord beheer van afval moet men verder gaan dan louter veilige
verwijdering vanofherwinning uitontstaneafvalstoffen en hetprobleem bijdewortel
aanpakken door niet-duurzame produktie- en consumptiepatronen te veranderen;
18) toxische stoffen;
- er dientnog heel wattegebeuren omgevaarlijke stoffen opmilieuverantwoorde wijze
te beheren, uitgaande van de beginselen van duurzame ontwikkeling en een betere
kwaliteit van het leven voor de mensheid; in sommige van de grootste industriegebieden ter wereld treedt nog steedsgrootschalige chemische verontreiniging
op, met ernstige schade voor de volksgezondheid, genen en de voortplanting en het
milieu;
19) radio-actief afval;
- radioactieve afvalstoffen dienen veilig te worden beheerd, vervoerd, opgeslagen en
verwijderd, teneindedegezondheid vandemensen het milieu tebeschermen, binnen
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het bredere kader van een interactieve en samenhangende benadering voor de
veiligheid en het beheer van radioactief afval;
20) gronduitputting door landbouwkundig gebruik;
- het in stand houden en verbeteren van de capaciteit van goede landbouwgronden om
een groeiende bevolking te kunnen voeden moet de hoogste prioriteit krijgen; het is
echter ook noodzakelijk de natuurlijke hulpbronnen op gronden met een lager
landbouwkundig potentieel in stand te houden en te herstellen om een duurzame
verhouding tussen hetaantalmensenendeoppervlakteaanland tekunnen handhaven;
21) stedelijk milieu;
- de consumptiepatronen van steden in geïndustrialiseerde landen veroorzaken een
enorme druk op het mondiale ecosysteem, terwijl in nederzettingen in ontwikkelingslanden debehoefte aangrondstoffen, energieeneconomischeontwikkelingom
alleen de fundamentele economische en sociale problemen het hoofd te kunnen
bieden, groter wordt.

b. NMP
In het Nederlandse milieubeleid gaat het om het voorkomen of tegengaan van ongewenste
effecten van menselijke activiteiten of handelingen op het milieu. Stofstromen tussen
voorraden moeten worden beheerst om het draagvermogen van het milieu te handhaven. In
het NMP wordt gesteld dat bij het ontstaan van milieuproblemen sprake is van afwentelingsmechanismen. VooreenduurzameontwikkelingisvolgenshetNMPnodigdat functies
die het milieu nu of in de toekomst kan vervullen zo goed mogelijk behouden blijven. Het
afwentelen van milieuproblemen moet dan ook worden tegengegaan; stofkringlopen moeten
worden gesloten, energie moet bespaard worden en kwaliteit bevorderd. Brongerichte
maatregelen verdienen daarbij de voorkeur boven effectgerichte maatregelen. Voor het
bereiken van lange termijn doelstellingen zijn tijd, economisch draagvlak en een adequaat
instrumentarium noodzakelijk. Financiering zalgevonden moeten worden in het principe 'de
vervuiler betaalt', waarmee tevens een eigen verantwoordelijkheid van burger en bedrijfsleven wordt gestimuleerd In het NMP worden de volgende duurzaamheidsthema's
onderscheiden (Tweede Kamer, 1989):
- verandering van klimaat;
a) afbraak van de ozonlaag;
b) broeikaseffect;
- verzuring;
a) emissies van S0 2 (zwaveldioxide);
b) emissies van NOx (stikstofoxiden);
c) emissies van NH3 (ammoniak);
d) emissies van VOS (vluchtige organische stoffen);
- vermesting;
a) emissies van stikstof;
b) emissies van fosfor;
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verspreiding;
a) prioritaire stoffen;
b) bestrijdingsmiddelen;
c) overige stoffen;
verwijdering;
a) verwijderingsstructuren voor niet meer bruikbaar afval;
b) verbetering van de inzameling;
c) verbetering van de verwerking;
d) verbetering van de opberging van niet verwerkbaar afval;
e) hergebruik en preventie;
verstoring;
verdroging;
verspilling;
a) voorraadbeheer;
b) terugkoppeling bij de bron;
c) sluiten van kringlopen;
d) energie-extensivering;
e) kwaliteitsbevordering.

c. Case1:Bescherming vandeatmosfeer
Wil zicht ontstaan opdebijdragen diedeLandbouwuniversiteit kan leveren en levertaan het
streven naar duurzame ontwikkeling, dan dient een selectieve toegang gevonden te worden
in het thematisch gerangschikte oerwoud van programma's in Agenda 21. Deze toegang kan
gecreëerd worden door dwars op de thematische indeling het eerder geïntroduceerde
onderscheid in vier typen processen - 1) ecologische; 2) technologische; 3) economische;
4) sociaal-culturele - te hanteren. Potentiële bijdragen van de Landbouwuniversiteit kunnen
zo in beeld komen aangezien de milieuwetenschappen met name reflecteren op ecologische
processen (1), de landbouwwetenschappen op technologische (2), de economische
wetenschappen op economische (3) en de sociale wetenschappen op sociaal-culturele (4).
Hieronder wordtvoor hetthema 'Bescherming vandeatmosfeer' uitgewerkt hoezo'n aanpak
eruitzoukunnen zien. Deonderzoeksvragen zijn ontleend aan Agenda21(V.N. Conferentie,
1992).
1) ecologische processen
onderzoek naar de natuurlijke processen die van invloed zijn op en beïnvloed worden
door de atmosfeer;
onderzoek naar de gevolgen voor ecosystemen van veranderingen in de atmosfeer;
vroegtijdige signalering van veranderingen en fluctuaties in de atmosfeer;
voorspellen van dergelijke veranderingen en fluctuaties en inschatten van de effecten
ervan op het milieu;
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vaststellen van drempelwaarden voor atmosferische verontreinigingen en van die
concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, waarbij een gevaarlijke antropogene
verstoring van het klimaatsysteem en van het hele milieu optreedt;
onderzoek naarhettempovanverandering waardoor hetnatuurlijk aanpassingsvermogen
van ecosystemen wordt aangetast;
milieu-effectrapportages;
vaststellen van normen voor energie-efficiëntie en -emissie;
onderzoek naar de gevolgen voor het milieu van de afbraak van de ozonlaag;
onderzoek naar de effecten op het mariene milieu van de toename van de ultraviolette
straling die het aardoppervlak bereikt;
onderzoek naar de omvang en oorzaken van ultraviolette straling, verzuring van het
milieu en schade door fotochemische smog aan bossen en andere vegetatie.
2) technologische processen
opsporen enontwikkelen van economisch levensvatbare en milieuverantwoorde bronnen
van energie;
ontwikkeling van betere, energie-efficiënte technologieën en werkwijzen;
ontwikkeling van technologieën en werkwijzen voor milieuverantwoorde energiesystemen;
ontwikkeling van kosten-effectieve, efficiëntere, minder vervuilende en veiliger
vervoerssystemen;
ontwikkeling vantechnologieën, produkten enprocessen dieveiligen mindervervuilend
zijn en efficiënter gebruik maken van alle hulpbronnen, inclusief energie;
ontwikkelingvan methodenvangrondgebruik diebeterbestand zijn tegen veranderingen
en fluctuaties in de atmosfeer;
ontwikkeling van vervangende stoffen voor CFK's en andere ozon-afbrekende stoffen;
onderzoek naar de technologische implicaties van de afbraak van de ozonlaag;
onderzoek naar de effecten van de toename van de ultraviolette straling die het
aardoppervlak bereikt voor de landbouw.
3) economische processen
onderzoek naar de gevolgen voor economische sectoren van veranderingen in de
atmosfeer;
inschatten vaneffecten van veranderingen en fluctuaties indeatmosfeer op economische
omstandigheden;
onderzoek naar de economische belemmeringen tegen ontwikkeling en toepassing van
milieu-verantwoorde energiesystemen;
onderzoek naar de economische effecten van ultraviolette straling en verzuring van het
milieu;
onderzoek naar de economische implicaties van de afbraak van de ozonlaag.
4) sociaal-culturele processen
onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid en de samenleving van
veranderingen in de atmosfeer;
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inschatten van effecten van veranderingen en fluctuaties in de atmosfeer op sociale
omstandigheden;
onderzoeknaardesociaal-culturelebelemmeringen tegenontwikkelingentoepassingvan
milieu-verantwoorde energiesystemen;
onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van de afbraak van de ozonlaag;
onderzoek naar de effecten van de toename van de ultraviolette straling die het
aardoppervlak bereikt voor de volksgezondheid;
onderzoek naar de sociale effecten en gevolgen voor de gezondheid van ultraviolette
straling en verzuring van het milieu.

d. RMNO
Duurzame ontwikkeling: onze tweede natuur
In Nederland heeft de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek de afgelopen jaren verscheidene adviezen over duurzame ontwikkeling uitgebracht. In haar Meerjarenvisie luidde de
kernboodschap dat: "hetzetten van definitieve stappen inderichtingvan duurzaamheid meer
vereist dan alleen natuurwetenschappelijke kennis en technologische kunde: hetgaatookom
een goed verstaan van de maatschappelijke oorzaken van onduurzaamheid en de instrumentele, institutionele, (organisatorische) en culturele determinanten van onduurzaamheid".
De Raad heeft onder andere een strategisch onderzoeksprogramma op het gebied van
maatschappij en milieu bepleit enin eenadvies ophetgebied van milieu-economie (RMNO,
1994)o.a. gepleitvoor een zwaartepunt aan deVrije Universiteit en in Wageningen, hetgeen
in Wageningen tot een leerstoel Milieu-economie heeft geleid.
In een recent advies over het Gamma milieu- en natuuronderzoek (RMNO, 1995)plaatst de
RMNO duurzame ontwikkeling in een maatschappelijke context op een wijze die heel
interessant is om hier weer te geven.
Ondanks het wijdverbreide milieubesef, de sociale en technologische aanpassingen zijn
er terreinen waar men nog niet ver genoeg is: de natuurversnippering en -aantasting, het
overmatig gebruik van primaire grondstoffen en fossiele energie, de CO2-en NOx-emissies.
De implicaties van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen voor de kwaliteit van milieu
en natuur in de toekomst zijn nog onduidelijk; vooruitgang op milieugebied kan er zowel
door worden bevorderd als belemmerd. Bedoeld worden ontwikkelingen op het vlak van
internationalisering, demografie, technologie, individualisering en zelfregulering.
De Raad stelt dat: "Duurzame ontwikkeling staat voor een veranderingsprocesin het
menselijk handelen waarbijdeexploitatievanhulpbronnen, derichting vandeinvesteringen,
deoriënteringvande technologische ontwikkeling eninstitutionele veranderingen metelkaar
in overeenstemming worden gebracht enzoweldehuidigealsdetoekomstige mogelijkheden
vergroten omtevoorzieninmenselijke behoeften enaspiraties enomdekwaliteitvannatuur
en milieu te waaarborgen".
Gezien een bepaalde onzekerheid meent de RMNO dat men zich bij duurzame ontwikkeling
voor ogen moet stellen "binnen veilige marges te komen en te blijven". Dat betekent in
concreto:
- minder gebruik van primaire grondstoffen en fossiele energie, meer gebruik van
vernieuwbare hulpbronnen;
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minder vervuiling door milieuverontreinigende stoffen;
- minder verstoring;
- afremmen van de achteruitgang van biologische en natuurlijke rijkdom.
Omdat onzeker is welke milieuproblemen op termijn het meest urgent zijn, legt de Raad in
haar advies het accent bij algemene sociale processen die van belang zijn voor duurzame
ontwikkeling enbij mogelijke oplossingsstrategieën. Veranderingen van gedrag t.a.v. natuur
en milieu betreft een drietal lagen: a. normen en regels, b. instituties en c. cultureel.
Daarnaast wordtdeaanpak, aldusdeRaad, gecompliceerd door dilemma's in tijd, ruimteen
schaal. De voordelen van onduurzaam gedrag zijn 'nu' te behalen, de nadelen worden
dikwijls elders of pas later ervaren.
Ook dienen de maatregelen genomen te worden op het schaalniveau waarop de effectiviteit
het grootst is (van lokaal tot mondiaal).
Op basis van bovenstaande overwegingen stelt men de volgende vragen centraal:
a. Welke drijfveren bewegen actoren tot ecologisch georiënteerd handelen?
b. Wat zijn de krachten die onduurzaam handelen in stand houden?
c. Welk potentieel is er bij de verschillende actoren om onduurzaam gedrag (zelf) te
wijzigen?
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de kennis op het gebied van relatief eenvoudige
gedragsveranderingen en 'interne' determinanten voor gedrag van individuen, organisaties
en overheid redelijk ver gevorderd is in Nederland. Bovendien heeft Nederland een redelijk
sterkebasisinhetonderzoek naarbeleidsinstrumenten, waaronder wetgeving envoorlichting.
In het milieu- en natuuronderzoek is relatief weinig aandacht gegeven aan de invloed van
cultuur, instituties en maatschappelijke ontwikkelingen, de zogenaamde externe drijfveren.
Omhierover kennister beschikking tekrijgen beveelt deRaad aan dezethema's optenemen
in een strategisch onderzoeksprogramma. Dit onderzoeksveld wordt afgebakend via
hoofdlijnen overactoren, derol van deomgeving en het veranderingspotentieel. Daarbinnen
krijgen specifiek aandacht de consument, de ondernemer en natuur. Consument en
ondernemer worden gedacht een belangrijke bijdrage televeren aan duurzame ontwikkeling.
Geconstateerd wordt dat in onderzoek de relatie tussen omgeving en milieurelevant
consumentengedrag onderbelicht is. En gepleit wordtvoor onderzoek naar culturele factoren
die ten grondslag liggen aan consumptie en naar de vraag hoe op een legitieme wijze een
beleid tot stand kan komen dat zich richt op duurzame consumptiepatronen. Bij de
ondernemingen isveel onderzoek verricht naar deinterneorganisatieaspecten en milieuzorg,
maar de invloed van de omgeving op de ondernemning en het verloop van grootschalige
veranderingsprocessen vereisen meeronderzoek. Vanuit hetperspectief vande zelfregulering
is het belangrijk om de rol van de omgeving op het gedrag van deze actoren en hun
veranderingspotentieel te kennen. Op het gebied van de natuur is nog zeer weinig
gamma-onderzoek verricht. Gepleit wordt voor deculturele 'kijk' die mensen hebben op de
natuur en de waarde die zij daaraan hechten in relatie tot andere waarden, behoeften en
belangen. Valt er een strategie te ontwikkelen waardoor mensen hun natuurlijke omgeving
meer gaan waarderen en van daaruit duurzamer gaan handelen?
Tenslotte wordt gewezen op het belang van een samenwerking tussen gamma-disciplines
onderling, maar ook met technische en bèta-milieuwetenschappen.
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IV. De rol van wetenschap entechnologie in het streven naar duurzame ontwikkeling

Met de formulering van haar missie in 1992 sluit de Landbouwuniversiteit direct aan bij de
in Agenda 21 geformuleerde speciale verantwoordelijkheid van wetenschappers en
technologen in het streven naar duurzame ontwikkeling. Volgens de vaste commissie voor
de wetenschappen (VCW) van de Landbouwuniversiteit kan duurzame ontwikkeling in alle
onderzoeksprogramma's van de universiteit aan de orde komen. Zij betreurt dat in het
overheidsbeleid er soms ten onrechte van uitgegaan wordt dat de wetenschap het laatste
woord zou hebben inzake duurzame ontwikkeling, en acht het tevens ongewenst dat de LU
haarinspanningen uitsluitend zourichtenopéénvandehandelingsperspectieven zoalsdiezijn
onderscheiden door de WRR. Evenmin acht zij het mogelijk één definitie van duurzame
ontwikkeling te formuleren. Er dient een poging te worden ondernomen om uitgangspunten
voor onderzoek t.b.v. duurzame ontwikkeling te definiëren, rekening houdend met de
pluriformiteit van wetenschaps- en maatschappijvisies binnen de instelling. Er zal een
differentiatie in de uitwerking naar de verschillende wetenschapsgebieden zijn en de
operationalisering is nog een onvoltooid proces dat in de verschillende vakgebieden zelf
plaatsdienttevinden. Alledisciplines zijn toegankelijk voordeimplementatievan duurzame
ontwikkeling en de invulling daarvan kan alleen op gedifferentieerde wijze plaatsvinden.
Verheugend noemt de VCW de bereidheid van de onderzoekscoördinatoren op programmaniveau aan te geven hoe duurzame ontwikkeling daarin vertaald wordt (VCW, 1994).
De vaste commissie voor het onderwijs (VCO) van de LU legt het accent op de samenhang
tussen factoren van technische, sociale, economische en politieke aard in het streven naar
duurzame ontwikkeling. Zij is van mening dat bewustwording en leren omgaan met
spanningsvelden kernpunten zullen moeten zijn bij de incorporatie in het onderwijs van het
streven naar duurzame ontwikkeling. Studenten dienen in hun opleiding tenminste éénmaal
op gestructureerde wijze te worden geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van het
toepassen van de verworven kennis en vaardigheden op de korte en lange termijn. Een
speciaal PGO-vak in de bovenbouw van de studie wordt bepleit. Volgens de VCO dient bij
de komende herprogrammering van het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit de ROC's
verzocht teworden bij dedefinitie van eindtermen aan tegeven hoein deopleiding aandacht
wordt geschonken aan duurzame ontwikkeling (VCO, 1995).
De rectoren van de Europese universiteiten hebben in 1993 een charter voor duurzame
ontwikkelingaanvaard. Daarin stellen zijvoordathet universitaire onderwijs geconcentreerd
zal worden opduurzame ontwikkeling en ondersteuning dient tegeven aan milieubewustzijn
alsmede vaardigheden en gedragspatronen dient te stimuleren die bijdragen aan het nemen
van ethischeverantwoordelijkheid. Universiteiten moeten milieugeletterdheid propageren en
depraktijk van milieu-ethiek bevorderen in de samenleving. Oplossingen moeten ontworpen
wordenvoorproblemen gerelateerd aanduurzameontwikkeling. Zij moetenzich committeren
aan hetvoortgaandeproces van informeren, onderwijzen en mobiliseren van de samenleving
met betrekking tot de gevolgen van ecologische degradatie, inclusief de gevolgen voor
globale ontwikkeling en de benodigde condities om een duurzame en rechtvaardige wereld
te verzekeren. Copernicus formuleert tien actie-principes:
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- institutioneel commitment - universiteiten dienen commitment te tonen bij milieubescherming en duurzame ontwikkeling;
- milieu-ethiek- universiteiten dienen duurzame consumptie-patronen en een ecologische
levensstijl te bevorderen, als ook programma's te ondersteunen om de capaciteiten van
docenten milieu-geletterdheid te onderwijzen te ontwikkelen;
- onderwijs van universiteitsmedewerkers - universiteiten dienen onderwijs, training en
steun te bieden aan hun werknemers met betrekking tot milieuproblemen;
- programma's in milieu-educatie - universiteiten dienen een milieu-perspectief te
incorporeren in al hun werk en milieu-educatie programma's op te zetten;
interdisciplinariteit-universiteiten dieneninterdisciplinariteitengezamenlijkeonderwijsen onderzoekprogramma's gerelateerd aan duurzame ontwikkeling te bevorderen;
- verspreidingvan kennis - universiteiten dienen pogingen te ondersteunen om de gaten
in de literatuur op te vullen;
- netwerken- universiteiten dienen interdisciplinaire netwerken van milieudeskundigen te
bevorderen;
- partnerschappen - universiteiten dienen het initiatief te nemen tot partnerschappen met
andere sectoren in de samenleving;
- continueren van onderwijs-programma's - universiteiten dienen milieu-educatie
programma's te ontwerpen voor verschillende doelgroepen;
- technologie-overdracht - universiteiten dienen bij te dragen aan educatie-programma's
gericht opoverdracht van technologieën en management-méthodes (Copernicus, 1993).
DeuitvoeringvanditCopernicus Charter verlooptechterzeerlangzaam. Onderzoek vantwee
Wageningse studenten bracht aan het licht dat van de universiteiten alleen Delft en
Wageningen iedere student, ongeacht hun studierichting, onderwijzen in aspecten van
duurzame ontwikkeling. Wel zijn erverscheiden keuzevakken; maar van een integratie in de
onderwijsprogramma's is zelden sprake (Docter en Peschier, 1995).
Het is goed op deze plaats ook de aanbevelingen van ASCEND (een voorbereidende
bijeenkomst van wetenschappers voor UNCED) kort te memoreren. ASCEND wil een
belangrijke bijdrage leveren aan het formuleren van toekomstige richtingen voor de
wetenschap en doet de volgende aanbevelingen:
geïntensiveerd onderzoek naar natuurlijke en antropogene krachten en hun relaties,
inclusief de draagkracht van de aarde en wegen om de bevolkingsgroei te remmen en
overconsumptie te verminderen;
- versterkte steun voor internationaal globaal milieu-onderzoek en observatie van het
systeem aarde;
- onderzoek op locale en regionale schaal naar de hydrologische cyclus, gevolgen van
klimaatverandering, kustgebieden, verlies van biodiversiteit, gevolgen van veranderend
landgebruik, verspilling en menselijke houdingen en gedrag;
- onderzoek naar de overgang op een meer efficiënt energiegebruik en het gebruik van
materiaal en natuurlijke hulpbronnen;
- specialeinspanningen inhetonderwijsenhetopbouwen vanwetenschappelijke instituties
zowel als een betrokkenheid van een groot deel van de bevolking bij het oplossen van
milieu- en ontwikkelingsproblemen;
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- aandachtvoordemeesturgentemilieu-enontwikkelingsproblemen encommunicatiemet
beleidsmakers, media en publiek;
- instelling van een forum omwetenschappers en ontwikkelingsorganisaties in gesprek te
brengen en een versterkte samenwerking met milieu- en ontwikkelings- organisaties;
- herziening van de milieu-ethiek.
Het gaat ASCEND om een nieuw commitment van de internationale wetenschappelijke
gemeenschapomsamentewerken zodatverbeterd enuitgebreid wetenschappelijk onderzoek,
en de systematische toepassing van wetenschappelijke resultaten, gecombineerd met een
voorspelling van de gevolgen, mogelijk maakt om beleidsmogelijkheden voor milieu en
ontwikkeling te evalueren op basis van wetenschappelijke kennis. Het is de verantwoordelijkheid van dewetenschap onafhankelijke bevindingen aan het publiek ter beschikking te
stellen (ASCEND, 1991).
Blijft de vraag welke typen bijdragen wetenschappers (aan deLandbouwuniversiteit) kunnen
leveren aan het maatschappelijk streven naar duurzame ontwikkeling. Hiervoor is een
discussienodigdiedebemoeienisvanwetenschap entechnologie metduurzameontwikkeling
plaatst binnen hetdebatoverdeverhouding tussen wetenschapenpolitiekin delaat-moderne
samenleving. Een discussie die hier in beeld wordt gebracht door een bespreking van
bijdragen aan deze discussie door Schakel/Van Hengel, Koningsveld, de WRR en Korthals.

a. Schakel/VanHengel
Schakel en Van Hengel menen dat het vasthouden aan wetenschappelijke onafhankelijkheid
deLandbouwuniversiteit verplichtzichmetduurzameontwikkelingbezigtehouden. Daartoe
achten zij levendig, systematisch, scherp analytisch debat nodig; een pluriform debat dat
dienstbaar kan zijn aan de vergroting van het inzicht in dat nu nog zo vage fenomeen
duurzameontwikkeling.Aangezienlandbouwwetenschappen enmilieuwetenschappen volgens
Schakel en Van Hengel gezien moeten worden als praktische wetenschappen, geldt daarbij
dathun onderzoek er op is gericht om middelen televeren ter rationalisering van praktijken.
Daartoe ontplooien zij de volgende activiteiten:
1) experimenteel onderzoek;
2) toegepaste theorievorming;
3) techniek-ontwikkeling.
Praktische wetenschappen kunnen volgens Schakel en Van Hengel evenwel niet uitgaan van
het onproblematische karakter van de doelstelling van een praktijk. Dit betekent dat zij een
vierde onderzoekstaak dienen op te nemen in hun programma:
4) normatieve theorievorming.
Depraktische wetenschappen dienen het probleem van depreciesere vormgeving vaneen op
duurzame ontwikkeling gerichte rationalisering in de zin van normatieve theorievorming als
centrale taak in het onderzoek op te nemen.
Landbouwwetenschappen houden zich inSchakel'svisiebezig metempirische verschijnselen
dierelevant zijn voordelandbouwpraktijk. Hunonderzoek wordt vanuiteen rationaliseringsperspectief verricht, en daarbij dient een idee van 'betere praktijk' richtinggevend te zijn.
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Door maatschappelijke ontwikkelingen in de landbouw ziet Schakel dat economische
efficiëntie alsnormatievegrondslagonder hetlandbouwkundigonderzoekisweggevallen. Dit
maakt een systematische, kritische reflectie onvermijdelijk. De landbouwwetenschappen
dienen volgens hem te werken aan een normatieve theorievorming over een duurzame
landbouw. Eenvernieuwdegrondslag kan nietworden ontleend aanhetpolitiekedebatofaan
de maatschappelijke belangenstrijd. Volgens Schakel vormt de normatieve theorievorming
over duurzame landbouw tevens een wezenlijk onderdeel van een goed functionerende
democratie. Metderesultaten van het wetenschappelijk debat kan hetpublieke debatgevoed
en kritisch begeleid worden. In het maatschappelijke debat ziet Schakel aan de wetenschap
de taak van conceptuele verheldering en ontwikkeling.
Milieuwetenschappen willen in VanHengel's visie het milieubeheer verbeteren en kunnen er
daarbij nietvanzelfsprekend vanuitgaan datmilieuproblemen oplosbaar zijn metde beproefde
middelen van onze verwetenschappelijkte samenleving. Binnen de milieuwetenschappen
onderscheidt Van Hengel enkele hoofdstromingen:
1) natuurwetenschappelijk onderzoek (diagnose en normafleiding);
2) milieutechnologisch onderzoek;
3) stofstroomanalyses;
4) stuurwetenschap.
De milieukunde is volgens Van Hengel principieel opgetrokken op twee praktische
gidsdisciplines: de milieubeleidskunde en de milieu-ecologie. De milieukunde dient volgens
hemhetvraagstuk vanduurzameontwikkelingdaarbij tebeschouwen alsaanleiding vooreen
praktisch of normatief leerproces. Zij heeft metname eenprobleemstellende functie. Netals
in de landbouwwetenschappen is volgens Van Hengel in de milieukunde een systematische
kritische reflectie op de eigen normatieve grondslag onvermijdelijk. De milieukunde dient
te werken aan een normatieve theorievorming over de rationalisering van het milieubeheer.
Wetenschappelijke en maatschappelijke debatten over duurzame ontwikkeling zien Schakel
en Van Hengel als pogingen tot conceptualisering en operationalisering van duurzame
ontwikkeling: een confrontatie van politiek willen en technisch kunnen op het snijvlak van
wetenschap en maatschappij. Het debat over duurzame ontwikkeling begrijpen zij als een
wederzijds aftasten. Verschillende concepties van duurzame ontwikkeling moeten worden
uitgeprobeerd, geoperationaliseerd en er moet vanuit verschillende technologische trajecten
worden bekeken ofaan derealisering van eenbepaaldenotievan duurzameontwikkelingkan
worden bijgedragen. Keuzes moeten volgens hen in de volle breedte worden geëxpliciteerd
en daarbij spelen de (expliciet) ontwerpende wetenschappen een cruciale rol (Beekman,
1994).

b.Koningsveld
In een cursus voor AIO's aan de Landbouwuniversiteit stelde Koningsveld dat wat een
duurzameontwikkeling is,pas helderder kan worden door hetdaadwerkelijk doen van kleine
stappen waarvan wevermoeden en hopen dat zebevredigend blijken. Het gaat hier om een
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maatschappelijk leerproces. Ineendemocratiealsdeonze zijn volgens Koningsveld voorhet
slagen daarvan drie dingen onmisbaar:
1) hetopenbare politieke debat;
2) demaatschappelijke belangenstrijd;
3) het wetenschappelijk debat over duurzame ontwikkeling, waarin vanuit een onafhankelijke positie begripsmatige verheldering en kritiek wordt ontwikkeld in relatietot
zowel hetpolitieke debat alshet maatschappelijke debat.
Juist wetenschappelijke onafhankelijkheid verplicht in Koningsveld's visie deLandbouwuniversiteit om zich in haar onderzoek met de kwestie van duurzame ontwikkeling bezig te
houden - onafhankelijkheid impliceert bij hem engagement. Het gaat in de praktische
wetenschappen (aan de Landbouwuniversiteit) immers om de ontwikkeling van technische
middelen om de verschijnselen uit de praktijk beter te kunnen beheersen, sturen of
controleren. Het onderzoek is volgens Koningsveld gericht op een verbetering van de
handelingsmogelijkheden ineenpraktijk, wordt verricht vanuit een rationaliseringsperspectief.
Koningsveld's vraag is welke notie van verbetering, welke rationaliteitsidee daarbij wordt
gehanteerd. Eenpraktische wetenschap - alsdelandbouwwetenschap - kan niet zondereen
normatieve inbedding. Naast de twee normale taken van toegepaste theorievorming en
techniek-ontwikkeling komt Koningsveld zo tot een derde onderzoekstaak: normatieve
theorievorming over duurzame ontwikkeling. Een praktische wetenschap die haar
onafhankelijkheid als centraal element van haar wetenschappelijkheid wil bewaren kan
volgens hemniet een duurzaamheidsconcept van buitenaf omarmen, maar zal zelf aaneen
steeds verdere concretisering en uitwerking van die norm moeten werken. Normatieve
theorievorming alspluriform debatover duurzameontwikkeling. Detaakvandatdebatisde
voedingvanpolitiekdebatenbelangenstrijd metinzichtenkritiek. EenLandbouwuniversiteit
die haar wetenschappelijk-onafhankelijke status wil behouden, zit bij Koningsveld juist
daarom vast aan een systematisch-argumentatieve reflectie op de vraag hoe een duurzame
ontwikkeling er uit hoort te zien (Koningsveld, 1995).

c. WRR
Volgens de WRR zijn een meer continue en interactieve uitwisseling van informatie over
risico-dragende technologie, meer openheid over onzekerheid rond technologische risico's
en het intensiever betrekken van publieksgroepen bij de besluitvorming van belang voor
duurzame ontwikkeling. Zijvatten wetenschappelijke risico-analyse opalsnuttig omopinies
teobjectiveren enadhocreacties inopduurzame ontwikkeling gericht beleid tevoorkomen.
Risico-analyse kanvolgens deWRRdusalleen maar leiden toteenzekere structureringvan
het keuzevraagstuk, door verduidelijking van de kennisbasis in statistische risico's ennog
bestaande onzekerheden. Inherent aanmilieu-effecten isechter datdeuiteindelijke afweging
nooit inhet kader vanrisico-analysezelf kan plaatsvinden. Afweging tussenrisicopreventie
en risicobeheersing, tussen onmiddellijke effecten en die op langere termijn, tussen
verschillende typen effecten, enzovoort, betreft indevisie vandeWRRgeen vraagstukken
waar objectieve vergelijking de doorslag kan geven. Het zijn uiteindelijk politieke
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afwegingsvraagstukken. Risico-analysekandepolitiekebesluitvormingweliswaarvoedenmet
geobjectiveerde informatie, maar kan volgens hen nooit in de plaats treden van deze
besluitvorming.
Maatschappelijke besluitvorming in termen van duurzameontwikkeling zietdeWRR alseen
continu en cumulatief leerproces. Belangrijkste wetenschappelijke bijdrage aan dit beslissen
in onzekerheid achten zij een adequate monitoring van voor de oordeelsvorming cruciale
grootheden. Een belangrijke tweede bijdrage betreft het leveren van informatie over
technologische alternatieven. Tenslotte achten zij het van belang zicht te verwerven op
maatschappelijke gedragsalternatieven. Het stimuleren van een brede wetenschappelijke
informatievoorziening vindt de WRR van groot belang voor het voeden van een continu
maatschappelijk en politiek leerproces gericht op duurzame ontwikkeling (WRR, 1994).

d. Korthals
Er bestaat volgens Korthals niet één objectieve methode en daarmee samenhangende
instrumentele rationaliteit van de wetenschap. Hij ziet de wetenschappen vanuit het
interpreteren door wetenschappers, tegen de achtergrond van contexten (belangen!),
beslissingen, discussies en aanspraken. Steeds impliceert wetenschap bedrijven: menselijke
handelingen, hetnemenvanbeslissingen enhetonderhandelen overbeslissingen. Wetenschap
is volgens Korthals principieel feilbaar: wetenschap is wezenlijk dynamisch, ze behoeft
correctie en kritiek, zowel van binnen de wetenschap als van buiten de wetenschap. In de
concrete detailsnemen wetenschappers steedsbeslissingen tegen deachtergrond van normen
en waarden. Veranderen maatschappelijke normen en waarden, dan verandert die
achtergrond. Korthals constateert dat de beslissingen die wetenschappers nemen, met name
expliciet worden bij de technische wetenschappen. De feilbaarheid, en daarmee verbonden
de dynamiek van wetenschappelijke kennis, vereist volgens hem het medium van communicatie en interne en externe discussie.
Watvroeger 'buiten' de wetenschappen lag, is - Korthals volgt hier Beek - nu naar 'binnen'
verhuisd: "Society isbecoming a laboratory ... Apermanent experiment isbeing conducted,
so to speak, in which people serving as laboratory animals in a self-help movement have to
collect and report data on their own toxic symptoms"(Beck, 1992). Kennis is diep in de
socialewerkelijkheid geworteld enomgekeerd. Wetenschapen techniek zijn zogoed of slecht
als de maatschappelijke context waarin ze voorkomen.
Korthals constateert dat de ecologische problemen mede door de moderne wetenschappen
worden voortgebracht, maar dat zeook door dezewetenschappen worden gedefinieerd. Men
isookaangewezen opdewetenschappen voordeoplossing daarvan. Tegelijkertijd zijn in zijn
visie de wetenschappen in een stadium beland van verregaande vermaatschappelijking.
Maatschappelijke normen, maatschappijprojecten zijn onlosmakelijk met wetenschappelijke
gegevens verbonden. Daarom dienen volgens Korthals maatschappelijke leerprocessen op
gang te komen, waarin het zoeken naar fundamentele oplossingen centraal staat. Als meest
fundamentele kenmerk van milieuproblemen ziet Korthals dat ze gedefinieerd worden door
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de wetenschappen, en via wetenschappelijke definities worden opgenomen in het beleid, en
daarmee bepalen die definities ook hetbeleid. Deperceptie van problemen, de diagnose, de
oplossingen, dit alles kan alleen door de wetenschappen geleverd worden.
Een bepaalde vorm van wetenschapsafhankelijkheid in het streven naar duurzame
ontwikkeling is dus waarschijnlijk onvermijdelijk, maar Korthals wil die niet nog eens
versterken door de normatieve keuzeproblemen aan de wetenschappers over te laten. Voor
de formulering van op duurzame ontwikkeling gericht beleid kunnen we volgens hem niet
afgaan op het (feilbare en controversiële) oordeel van wetenschappers. Goede beleidsformuleringvereist communicatieveprocessen vanuiteenbredeopenbaarheid omdenormatieve
keuzen boven water te krijgen, te articuleren en te rechtvaardigen of indien nodig te
modificeren. Hetonproblematischevanwetenschap moetwordengeproblematiseerd dooreen
proliferatie van nieuwe vormen van openbaarheden (Korthals, 1994).
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V. Naar onderzoeksthema's voor de Landbouwuniversiteit

Voor concrete onderzoeksbijdragen van de Landbouwuniversiteit aan het streven naar een
duurzame ontwikkeling dienen uiteindelijk vooral ook (vak-)inhoudelijke discussies gevoerd
te worden.
Gezien de aard en de breedte van de thema's is het onmogelijk om als universiteit aan alle
thema's bij tedragen. Ook werkt debijdrage voor verschillende wetenschappen heel anders
uit en dat maakt het onmogelijk éénduidig aan te geven hoe duurzaamheid in onderzoeksprogramma's wordt geïmplementeerd.
Tijdenseenbespreking metdeonderzoekscoördinatoren bleekiniedergevaldaterbereidheid
bestaat om de beoogde bijdrage aan duurzame ontwikkeling binnen het onderzoek op
programmaniveau herkenbaar temaken. Hierbij isdoor deprogrammaleiders ook sturing op
programmaniveau mogelijk (Van Haarlem, 1994).
Het is goed op deze plaats ook nog de voortrekkersrol die de PSF heeft vervuld bij het
aandacht vragen voor de implementatie van de missie van de Landbouwuniversiteit in
onderzoek en onderwijs te memoreren (ziebijvoorbeeld: Kilian, 1994). Onderstaande schets
voor een inhoudelijke discussie over concrete onderzoeksbijdragen van de Landbouwuniversiteitaanhetstreven naarduurzameontwikkelingheeft dusnoodzakelijkerwijs nogeen uiterst
tentatief karakter en ismedegebaseerd opdeCapita Selecta 'Universiteit en Duurzaamheid',
die Studium Generale in het najaar van 1993in samenwerking met de vakgroep Toegepaste
Filosofie organiseerde (Beekman en Breedveld, 1994).

a.Milieuwetenschappen
Demilieuwetenschappen bestuderen dereëlenatuur,richtenzich daarbij opnatuurtoestanden
die door milieubewustzijn als problematisch worden aangemerkt, zoeken verklaringen voor
dezetoestanden in menselijke interventies en door mensen manipuleerbare variabelen vande
natuurlijke omgeving en maken daarbij gebruik van normatief geladen begrippen. Zij
bestuderen de causale voortplanting van de effecten van de materiële produktie door het
milieu en de gevolgen daarvan voor de verschillende natuurwaarden. Zij vervullen de
publieke taak ons te attenderen op milieuproblemen (diagnostische functie) en aan tegeven
welkegrenzengerespecteerd dienenteworden, willen wijbepaaldenatuurwaarden handhaven
(normafleidend onderzoek). Kern van zo'n publieke milieuwetenschap is een vorm van
toegepaste wetenschap,diereëlemaatschappelijke en materiëleprocessen bestudeert, methet
oog op verklarende en voorspellende theorieën. De verklarende variabelen waar zij naar
zoekt zijn in de cultuur voorkomende, handelingsoriënterende opvattingen, normen en
waarden. Het is daarbij niet de taak van de milieuwetenschappen om bepaalde culturele
idealen te propageren, ze kan slechts in negatieve zin attenderen op onmogelijkheden en
ongerijmdheden maar kan niet bijdragen aan de vorming van nieuwe ideaalbeelden of
metaforen (Van Hengel, 1991).
Discussies die in de milieuwetenschappen gevoerd zouden kunnen worden betreffen
ondermeer:
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hetnormatievekaraktervandezewetenschappen en hetexpliciteren vandezenormatieve
aannamen;
de operationalisering van centrale, fundamentele en discipline-overstijgende begrippen
als draagkracht, milieugebruiksruimte, MAC-waarden;
de omgang met wetenschappelijke onzekerheid en risico's;
het niet-voorspellend karakter van ecologie en systeemtheorie;
de relatie tussen democratie en wetenschap, onafhankelijkheid en engagement bij
ecologische normstelling.

b. Landbouwwetenschappen
Op weg naar een duurzame ontwikkeling hebben de landbouwwetenschappen met name de
taak nieuweproductietechnieken te ontwerpen, die het mogelijk maken te blijven binnen de
grenzen van duurzaamheid als ecologische randvoorwaarde. In deze maatschappelijktechnischeoperationalisering vanduurzameontwikkelingvinden delandbouwwetenschappen hun
taak. In hun ontwerpen worden ecologische duurzaamheids-randvoorwaarden verknoopt met
bepaalde maatschappelijke doelstellingen (leefbaarheids-opvattingen). Naast duurzame
ontwikkeling worden hier allerhande sociaal-culturele preferenties tot uitdrukking gebracht.
Voordeinhoudelijkediscussieoveronderzoeksbijdragen vandelandbouwwetenschappen aan
duurzameontwikkelingishetvanbelangontwikkelingsmodellen expliciettemaken, diethans
veelal schuil gaan achter de duurzaamheidsetiketten. Duurzame landbouw is immers niet
zozeer een rationele conclusie van het meerstromenland in het landbouwdebat van dejaren
'80, als wel een opschorting van dat onafgesloten debat. Het is belangrijk om vanuit het
gezichtspunt van deze landbouwwetenschappen te bespreken welke sociaal-culturele
voorwaarden vervuld moeten zijn om in 2040 de wereldvoedselvoorziening voor de
danmalige 10-15 miljard wereldbewoners te garanderen. De noodzaak voor de landbouwwetenschappen om zeer uiteenlopende factoren in hun ontwerpen te verdisconteren leidt
allerwegen totdeadoptievan het systeemdenken. Dat brengt met zich meede noodzaakvan
reflectie op de systeemtheorie, in het bijzonder de adequaatheid van systeemmodellen voor
het beschrijven van sociale processen.
Aanzetten voor zo'n inhoudelijke discussie over onderzoeksbijdragen van de landbouwwetenschappen aan duurzame ontwikkeling werden ook gegeven tijdens een minisymposium
'Duurzaamheid in het landbouwkundig onderzoek', dat Studium Generale in maart 1995
organiseerde en waarvan elders in deze bundel verslag gedaan wordt. Karssen (rector
magnificus) betoogde daar dat de pluriformiteit op de Landbouwuniversiteit een vruchtbare
bodem is voor duurzame ontwikkeling. De universiteit moet volgens hem dan ook vooral
breed blijven, want dat maakt mooie discussies mogelijk. Rabbinge (onderzoeksschool
Produktie Ecologie) vond dat het onderzoek zich vooral zou moeten richten op verkenning
van verschillende opties voor landgebruik, op het vergroten van inzicht in landbouwecosystemen en het uitlokken van synergie in de biologische processen. Hij introduceerde de
zogenaamde 'HRH-sandwich': in- en uitzoomen tussen holistische en reductionistische
onderzoekniveau's.Jacobsen (onderzoeksschoolExperimentelePlantwetenschappen)vonddat
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het plantaardig uitgangsmateriaal de weg is naar duurzame landbouw. Voor low- en
high-input landbouw moetje zorgen dathet uitgangsmateriaal isaangepast aan deomgeving,
zodat geen extra hulpmiddelen nodig zijn. De genentechnologie vormt voor hem het
speerpunt om tot duurzame ontwikkeling te komen. Goewie (vakgroep Ecologische
Landbouw) wilde op zoek naar het zelfregulerend vermogen van het landbouwsysteem
waarbij een hoge produktie is te halen. Plagen en ziekten moeten volgens hem vanuit het
systeem worden bestreden, zonder externe hulpmiddelen als bestrijdingsmiddelen en
kunstmest (Smit, 1995).

c. Sociale wetenschappen
De sociale wetenschappen reflecteren op de maatschappelijke processen die bemiddelen
tussen de ecologische en de technische operationalisering van duurzame ontwikkeling. Zij
onderzoeken hoe het mogelijk is (of gemaakt kan worden) dat maatschappelijke activiteiten
ecologischegrenzen respecteren. Zoconstateert hetonderzoeksprogramma van hetMansholt
Instituut dat agrarische bedrijvigheid en landelijke gebieden in de komende decennia voor
omvangrijke transformaties staan; het is devraag welkeinstitutionele organisatie daarbij het
bestepast en hoedie isterealiseren. Hetbeoogt een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling
van een duurzame en welvarende landbouw, een effectieve en efficiënte agrarische
produktiekolom en een leefbare samenleving in het landelijk gebied (Mansholt Instituut,
1994).
In de sociale wetenschappen - binnen het Mansholt Instituut - is thans een stuurkundig
perspectief verre dominant. In de discussie over sociale wetenschappen en duurzame
ontwikkeling is dan ook debat nodig over:
- de grenzen van stuurbaarheid;
- het instrumentalisme in de sociale wetenschappen;
- de relatie tussen stuur- en leerprocessen;
- de relatie tussen democratie en effectiviteit;
- de maatschappelijke taak van sociale wetenschappen: publieks- of beleidsgericht.

d. Case2: WIMEK
In het onderzoeksprogramma van WIMEK (Wagenings Instituut voor Milieu- en klimaatstudies) worden vier thema's onderscheiden:
A. Water-en bodembeheer
In het onderzoekprogramma Water- en bodembeheer is gekozen voor een hoog integratieniveau. Het maatschappelijk belang van een goed beheer van water en bodem is evident. Voor
hetonderzoek opdit terrein iseen integraleaanpakvanuitverschillende disciplines (biologie,
chemie, fysica, wiskunde) gewenst. Echter ook sociaal-economisch onderzoek is nodig. De
meerwaarde van WIMEK zit vooral in de mogelijkheden thema-overschrijdend onderzoek te
entameren, waarbij de hele keten - oorzaak-effect-maatregelen - een leidraad kan zijn.
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Scenariostudies kunnen daarbij gebruikt worden als methodologisch instrument om de
mogelijkheden en consequenties van verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken.
Onzekerheden en risico's spelen ook bij water- en bodembeheer een grote rol en het is de
taakvanhet wetenschappelijk onderzoek omdezeonzekerheden teverkleinen endaarmee de
risico's teverminderen. Hoewel het onderzoeksthema toepassingsgericht is, zal er ook vaak
fundamenteel onderzoek moeten worden verricht om de optredende processen en effecten te
verklaren en te begrijpen. Het programma heeft een ruimtelijke, ecologische, fysische
invalshoek en de methodische inbreng bestaat uit statistiek en modellen. Concrete suggesties
voor onderzoekprioriteiten zijn:
1) regionale mineralenhuishouding (stikstof);
2) effecten van veranderend landgebruik op nutriëntenstromen en de consequenties voor
ecosystemen;
3) milieu-management van internationaleriviersystemen.

B.Milieutechnologie
Voor milieutechnologisch onderzoek spelen criteria een rol als technische complexiteit,
aanschaf- en onderhoudskosten, energiebehoefte, de schaal waarop het proces/de produktie
plaatsvindt, enz.. Belangrijk is dat milieutechnologen discussiëren met onderzoekers uit
andere disciplines over de criteria en normen waaraan het onderzoek zou moeten voldoen.
Eerst moetverantwoord worden wathet onderzoek kan bijdragen aan duurzame oplossingen
voor milieuvraagstukken. Binnen het onderzoekthema wil men graag met sociologen en
filosofen van gedachten wisselen over de redenen om te kiezen voor oplossingen op een
bepaald schaalniveau. Enkele onderwerpen voor onderzoekvoorstellen zijn:
1) kleinschalige mogelijkheden voor huishoudelijk afvalwaterbehandeling;
2) verwerking van vast organisch afval en hergebruik;
3) bio-industrie en mestproblematiek;
4) reiniging/zuivering van afvalstoffen met behulp van genetisch gemodificeerde
micro-organismen.
C. Milieusysteemanalyse en milieubeleidsinstrumenten
In dit onderzoeksthema spelen scenario-analyse en modellering, optimaliseringstechnieken,
multiple goal programmering en speltheorie een belangrijke rol. Het doel van modellering
is om het effect van bepaalde beleidsmaatregelen zichtbaar te maken, zodat er een betere
afweging kanplaatsvinden tussen diversebeleidsalternatieven. Duurzameontwikkelingvereist
eenvoortdurendeafweging tussen hetcreëren ofbehouden vaneenduurzaam geachte situatie
en demaatschappelijke kosten. Dieafweging kan alleen gemaakt worden door een integratie
van natuurwetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke aspecten. De milieusysteemanalyse is daarbij een onmisbaar instrument. Ook onderzoek naar de gedragingen van
producenten, consumenten, intermediaire organisaties en de milieubeweging behoort tot het
onderzoeksterrein. Het onderzoek heeft een sterk op integratie gericht karakter.
D. Broeikaseffecten klimaatverandering
Er zijn zes werkprogramma's:
- werking en monitoring van het mondiale klimaatsysteem;
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- vorming en emissie van broeikasgassen;
- gevolgen voor fysiologische processen in bodem en gewas;
- gevolgen voor ecosysteemstabiliteit en biodiversiteit;
- gevolgen voor landgebruik en waterbeheer;
- sociaal-economische aspecten en duurzame oplossingen.
Voorwatbetreftbeleidsondersteunend klimaatonderzoek kunnenenkelealgemeneprioriteiten
worden afgeleid:
- de mate waarin klimaatverandering een bedreiging vormt voor mens en milieu;
- de grenzen die gesteld moeten worden aan klimaatverandering;
- handelingsperspectieven.
Hoge prioriteit moet worden toegekend aan onderzoek naar:
- kritieke niveau's enrisico-analyse;
- indicatoren voor duurzaamheid;
milieu- en natuurbescherming en herstel van ecosystemen;
scenariostudies en beleidsanalyse.
Landgebruik is een gemeenschappelijk thema en prioriteit binnen het klimaatonderzoek.
De onderzoekschool organiseerde een studiedag over duurzaamheid in het onderzoek,
medeterbezinning opdetoekomstvan hetWIMEK, ondermeer door een concretisering van
de begrippen duurzaamheid en risico-analyse voor de prioriteiten binnen het onderzoek.
T.a.v. duurzaamheid werd op de studiedag aangesloten bij een door Schoonenboom
aangedragen stelling, waarin gesteld werd:
"Erkangeeneenduidigeinterpretatie worden gegeven vanhetbegripduurzaamheid.
Duurzaamheid iseennormatievewaarde,vergelijkbaar metsociale rechtvaardigheid
en vrijheid. Daarmee is de waarde van het begrip duurzaamheid niet minder.
Duurzaamheid appeleert aan een algemeen aanvaarde notie, waarbij het de
verantwoordelijkheid is van de huidige generatie om "een ontwikkeling te
stimuleren dievoorziet in de behoeften van vandaag, zonder daarbij het vermogen
vantoekomstige generaties om in hun behoeften tevoorzien in gevaar tebrengen".
Hetbeoordelenvandematevanduurzaamheid vanmaatschappelijke ontwikkelingen
is bij uitstek een normatieve kwestie. De taak van de wetenschap is vooral gelegen
in het aangeven van alternatieven (handelingsperspectieven) en de consequenties
ervan (scenario-analyse), zodat er door de politiek gefundeerde keuzes kunnen
worden gemaakt."
De themagroep Milieutechnologie zal proberen een aanzet te geven om duurzaamheid te
vertalen in concrete, hanteerbare criteria (Wimek symposium,1995).
Vanuit de beleidsruimte van het CMKW is binnen het thema "Duurzame landbouw en
een schoon milieu" gekozen voor een systeemanalytische studie naar de landbouwgerelateerde milieuproblemen, toegepast op deproblematiek rond de milieubelasting van de
Nederlandse glastuinbouw. De glastuinbouw heeft, aldus het projectvoorstel, een weinig
duurzaam karakter. Dit wordt met name veroorzaakt door intensief gebruik van uitputbare
hulpbronnen en deintensiteitvandeglastuinbouw inbepaaldegebieden. Doelstelling vanhet
onderzoekishettoepassen vandemethodologievandesysteemanalyse, waarbij verschillende
disciplines worden geïntegreerd in deNederlandse glastuinbouw, teneinde inzicht te krijgen
in de mogelijkheden voor en consequenties van ontwikkeling van produktie in kassen in de
richting van duurzaamheid (CMKW, 1995).
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e. Case3: Produktie Ecologie
Dewetenschappelijke probleemstelling van deonderzoekschool Produktie Ecologieishoede
kennis van de ecologie en aanverwante wetenschappen dienstbaar te maken aan de
plantaardige produktie, zodanig dat mens en dier gevoed kunnen worden zonder overmatige
schade toetebrengen aan natuur, milieu en landschap, en hoededaartoe benodigde nieuwe
kennis te genereren. Het gaat om het verkennen van maatschappelijk relevante opties voor
landbouwkundigeproduktiewijzen opverschillende integratieniveaus en het ontwikkelen van
mogelijkheden voor duurzaam landgebruik. In de onderzoekschool worden de natuurwetenschappelijke mogelijkheden enbeperkingenbestudeerd, waarnaineen afwegingsproces
van doeleinden en randvoorwaarden zal worden nagegaan hoe de genoemde opties in kaart
kunnen worden gebracht.
Produktie-ecologieis een integrerend wetenschapsveld dat dekwantitatieve samenhang
tussen de omgevingsfactoren, de genetische factoren, en de groei en ontwikkeling van
agro-ecosystemen onder uiteenlopende ecologische en sociaal-economische omstandigheden
bestudeert. De ontwikkeling en evaluatie van alternatieven voor landgebruik vragen een
diepgaande kennis van de produktieprocessen op verschillende hiërarchische niveaus. De
produktie-ecologie maakt gebruik van geografische informatiesystemen, kwantitatieve
modellen, veldobservaties en experimenten. De onderzoekschool Produktie Ecologie houdt
zich bezig met processen op alle niveaus van subcellulair via individu tot regionaal
landgebruik.
In hetonderzoekprogramma wordthetoperationeel maken van concepten van duurzame
ontwikkeling voor plantaardige produktiesystemen op verschillende tijd en ruimtelijke
schaalniveau's nagegaan. Daarbij wordt steeds vanuit het (kwantitatieve) inzicht in het
functioneren van deze plantaardige produktiesystemen gewerkt. Onderzoek naar de
mogelijkheden enbeperkingen vandeplantaardigeproduktievindtplaatsdoor nategaan hoe
produktie-definiërende,produktiebeperkendeenproduktiekortendefactoren elkaar wederzijds
beïnvloeden en kunnen worden benut, respectievelijk beïnvloed om maximaal tegemoet te
komenaansociaal-economisch enecologisch geformuleerde doeleinden en randvoorwaarden.
Onderzoeksdoelstellingen:
1) verkennen van opties vooragro-ecosystemen en landgebruik op verschillende schalen in
ruimteentijdommogelijkheden afteleidenomverschillende doelstellingen tevervullen
binnen goed gedefinieerde grenzen en beperkingen (sociaal-economisch, ecologisch);
2) verkrijgen van beter inzicht in het functioneren van agro-ecosystemen, hoe groei en
opbrengst definiërende, beperkende en kortende factoren samenhangen en zo beïnvloed
kunnen worden dat verschillende doelstellingen kunnen worden bereikt; eco-technologisch inzicht en biologische zelfredzaamheid zullen gecombineerd worden en moeten
leiden tot duurzame, veilige en concurrerende agro-ecologische produktiesystemen;
3) ontwikkelen van scenario's voor agrarische produktiesystemen die de verschillende
doelstellingen enrandvoorwaarden vervullen; ontwikkeling van duurzameproduktiesystemen op gewas, rotatie, bedrijfs, regionaal en supra-regionaal niveau.
In de plantaardige produktie worden op gewasniveau groei-definiërende, groei-beperkende
en groei-kortende factoren onderscheiden, die elk correspondern met een subprogramma en
als volgt verdeeld zijn:
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groei-definiërende factoren: optimale plantaardige produktie in een duurzaam,
multi-functioneel ecosysteem;
groei-beperkende factoren: opheffing van productiebeperkingen op een ecologisch
verantwoorde wijze;
groei-kortendefactoren: mineralisereneffect biotechnischestressfactoren enontwikkelen
van methodologie voor het beoordelen van landgebruik opties;
synthesevan ecologisch uitgebalanceerde produktiesystemen (Produktie Ecologie, 1994
a en b). Zie figuur 1en 2.
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Insamenwerking metAB-DLOzijnonlangsverschillendeonderzoeksresultaten gepresenteerd
onder de titel 'Hoe ecologisch kan de landbouw worden?'. In de onderzoeksaanpak gaat
ontwikkelingsonderzoek op praktijkbedrijven samen met systeemgericht proces- en
modelonderzoek. Om ecologisch en economisch duurzame oplossingen te vinden voor een
landbouw die voldoet aan scherpe criteria voor voedselkwaliteit, milieubescherming en
natuurontwikkeling zal een 'redesigning' van produktiesystemen nodig zijn. Dit vergt
gecombineerd fundamenteel-strategisch en praktijkgericht onderzoek. Systeembenaderingen
in het experimenteel modelonderzoek kunnen leiden tot optimalisatie van landbouw en
landgebruik en tot verkenning van opties op prototypen voor nieuwe vormen van multifunctioneel landgebruikenduurzamelandbouwsystemen.Indenieuweonderzoeksopzet gaat
ontwikkelingsonderzoek op praktijkbedrijven samen met systeemgericht proces- en
modelonderzoek. Voorbeelden betreffen:
- de fosfor- en stikstofkringloop;
- de biologische bestrijding van pathogenen;
- de architectuur van agro-ecosystemen;
- prototypering van ecologische bedrijfs- en teeltsysternen.
Conclusies van de onderzoek wijzen in de richting dat vérgaande ecologisering mogelijk is
en dat door de interactie tussen onderzoek en praktijk 'redesigning' van produktiesystemen
binnen handbereik komt (Haverkort, 1995).

f. Case4:WIAS
In het dierwetenschappelijk onderzoek en onderwijs van het Wagenings Institute for Animal
Sciences (WIAS) wordt gepoogd een effectieve bijdrage televeren aan deontwikkeling van
meer duurzame vormen van dierlijke produktie. De vraag wordt gesteld of de gangbare
dierlijkeproduktiesystemen welvoldoenderekeninghouden metdegezondheid enhet welzijn
van mens en dier, en of wel voldoende garanties zijn ingebouwd voor het in stand houden
van de gewenste biodiversiteit. Prioriteit moet worden gegeven aan het ontwikkelen van
systemen waarin gebruikwordtgemaaktvan alternatieveenergiebronnen omeen aanzienlijke
reductie in kooldioxide emissie te realiseren, aan produktiewijzen die geen onverantwoorde
wissel trekken op fragiele regio's elders in dewereld, metals doel om nu en in de toekomst
een optimale bijdrage te leveren aan voedselvoorziening en -zekerheid op mondiale schaal,
en die gebaseerd zijn op een eerlijker verdeling tussen noord en zuid. Een oriëntatie op
technisch en ecologisch duurzamer vormen van dierlijke produktie die op langere termijn
economisch levensvatbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn, iseen dringende noodzaak.
Om na tegaan in hoeverre het mogelijk is de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te
realiseren, inhoeverrezeconflicterend zijn, enwatdeuitruilmogelijkheden, ishetonderzoek
binnen WIAS gebaseerd op een analyse van dierlijke produktiesystemen. Met behulp van
optimaliseringstechnieken kunnendemogelijkhedenvoorontwikkelingvanduurzamedierlijke
produktiesystemen worden verkend, rekening houdend met (deels)conflicterende doelstellingen en randvoorwaarden. Dit resulteert in identificatie van technische opties, die als basis
kunnen dienen voor beleidsaanbevelingen. Als vervolg op het in kaart brengen van de
problemen op het niveau van het dierlijke produktiesysteem worden onderzoeksprioriteiten
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geïdentificeerd voor lagere niveau's van integratie, i.e. dier/orgaan/cel. Simulatiemodellen
vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel. Met behulp van kwantitatieve hiërarchische
modellen worden produktiesysternen beschreven en geanalyseerd. Met betrekking tot de
verschillende doelstellingen kan de impact van verschillende opties vervolgens met de
optimaliseringsmodellen geëvalueerd worden. De complexe duurzaamheidsproblematiek
wordtvertaald in een aantal interacterende deelproblemen, dievervolgens in hun onderlinge
samenhang worden geanalyseerd. Doorintegratievan het resultaat van dezepartiële analyses
inmodellenvaneenlageraggregatieniveau, dietechnische coëfficiënten van modellenopeen
hoger aggregatieniveau aansturen, ontstaat een hiërarchische structuur, die het uiteindelijk
mogelijk moet maken een langere-termijn overall analyse tot stand te brengen, en goed
gefundeerde aanbevelingen te formuleren voor nu en in de toekomst met perspectief voor
zowel de sector, de veehouder, als het platteland.
Een voorlopige inventarisatie op het niveau van het dierlijke produktiesysteem heeft
ondermeer geleid tot de volgende onderzoeksprioriteiten:
- het modelmatige beschrijven van de nutriëntenstromen op dierniveau, de verliezen die
optreden tijdens de bewaring en aanwending van mest, en de benutting door de
gewassen;
- ontwikkeling van een alternatief voor de gangbare systemen van omzetting van eiwit in
meikeiwit met een efficiëntie van meer dan 50%.
Inhetonderzoeksprogramma vanWIASstaandevolgendeaspecten gerelateerd aan duurzame
ontwikkeling centraal:
- integratie dierlijke en plantaardige produktie;
- vrijwaring i.p.v. beheersing van ziekten;
- welzijn en gezondheid;
- duurzame visserij-oogst en biodiversiteit.
Het zoudaarnaast wenselijk zijn datin hetonderzoeksveld van deLUW meer aandacht komt
voor de problematiek van de mondiale voedselbeschikbaarheid. Ook voor biodiversiteit zou
meer aandacht gewenst zijn (Van Bruchem, 1995).

g. Case5: Mansholt Instituut
Het onderzoekprogramma van het Mansholt Instituut beoogt een wetenschappelijk
verantwoorde bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een duurzame en welvarende
landbouw, een effectieve enefficiënte agarischeproduktiekolom eneen leefbare samenleving
in het landelijk gebied. De eerste hoofdcomponent in het onderzoeksprogramma is het
landelijk gebied, waarbij inrichting, rurale transformaties en de ontwikkeling van landbouw
en milieueencentralerol spelen. Detweedehoofdcomponent ishetgeheelvan verschijnselen
datplaats heeft in deagrarische bedrijfskolom of produktieketen, waarvan de consument als
logisch eindpunt fungeert. De aansluitende onderzoeksthema's zijn hier ketendynamiek en
consumentengedrag. Voor beide hoofdcomponenten geldt dat deoriëntatie op duurzaamheid
een belangrijk uitgangspunt is. Tevens speelt het landbouw-en milieubeleid in brede zin een
intermediaire en interveniërende rol. Een en ander wordt als volgt geïllustreerd:
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De Onderzoeksthema's van het Mansholt Instituut
Binnen het onderzoek zijn economie, sociale wetenschappen en ruimtelijke wetenschappen
debelangrijkste disciplines. Naast ruimtevoordisciplinaironderzoek wordter naar gestreefd
het multi-eninterdisciplinair onderzoekeenimpulstegeven. Ditgeldtzekervoordethema's
oriëntatieopduurzaamheid enlandbouw-enmilieubeleid. Hetgaatdaarbij medeomdevraag
in hoeverre veranderingen in deinstitutioneleorganisatievan het landbouw-en milieubeleid
een duurzame ontwikkeling kunnen bevorderen. Dit heeft weer implicaties voor de
vraagstukken indeproduktiekolomenhetlandelijk gebied. Deverbinding met duurzaamheid
behoeft nog wel uitwerking naar verschillende thema's.
Het onderzoekprogramma van het Mansholtinstituut is als volgt opgebouwd:
Oriëntatie op duurzaamheid
In de definitie van duurzaamheid worden niet alleen verschillende concepties van
rechtvaardige verdeling van schaarse goederen, maar worden tevens mogelijk inconsistente
concepten gebruikt van de kwaliteit van menselijk en niet menselijk leven. Het concept van
duurzaamheid is zowel praktisch als theoretisch nog onhelder en behoeft filosofische en
wetenschappelijke verheldering, hetgeen geschiedt in twee subthema's:
transformatie van landbouwwetenschappen en kennissystemen op duurzaamheid;
kwaliteit van het leefmilieu.
Landbouw- en milieubeleid
Hierin worden lange termijn institutionele veranderingen en meer korte termijn politieke
analyses verricht. Hoe beïnvloeden maatschappelijke veranderingen het landbouw- en
milieubeleid en wat zijn de gevolgen voor beleidsontwikkeling en implementatie. Tevens
aandacht voor de legitimatie van het beleid, zelfregulerende processen en de invloed van
belangengroepen. Op het programma staat ook de internationale handel en het milieu en de
veranderingen die daar plaats vinden in relatie met het internationale landbouw- en
milieubeleid. Twee subthema's:
ontwerpprincipes, instituties en regulering;
beleidsanalyse.
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Rurale bedrijvigheid
Op het platteland vindt een breed scala van tegengestelde en tevens met elkaar verbonden
activiteiten en praktijken plaats. Heterogeniteit en gedifferentieerde ontwikkeling zijn
belangrijke concepten. Vergelijkende analyse en actor gerichte benadering zijn basis
methodologieën. Het onderzoek beoogt bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe
mogelijkheden voor de toekomst van de landelijke gebieden in Europa. Subthema's zijn:
de analyse van agrarisch-economische en milieu-economische relaties;
ruraal- en milieusociologisch onderzoek.
Transformatie van landelijke gebieden
De ontwikkeling van landelijke gebieden betreft veel dimensies, zoals: de verbreding van
plattelandsondernemerschap,deopkomstenhettoenemendebelangvandoelgerichtgestuurde
voedselproduktieketens, de toenemende betekenis van recreatie, toerisme, natuurproduktie,
instandhouding van waardevolle cultuurlandschappen. De toenemende stapeling van functies
en claims in het landelijk gebied geeft meer spanningen en conflicten en leidt tot steeds
moeilijker keuzes voor zowelburger alsoverheid. Alsgevolg hiervan bestaater behoefte aan
heroverweging van bestaande overlegstructuren en van regelgeving. Processen van
differentiatie en integratie die binnen dit thema aandacht krijgen zijn:
regionale verscheidenheid;
landbouw en ruimtelijke transformatie;
toerisme en recreatie en ruimtelijke transformatie.
Ketendynamiek
Ketensspelen een steedsbelangrijker rolindevoortbrenging en 'vermarkting' van agrarische
Produkten. Een keten kan worden omschreven als een economische samenwerkingsrelatie
('verticale coördinatie') van twee of meer onafhankelijke organisaties, die een gezamenlijke
doelstelling hebben ten opzichte van een derde onafhankelijke organisatie in de keten. Een
belangrijk doel van de samenwerkingsrelatie is beter tegemoet te komen aan de steeds
strenger wordende eisen van consument en maatschappij/milieu ten aanzien van de kwaliteit
van produktie en produktiewijze. Veranderingen in deze relaties leiden tot veranderingen in
desamenhang tussen delandbouw en deagribusiness. Devolgende drie deelthema'sworden
onderscheiden:
ketenconcept in economisch perspectief;
management en managementondersteunende systemen;
besmettelijke dierziekten als risicofactor in de dierlijke produktiekolom.
Consumentengedrag
Het resultaat op de markt van voedsel- en landbouwprodukten is uiteindelijk afhankelijk van
het handelen van de consument. Kennis van consumentenkarakteristieken en van de
ontwikkeling in de consumptie is ook noodzakelijk om een meer duurzame consumptie van
landbouwprodukten en voedingsmiddelen te realiseren. De dynamiek in consumentenkarakteristieken en in consumptie is groot. Drie subthema's:
ontwikkelingen in consumentenkarakteristieken en consumptie;
consumentengedrag, economische variabelen en omgevingsinvloeden;
de sensorische ervaring van fysieke produkteigenschappen.
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Daarnaast speciale aandacht voor milieu en verpakkingen en de ecologie van de voedselproduktie (Mansholt Instituut, 1994).

h. VF-programma's 1994-1998
De VCW heeft bij de beoordeling van de VF-programma's 1994-1998 gepoogd het aspect
duurzaamheid tetoetsen. DeVCW merktedaarbij opdat deontwikkeling vandecriteriaom
onderzoek inrelatietotduurzaamheid tetoetsen nog indekinderschoenen staat. Omdelezer
aan het eind van dit verhaal - na een wat uitgebreidere bespreking van enkele onderzoekprogramma's - toch enig overzicht in het (duurzaamheids)onderzoek van de Landbouwuniversiteit teverschaffen, worden hier tot slot kort de overige VF-programma's besproken
(Landbouwuniversiteit Wageningen, 1994). In deze afsluitende inventarisatie van onderzoeksprogramma'sontbrekentochnogenkelesamenwerkingsverbanden, waarinonderzoekers
van de LU participeren in nationale onderzoeksprogramma's.
Oecologieen biodiversiteit
De volgende thema's worden onderscheiden:
- evolutionaire ecologie;
- bodemecologie;
- systeem-ecologie.
De nadruk ligt op fundamenteel ecologisch onderzoek. Basale ecologische kennis op
moleculair, individueel, populatie en ecosysteem niveau is van directe relevantie voor het
begrijpen en verbeteren van agrarische systemen en voor het verminderen van negatieve
neveneffecten van de landbouw. Omdat in de bodemgemeenschap het meeste organisch
materiaal voortkomend uit fotosynthese wordt geproduceerd, draagt gemeenschapsecologie
van bodemorganismen bij aan onze kennis van het functioneren en de dynamiek van
ecosystemen, er mee rekening houdend dat organismen zelf geen onveranderlijke entiteiten
meteen vastgelegde functie zijn, maar het resultaat vaneen voortdurend evolutionairproces.
Doelisdeintegratievandedriethema'sin eenlogischehiërarchische benadering. Gefocused
wordt op de ecologische processen die de biodiversiteit in een agrarisch landschap
beïnvloeden. Doel is kennis teontwikkelen opbasis waarvan effectieve manieren ontworpen
kunnen worden voor het herstel van habitatkwaliteit en biodiversiteit.
Milieuchemieentoxicologie
Onderzoek wordt verricht naar de lotgevallen van verontreinigende verbindingen in water,
bodem, lucht en organismen. Daarnaast worden de effecten op organismen bestudeerd, en
worden gezondheidsrisico's voor individuen, populaties en gemeenschappen geëvalueerd.
Beoogt wordt het fundamentele inzicht te vergroten in biologische, chemische en fysische
mechanismen en processen die aan de lotgevallen en toxische werking van stoffen ten
grondslag liggen. Tevens wordt beoordeling beoogd van het risico van blootstelling aan
milieucontaminanten voor degezondheid van mens, dier, plant en ecosysteem te verbeteren.
Met het oog hierop wordt aandacht geschonken aan kwalitatieve en kwantitatieve schatting
van de blootstelling van mens, dier, plant en ecosystemen aan verontreinigingen, en wordt
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epidemiologisch enecotoxicologisch onderzoek verricht omdeeventuele schadelijke effecten
in de praktijk te onderzoeken. Thema's:
- verdeling, transport en beschikbaarheid;
- biotransformatie;
- mechanismen van toxiciteit;
- milieu, occupationele en voedings toxicologie.
Nadruk ligt op de verbetering van begrip van de fundamentele relaties tussen het lot van
contaminanten in het milieu en het uiteindelijke gezondheidseffect op mensen, dieren en
planten.
Grensvlakken enkolloiden
Fundamenteel onderzoek wordt verricht naar de rol van grensvlakken in de kolloïdchemie,
in de fysisch-organische chemie, in de moleculaire fysica, in de levensmiddelenchemie en
-fysica, indeprocestechnologie, en indeagro-enbiotechnologische toepassingen. Hetomvat
modelleren van de statica en dynamica van grenslagen, electrische dubbellagen, adsorptielagen en zelfassemblerende associatiestructuren van gefunctionaliseerde amfifiele
moleculen en porfyfine-systemen. Toepassing bestaat in emulsies en gels van voedingsmiddelen, oppervlakte-rheologieenschuim, opwerkingvaneiwitten m.b.v. omgekeerde micellen
en membranen, speciatie, adsorptie, mobiliteit en beschikbaarheid van zware metalen en
organische stoffen in bodem en water. Thema's:
- polymeren op grensvlakken;
- biopolymeren en micro-organismen op grensvlakken;
- adsorptie van kleine moleculen en ionen;
- structuur en stabiliteit van kolloiden;
- associatiestructuren en membranen.
Toepassing van het onderzoek helpt tegemoet te komen aan de vragen van de moderne
samenleving om betere voedingsmiddelen en bescherming en verbetering van het milieu.
GISen remote sensing
GISen RSzijn van toenemend belang voordeanalyse, planning en inrichting van het milieu
en voor duurzaam landgebruik. Drie hoofdthema's:
methodische aspecten van het gebruik van geografische informatiesystemen en remote
sensing voor de analyse en planning van het landgebruik en het milieu;
- interpretatie van GIS en RS met algorithmische (simulatie-)modellen van ruimtelijke,
maatschappelijke en fysische processen;
structuur en technieken van gegevensinwinning, -opslag en -verwerking in GIS en RS.
Experimenteleplantenwetenschappen
Experimenteel onderzoek aan (cultuurplanten geeft delandbouwer en tuinder over degehele
wereld een gezonde wetenschappelijke basis waarmee duurzame plantaardige produktie
mogelijk is. Aandachtwordtbesteed aan deontrafeling vanbasalemechanismen enprocessen
in deplant dieal dan niet in interactie met (a)biotische factoren optreden. Resultaten van dit
fundamentele onderzoek aan modelencultuurplanten worden toegepast indeplantenbiotechnologieenleiden totnieuweprincipesindeplantenveredeling, gewasbescherming, agrificatie
en cultuur van planten. Thema's:
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- ontwikkelingsbiologie;
- waardplant-pathogeen interactie;
- stofwisselings- en Stressbiologie;
- plantenbiotechnologie.
Het onderzoek levert nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden in plantenveredeling,
gewasbescherming en plantenteelt voor de ontwikkeling van duurzame landbouw.
Gedetailleerde kennis wordt gegenereerd over basale mechanismen en processen in de plant
en in interactie met (a)biotische factoren om de ontwikkeling mogelijk te maken van
voedselgewassen geschikt voor low-input ecosystemen en voor directe industriële
toepassingen zonder de behoefte aan chemische bewerking.
Duurzaam landgebruikindetropen
Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van de wetenschappelijke basis voor ecologisch
duurzame, economisch levensvatbare en sociaal aanvaardbare landgebruiksopties op
verschillende schalen in de tropen. Geconcentreerd wordt op de validering, toepassing en
simulatie van alternatieve beleidsscenario's door de verdere ontwikkeling van modellen op
hogere integratieniveaus (regio, land, continent) envoor verschillende landgebruikssystemen
zodat deze modellen een algemenere geldigheid verkrijgen. Onderzoeksvelden:
- duurzaam landgebruik in Centraal Amerika;
- gebruik en beheer van natuurlijke bestaansbronnen in de Sahel;
- duurzaam landgebruik en voedselvoorziening.
In het programma heeft de reflectie plaatsgevonden over de operationalisering van de
doelstelling van duurzame ontwikkeling. De nadruk ligt daarbij enerzijds op de ecologische
aspecten (Wiersum, 1995) en anderzijds op de sociaal-economische aspecten van duurzaam
landgebruik (Kruseman, 1993).
Tropischewouden:ecologisch beheer
Het onderzoek leidt enerzijds naar verklarende ecosysteemmodellen, anderzijds naar
investering van die kennis in ontwerp van bos-, agro-bos- en landbeheer, vooral op
operationeel vlak. Het gaat om duurzaam management gebaseerd op de complexiteit van
tropische bosecosystemen. Praktische oplossingen liggen op het technische raakvlak tussen
wetenschappelijke onderzoek naar ecosysteem-complexiteit en management-ontwerpen voor
meervoudig gebruik. Doel isbos-landgebruik aan tepassen aan veranderend klimaat, milieu
en menselijke aspiraties.
EcologischbeheerAfrikaans regenbos
Doelvanhetonderzoekisdeontwikkelingvanmethodenen strategieën voorhetmanagement
van humidetropische wouden incentraal Afrika, gericht opduurzameproduktie van houten
andere produkten en diensten. Zulk management moet ecologisch duurzaam, economisch
levensvatbaar, sociaal aanvaardbaar en technisch haalbaar zijn. Het programma kan
onderverdeeld worden in vijf clusters:
- land inventarisatie en landbouw;
- ecologie;
sociale aspecten;
- economie;
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- bosbouw.
Technologie en agrarische ontwikkeling
Het onderzoek omvat drie thema's:
- mogelijkheden voor het ontwerpen van tailor-made technologieën voor agrarische
samenlevingen;
- toepasbaarheid van nieuwe technologieën;
- gevolgen van verschillende institutionele omgevingen voor de constructie van nieuwe
technologieën.
Het gaat om de analysevan relevantie en doelmatigheid van detechnologie-ontwikkeling en
overdrachtsactiviteiten van de Landbouwuniversiteit en mogelijke andere technologische
trajecten en nieuwe vormen van sociale constructie van technologie. Thema's:
- ontwerpen van nieuwe technologieën op maat, passend bij verschillende agrarische
bedrijfsstijlen;
- van het adopteren naar het adapteren van technologieën;
institutionele omgeving van het ontwerpen.
Centraal probleem is de kloof tussen de potentie van agrarische technologie voor de
samenleving en de realiteit. Lange termijn doelstellingen:
- analyse van de ontwikkeling en overdracht van agrarische technologieën naar
onderontwikkelde regio's en evaluatie van dezepraktijken en het formuleren van kritiek
volgens geldige principes van sociale wetenschap;
multidisciplinaire benadering: interpretatie van technische en sociaal-economische
processen in het ontwerpen.
Landelijkegebieden
Het onderzoek is gericht op het verwerven van inzicht in de ruimtelijke processen
(transformaties), die zich in het landelijk gebied voltrekken en in de mogelijkheden om door
middel van planning, inrichting en beheer (interventies) voorwaarden te scheppen voor een
duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied. Inzicht in de ontwikkeling van het
ruimtegebruik en de effecten daarvan op het landelijke gebied, levert bouwstenen en een
toetsingskader voor mogelijke interventie strategieën. Onderzoek aan interventiestrategieën
levert inzicht in de randvoorwaarden (beperkingen en mogelijkheden) waarbinnen het
ruimtegebruik zich methetoog opduurzameontwikkeling zou kunnen voltrekken. Thema's:
- landbouw;
- recreatie en toerisme;
analyse, inhoud en effectiviteit van interventies;
- integraal waterbeheer;
multifunctionele ecologische netwerken.
Het onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan interdisciplinaire theorievorming met
betrekking totplanning, inrichtingenbeheer van hetlandelijk gebied, en aandeontwikkeling
van oplossingsstrategieën.
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VLAG
Het onderzoek van de Graduate School voor Voeding, Levensmiddelen- en Agro-/biotechnologie en Gezondheid omvat drie programma's:
Voeding, leerwijze en gezondheid;
Onderzoek naar derelatiestussen voeding, leefwijze en gezondheid in menselijke populaties
en betreft epidemiologisch onderzoek, interventies in gecontroleerde proeven met mensen,
studies met diermodellen en onderzoek naar voedingsmiddelen. Het onderzoek zal zowel
bijdragen aaneenwetenschappelijke basisvoorpreventie-programma's voorpopulatiesinhet
algemeen envoorkwetsbare groepen, alsookeenleidraad vormen voor levensmiddelentechnologen en de voedingsindustrie dieverantwoordelijk zijn voor de voedselvoorziening.
Kwaliteit van levensmiddelen;
Natuurwetenschappelijk onderzoek naar de rol die verwerkingsprocessen spelen in de
eigenschappen en kwaliteit van voedsel. Het betreft interdisciplinair onderzoek waarvan de
belangrijkste aspecten zijn: identificeren en meten van kwaliteitskenmerken, verklaren en
voorspellen van eigenschappen, realiseren van kwaliteitseigenschappen en procesvoering,
realiseren van maatschappelijk aanvaardbare procesvoering, kwaliteitsborging.
Levensmiddelen- en agro-biotechnologie;
Onderzoeknaardeinvloedvan (bio-)processing opdeeigenschappen enkwaliteitvanvoedsel
en agro-produkten. Het proces, of de eigenschappen van een enkele stof - geproduceerd
middels het proces - zijn de belangrijkste onderwerpen van onderzoek.
Economieen beleidvan landbouw enmilieu
Hetonderzoek betreft vraagstukken van landbouw en milieu, opbedrijfs- en sectorniveau en
opregionaal, nationaal,boven-nationaalenmondiaalniveau.Enkelefundamentele problemen
zijn:
- structurele onevenwichtigheden van de landbouwmarkten in de ontwikkelde landen;
- landbouwontwikkeling en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden;
- transformatie van de centraal geleide economieën;
- reorganisatie van de wereldeconomie;
- ecologische problemen van de landbouw en de samenleving als geheel.
Het onderzoek besteedt niet alleen aandacht aan economische relaties tussen doeleinden en
instrumenten, maar ook aan het bredere proces van machtsuitoefening, beleidsontwikkeling
en wet- en regelgeving.
Ketenmanagement
Hetonderzoek refereert aanhet management endecontrolevanorganisaties inhet raamwerk
van de (produktie)keten en aan het management endecontrole van de (produktie)keten zelf.
Belangrijkste onderwerp kan gekarakteriseerd worden als het management van interactie.
Management wordt beschouwd als een proces dat vier fasen omvat:
- planning;
- uitvoeren van de plannen in de werkelijkheid;
- controle/evaluatie van de uitvoering in relatie tot de plannen;
- leren het optreden van organisaties te verbeteren.
Onderzoeksvragen worden bekeken vanuit het gezichtspunt van het nemen van beslissingen.
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Rurale transformaties
In het onderzoek staan drie vraagstukken centraal:
- structuur, dynamiek en veelvormigheid van agrarische, rurale en ecologische
transformatieprocessen;
- interventieprocessn ondernomen vanuit overheden, NGO's en market-agencies;
- lokale vormen van sociale regulering en organisatie.
Hetvoornaamsteoogmerkvanhetonderzoekligtbijhetverkrijgen vanmeeradequatekennis
omtrent de aard en dynamiek van veranderingsprocessen in landbouw en platteland.
Consumentengedrag
Goed begripvanconsumentengedrag isnodigvoor devermarkting vanvoedsel en agrarische
Produkten, voor consumentenvoorlichting en -onderwijs. Thema's:
- ontwikkelingen in consumentenkarakteristieken en consumptie;
- consumentengedrag in relatie tot economie en andere omgevingsinvloeden als inkomen
en marktvariabelen;
- sensorische ervaring van fysische produkteigenschappen.
Het gaat om vergroting van het begrip van de consument van voedsel en agrarische
Produkten. Het zal bijdragen aan een betere koppeling van consumentenbehoeften,
voorkeuren enproduktontwikkeling. Hetbevredigen vanbehoeften aanvoldoende engezond
voedsel is alleen mogelijk op basis van goede kennis van consumenten, hun behoeften,
produktperceptie, voorkeuren en gedrag.
Moderniseringen ontwikkeling
Doelstelling van het onderzoek is de lange termijn ontwikkelingen in de geschiedenis te
bestuderen, waarbij de nadruk ligt op de overgang van een agrarische naar een industriële
samenleving endevorm endegevolgen diedezeovergang heeft gehad voordeeconomische,
sociale, institutioneleen cultureleontwikkeling van de samenleving en meer in het bijzonder
voor de ontwikkeling en deplaats van delandbouw en het platteland daarin. Het historische
onderzoek maakt het mogelijk om huidige sociale, sociaal-economische en ecologische
problemen in hun historisch perspectief te bezien. Het gaat om de studie van processen van
agrarische, sociale en economische, culturele en institutionele verandering op de lange
termijn. Differentiatie vindt plaats van algemene processen van verandering naar sociale
groepen en regio's. Thema's:
- modernisering, ontwikkeling en rurale verandering sinds 1500;
modernisering en agrarische ontwikkeling sinds 1500;
- landbouw en ontwikkeling in niet-westerse geschiedenis.
Duurzaamheiden technische wetenschappen
Centrale vraag inhetonderzoek is: watzijn de wijsgerige vooronderstellingen en implicaties
van de thematiek 'technische wetenschappen georiënteerd op duurzaamheid in een
pluralistische en democratische samenleving'. Het gaat hierbij om wijsgerig onderzoek naar
de relaties tussen (landbouw)wetenschappen, politiek, belangengroepen (o.a. boeren) en
openbare mening vanuit de thematiek van duurzaamheid. Thema's:
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- wat impliceert de oriëntatie op duurzaamhied voor de structuur van wetenschap en
techniek?;
- wat is de rol van de wetenschappen en technieken georiënteerd op duurzaamheid met
betrekking tot maatschappelijke en culturele processen als democratisering en individualisering?;
- watzijn dewijsgerige implicatiesvan duurzaamheid voorderolvan de landbouwkundig
ingenieur en wat zeggen deze voor een onderwijs- en onderzoekinstelling als de
Landbouwuniversiteit?;
- wat kan de norm duurzaamheid inhouden, hoe is ze te rechtvaardigen, eventueel te
corrigeren, wat is de relatie met andere normen en waarden?
Ditwijsgerige onderzoek draagtbij aan de formulering en oplossingvan centrale problemen
van de huidige omgang met landschap, dieren en natuur in het algemeen.
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VI. Integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs

"Duurzame ontwikkeling is een continue, vanzelfsprekende manier van kijken, denken en
doen vanuit een ecologisch en sociaal perspectief: een gevoeligheid voor kwaliteit van de
natuur temidden van andere behoeften, waarden en ambities." Zo omschrijft de RMNO in
een recent advies wat duurzaamheid betekent voor de kijk op vele problemen. (RMNO,
1995). Een kijk dieaan studenten in belangrijke matein het onderwijs wordt overgedragen.
Alleactoren in de samenleving - individuen, gezinnen, bedrijven, organisaties en overheden
- hebben, aldus de RMNO, hun eigen verantwoordelijkheid voor de toekomst. Op dit
ogenblik tellen milieu en natuur, ondanks een hoog milieubesef, niet vanzelfsprekend mee
in besluitvorming en handelen. Andere belangen en doelen krijgen voorrang. Daarbij stuit
men op -voor het menselijk gedrag belangrijke -dilemma's. Indeeerste plaatsde blijvende
onzekerheid over ecologische risico's en de dimensies van ruimte, tijd en schaal (winst hier
en nu versus kort, later en ver weg).
In het licht van bovenstaande is het opmerkelijk hoe de centrale vraagstelling van de VCO
(Vaste Commissie Onderwijs) voor wat het onderwijs betreft in dezelfde richting wijst:
"Studenten moeten in hun opleiding tenminste éénmaal op gestructureerde en
indringende wijze geconfronteerd worden met de mogelijke gevolgen van het
toepassen van de verworven (disciplinaire)kennis en vaardigheden op korte en
langetermijn.
De studenten moeten leren deze zelfstandig een plaats te geven in het eerder
genoemde spanningsveld, waarbij zij zich bewust moeten (leren) zijn van hun
verantwoordelijkheden hierin" (VCO,1995).
In een - met instemming ontvangen - nota aan het College van Bestuur constateert de VCO
datduurzameontwikkeling factoren omvatvan technische,sociale,ecologische, economische
en politieke aard. Dit impliceert volgens haar dat bewustwording en het leren omgaan met
spanningsvelden tussen deze factoren kernpunten zullen moeten zijn bij de integratie van
duurzame ontwikkeling in het onderwijs aan de Landbouwuniversiteit. Het onderwijs zal
gericht moeten zijn op het aanleren van een attitude die gericht isop het beantwoorden van
vragen als:
- Wat zijn de nevenconsequenties van mijn handelen op langere termijn?;
- Welke [negatieve] invloed kan mijn oplossing hebben op de grondstoffenkringloop?;
- Op welke wijze draagt mijn handelen bij aan een ontwikkeling die voor volgende
generaties niet op voorhand negatief is?
Het is de taak van de Landbouwuniversiteit haar studenten zo te vormen dat zorg voor de
kansen van toekomstige generaties meer vanzelfsprekend wordt in denken en doen (VCO,
1995). In de discussie lopen regelmatig twee lijnen door elkaar. Enerzijds de constatering
dat, gezien deaard vandethema's diein hetkader vanduurzame ontwikkeling relevant zijn,
een grotere aandacht voor interdisciplinaire onderwijselementen gewenst is en vooral ook
aandacht voor hoe studenten kunnen leren vanuit hun disciplinaire basis van voldoende
diepgang aan interdisciplinaire studies bij te dragen. Daarnaast dient niet vergeten teworden
dat ook op vele vakgebieden disciplinaire kennis ontwikkeld dient te worden om de vragen
naar duurzaamheid tebeantwoorden. Zo sluipen vele vragen met het oog op duurzaamheid
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langzamerhand hetdisciplinaireonderwijsbinnen.Devraagisdannoghoedezeontwikkeling
versneld kan worden en hoe de disciplinaire bijdrage herkenbaar blijft in het geheel van de
problematiek. Het zou winst zijn als in het onderwijs dezeverschuiving ook voor studenten
zichtbaar gemaakt zou worden. Overigens sluit debenadering van de VCOgoed aan bij het
pleidooi van de Europese rectores om duurzame ontwikkeling te integreren in het
universitaire onderwijs (zie IV).
De VCObenadrukt in haar nota de samenhang tussen duurzame ontwikkeling en multi-en
interdisciplinariteit en constateert dat probleemgericht- en projectonderwijs in dit verband
geschikte werkvormen zijn. Studenten zouden zo in hun opleiding tenminste éénmaal op
gestructureerde en indringende wijze geconfronteerd moeten worden met de mogelijke
gevolgen van het toepassen van de verworven (disciplinaire) kennis en vaardigheden in de
toekomst. Dit zou kunnen gebeuren in een PGO-vak (Probleem Gericht Onderwijs) dat
gericht is op het leren omgaan met duurzame ontwikkeling en dat thuis hoort in de
bovenbouwvandestudie. OokdePSF(Progressieve Studenten Fraktie)benadrukt hetbelang
van thema-gerichte onderwijsvormen als PGO en projectonderwijs voor de integratie van
duurzame ontwikkeling (PSF, 1994).
Voorts stelt de VCO dat ook al aan het begin van de studie aan de Landbouwuniversiteit
aandacht besteed zou moeten worden aan duurzame ontwikkeling. Zij juicht het verplicht
opnemen van een duurzaamheidsvak in de propadeuse dan ook toe. Daarmee wordt immers
bewerkstelligd dat van elke beginnende doctoraal-student verwacht kan worden dat deze in
de propadeuse kennis heeft verworven over en inzicht heeft gekregen in duurzame
ontwikkeling. Ook zou volgens de VCO in de beoordeling van afstudeervakken betrokken
moeten worden de aandacht die is besteed aan relevante duurzaamheidsaspecten en acht zij
het gewenst dat er een verplichting komt aan ROC's (Richtings Onderwijs Commissies) om
aan te geven hoe zij bij de komende herprogrammering (Onderwijs 2000) aandacht willen
schenken aan duurzame ontwikkeling bij de definitie van de eindtermen van hun opleiding.
Dezebeschrijving van duurzame ontwikkeling op het niveau van einddoelstellingen van het
onderwijs kan gevolgd worden door vanuit die doelstellingen een operationalisering in
eindtermen en inhoud van vakken af te leiden. Zoals gezegd ligt hier een belangrijke taak
weggelegd voor ROC's om nieuwe onderwijskaders concreet te vertalen naar onderwijs
(Kilian, 1994).
Zowel PSF als VCO bepleiten ook voor de integratie van duurzame ontwikkeling in het
onderwijs aan de Landbouwuniversiteit een thematische opbouw van de studie. Concrete
invulling van duurzame ontwikkeling in het onderwijs zou volgens de VCO kunnen
plaatsvinden door dat te richten op thema's. Ter illustratie suggereert zij thema's als:
- verbruik van (fossiele) energie, water en grondstoffen;
- sluiten van stofkringlopen, ook op mondiale schaal;
- afvalproblematiek: produktie, opslag, verpakking, verwerking, hergebruik;
- C02-problematiek;
- bodemverzuring;
- problematiek van toxische stoffen zoals bijvoorbeeld zware metalen en sommige
chloorverbindingen;
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-

behoud en herstel van biodiversiteit en natuurwaarden;
dierenwelzijn;
voedselvoorziening;
humane migratie als gevolg van voedseltekorten of oorlogen;
economische ontwikkeling, verdelingsvraagstukken, sociale rechtvaardigheid;
sociale gevolgen van ingrepen, zowel op korte als op lange termijn;
kapitaalvernietiging als gevolg van veronderstelde oplossingen die in tweede termijn
meer kwaads dan goeds blijken te brengen (VCO, 1995).
Ook de PSF suggereert thema's voor een concrete invulling van duurzame ontwikkeling in
het onderwijs:
- de 'V-thema's' die in het Nationaal Milieubeleidsplan zijn genoemd (verandering van
klimaat, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, verstoring, verdroging,
verspilling);
- ethische aspecten van genetische manipulatie en het doden van dieren met chemische
gewasbeschermingsmiddelen;
- nieuwe produktie- en consumptiepatronen;
- gedragsverandering van producent, consument en beleidsmaker;
- verdelingsvraagstukken voor macht, geld en voedsel (PSF, 1994).

DUURZAME ONTWIKKELING INDE STUDIE
a) Propadeuse: 'Oriëntatie opduurzaamheid'
Vanaf het studiejaar 1995/1996 krijgen alle eerstejaars aan de Landbouwuniversiteit in hun
eerste jaar een vak waarin duurzame ontwikkeling aan de orde komt. Voor de meeste
opleidingen is dit het vak 'Werken in wetenschap' met daarin het college 'Oriëntatie op
duurzaamheid'. De bedoeling van dit collegeisom studenten aan deene kant kennis telaten
maken met de duurzaamheidsdiscussie en om te laten zien dat er op vele manieren gekeken
kan worden naar duurzame ontwikkeling. Aan de andere kant maakt de student kennis met
dewerkvelden van deLUW: landbouw, natuur, milieu en voeding. De student dient aan het
eind van de collegereeks:
- enig overzicht tehebben van debetekenis van landbouw, voedselvoorziening, natuuren
milieu;
- inzicht te hebben in de verschillende manieren waarop toegewerkt wordt naar een
duurzaam gebruik van natuurlijke bestaansbronnen.
Het vak wil instrumenten aanreiken met een aantal analyse-criteria waarmee de student
inzichtkan krijgen indeverschillende manieren waarop geprobeerd wordt onze samenleving
duurzamer te maken. En vooraldevraag beantwoorden: "Hoe kunjejezelf voorbereiden op
een plek in de maatschappij waarbij jeje nuttig voelt, maar die ook past bij jou".
Na een discussie over het begrip duurzame ontwikkeling staat de manier waarop naar
problemen gekeken kan worden centraal. Er wordt een keuze gemaakt voor het behandelen
van drie soorten optieken: de maatschappelijke, de wetenschappelijke en de filosofische.
Daarbij wordenthema'suitgewerktals:derisicobenadering,disciplineen interdisciplinariteit,
milieufilosofie, ethiek.
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Het tweede deel van het vak bestaat uit een illustratie van deze discussies aan de hand van
concrete discussies op de werkvelden landbouw, natuur, milieu en voeding. Deze thema's
worden ingeleid door twee sprekers met ieder een eigen invalshoek.

b) Interdisciplinariteit: duurzaamheids-PGO
Volgens de VCO zouden studenten in hun opleiding tenminste éénmaal op gestructureerde
en indringende wijze geconfronteerd moeten worden met de mogelijke gevolgen van het
toepassen vandeverworven (disciplinaire) kennisen vaardigheden indetoekomst. Daarvoor
is zoweleen disciplinaire basisalsinzicht in, begripvan englobalekennisophet terrein van
andere disciplines nodig. Een helder zicht op de consequenties van handelingen kan alleen
ontstaan als de ontwerper van deze handelingen deze niet alleen toetst binnen het eigen
vakgebied, maar de consequenties ervan ook beziet in het licht van andere disciplines.
Probleemgericht- en projectonderwijs zijn in dit verband geschikte werkvormen. De VCO
meent wel dat het effect van dit soort werkvormen groter wordt naarmate de disciplinaire
kennis van de studenten ook toeneemt.
De VCO bepleit daarom een duurzaamheids-PGO dat gericht is op het leren omgaan met
duurzame ontwikkeling en thuis hoort in de bovenbouw van de studie. Een eis die aan
PGO-groepen gesteld zou moeten worden isdatzowel biologisch-technisch georiënteerde als
sociaal-economische georiënteerde studenten er in vertegenwoordigd zijn zodat deze twee
groepen meerbegripvoorelkaar leren krijgen, enomzodietweewerelden opelkaar tedoen
aansluiten. Ten aanzien van de begeleiding van deze groepen stelt de VCO eenzelfde
voorwaarde. Studenten dienen in het voortraject van het duurzaamheids-PGO reeds een
voldoende disciplinaire basiskennis te hebben verworven. In het vak zou aan de in de
werkgroepen participerende studenten een complexe casus moeten worden aangereikt, die
volgens een van te voren vastgesteld scenario dat tot actieve deelname dwingt, wordt
besproken, weersproken en tenslotte uitgewerkt met name met betrekking tot toekomstige
effecten.
De VCOzietvoor deinvoering van dit duurzaamheids-PGO het meeste heil in uitvoering en
aanpassing van het huidige PGO-kader:
a. uitvoering: - PGO-vakken moeten hoofdzakelijk bestaan uit werkgroepsactiviteiten;
- PGO-vakken worden zoveel mogelijk door studenten uit verschillende
opleidingen gezamenlijk gedaan;
- voor het volgen van PGO worden disciplinaire voorvereisten gesteld;
b. aanpassing: - PGO wordt verplicht gesteld;
- alleen PGO-vakken die als zodanig zijn aangegeven in de gids worden als
PGO aangemerkt.
Dit betekent dat het duurzaamheids-PGO principieel een vakgroeps-overstijgend karakter
heeft (VCO, 1995).
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c) Doctoraal:studierichtingen
In het doctoraal-onderwijs kan in de eerste plaats aandacht geschonken worden aan de
pluriformiteit in conceptualiseringen van en fundamentele vragen ten aanzien van duurzame
ontwikkeling (zoals in 'Wat is duurzame ontwikkeling?' werd geïllustreerd). Daarbij dient
ooktotuitdrukking tekomen dater welduidelijkheid bestaat overderichting,deintentievan
duurzame ontwikkeling als normatieve oriëntatie; niet alle problemen zijn duurzaamheidsproblemen en niet alle onderwijsthema's zijn duurzaamheidsthema's.
Thema's die aan deze algemene discussie ontleend kunnen worden zijn:
- discussie over de eindigheid of niet van de milieugebruiksruimte;
- discussie over de verhouding tussen mens en de (buitenmenselijke) natuur;
- discussie over de betekenis van economische groei;
- discussie over de betekenis van technologische ontwikkeling;
- duurzaamheid als normatief criterium;
- handelingsperspectieven en omgaan met risico's;
- duurzaamheid en de deliberatieve democratie.
Daarnaast zijn ook een aantal grote thema's te ontlenen aan Agenda 21 (zie Ill.a), zoals de
broeikasproblematiek, energie, biodiversiteit, consumptiepatronen, grondgebruik.
Vanuit deze meer algemene thema's, die in bredere vakken aan de orde komen, kan een
toepassing per studierichting ontwikkeld worden. Ter illustratie is onderstaand een korte
omschrijving gegeven van de Wageningse studierichtingen ontleend aan voorlichtingsmateriaal van de LU zelf (Landbouwuniversiteit, 1994). Daaraan is toegevoegd welke
thema's uit Agenda 21 mogelijk aan de orde kunnen komen. Met evenveel recht kunnen
echter vele thema's uit het NMP aan bepaalde specialisaties gekoppeld worden. Een
dergelijke indeling geeft ook absoluut niet meer dan een indicatie, omdat in de praktijk
binnen een bepaald thema nog gekozen wordt voor bepaalde studiespecifieke aspecten.
Bovendien maakt de Wageningse studieopbouw een eigen keuze van studenten dwars door
de thema's heen mogelijk.
Ook is net als in het onderzoek een discussie mogelijk over de vraag op welke thema's
een richting (of specialisatie) zich zou kunnen concentreren. Niet alle thema's dienen in
Wageningen uitputtend behandeld te worden, keuzes zijn vanzelfsprekend noodzakelijk en
zouden vanuit de onderzoeksthema's beargumenteerd kunnen worden. Op deze manier kan
in de samenhang van onderwijs en onderzoek duidelijk worden waar in Wageningen de
zwaartepunten voor aandacht voor duurzame ontwikkeling liggen.
Daarnaast zou inaanvullendeelementen specifieke aandacht kunnen worden besteed aan
relevante ontwikkelingen elders. Als deze, zoals het onderzoeksprogramma Duurzame
Technologie, voor een brede groep studenten van belang zijn kan daar ook breed op worden
geattendeerd. Daarom zou het gewenst zijn als vanuit de verschillende studierichtingen
geformuleerd kan worden in welk (beperkt aantal) vakken de aandacht voor thema's rondom
duurzame ontwikkeling geconcentreerd is. Een startpunt hiervoor zou kunnen zijn het
probleemgericht onderwijs.
In onderstaand overzicht is geprobeerd één of meerdere thema's uit de Agenda 21 te
relateren aan een studierichting. Eén en ander levert een vrij onbevredigende lijst op, waarin
niet helder wordt wat de specifieke bijdrage van een studierichting kan zijn en welke
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benadering daarin centraal staat. Wederom een aanwijzing dat een keuze gemaakt dient te
worden uit debehandelde thema's en dat eigenlijk vanaf studierichtingsniveau geformuleerd
zou moeten worden welke relatie bestaat tussen de studierichting en een aantal centrale
duurzaamheidsthema's en op welke manier en op welk aggregatieniveau die in de
desbetreffende richting bestudeerd worden.
Biologie
In het doctoraal-programma kan biologische kennis worden toegepast op het thema natuur:
ommaatregelen tekunnen nemen tegen allerlei bedreigingen vandenatuur moetbekend zijn
welkevoorwaarden organismen enecosytemen stellen om tekunnen overleven. Ook kaneen
bijdrage geleverd worden aan het thema milieu, door bijvoorbeeld te bestuderen hoe
milieuvervuiling organismen en ecosystemen beïnvloedt. Om tenslotte te bereiken dat
landbouw milieu en natuur ontziet en rekening wordt gehouden met het welzijn van dieren,
is kennis nodig van de manier waarop planten en dieren functioneren.
Specialisaties in de studie:
a) celbiologie/biotechnologie;
b) organismebiologie;
c) populatiebiologie/ecologie;
d) milieubiologie;
e) landschapsoecologie.
Agenda 21 thema's: afname biodiversiteit, zure regen/grensoverschrijdende luchtverontreiniging
Bosbouw
In het doctoraal-programma kan gekeken worden hoe produktiebos ook voor recreatie
geschikt temaken is en hoedaarin ook voorplanten en dieren plaats ingeruimd kan worden.
Ook kan gewerkt worden aan het tegengaan van ontbossing in de tropen door aanplant,
combinaties van land- en bosbouw en oogstmethoden waardoor het tropisch regenwoud
minder schade lijdt. Tenslotte kan de ontwikkeling van kennis over het bosecosysteem
bijdragen aan dejuiste manier van onderhouden en gebruiken van het bos.
Specialisaties in de studie:
a) gematigde zone;
b) tropische zone;
c) recreatie en toerisme.
Agenda 21 thema: ontbossing/verdwijnen tropisch regenwoud
Agrosysteemkunde
In het doctoraal-programma kan systeemkundige kennis gebruikt worden voor het bouwen
vanmodellen dieinformatie gevenoveroorzaken engevolgen van milieuproblemen. Ookkun
je statistische kennis inzetten bij onderzoek naar oorzaken voor eventuele positieve effecten
van nieuwe geneesmiddelen. Tenslotte kunnen wiskundige en systeemkundige technieken
gebruikt worden voor het oplossen van agrologistieke problemen.
Specialisaties in de studie:
a) biométrie;
b) agrologistiek;
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c) systeem- en bestuurskunde.
Agenda 21 thema: klimaatverandering/broeikaseffect
Landinrichtingswetenschappen
In het doctoraal-programma leer je plannen te maken om vast te stellen hoe we de
beschikbare ruimte in de toekomst het beste kunnen gebruiken. Zo kan uitgezocht worden
hoeveel ruimte voor de verschillende functies en activiteiten nodig zal zijn en aangegeven
worden waar die dan plaats moeten vinden. Ook kan de aandacht gericht worden op de
waterhuishouding en de ontsluiting van een gebied, of op het zovormgeven van veranderingen dat ook in de toekomst sprake is van een landschappelijke kwaliteit. Tenslotte kan het
ontwikkelen en beheren van mogelijkheden voor recreatie en toerisme bestudeerd worden.
Specialisaties in de studie:
a) landschapsarchitectuur;
b) cultuurtechniek;
c) planologie;
d) recreatie en toerisme.
Agenda 21 thema's: waterschaarste, gronduitputting, vervuiling van oceanen
Bodem, water enatmosfeer
In het doctoraal-programma kan kennis van de processen die in bodem, water en atmosfeer
optreden, van de manier waarop die factoren elkaar beïnvloeden en van de relatie met
plantengroei bijdragen aan het ontwikkelen van begrip van een ecosysteem. Ook is kennis
van debodem, de waterhuishouding en het weer van belang voor de landbouwontwikkeling.
Tenslotte kan kennisvan de processen die optreden een bijdrage leveren aan het voorkomen
of verhelpen van lucht-, water- en bodemverontreiniging.
Specialisaties in de studie:
a) procesbodemkunde;
b) ruimtelijke bodemkunde;
c) hydrologie en waterbeheer;
d) meteorologie.
Agenda21thema's:bodemerosie inberggebieden, klimaatverandering, grensoverschrijdende
milieuvervuiling, afbraak van de ozonlaag
Landbouwtechniek
In het doctoraal-programma kan gewerkt worden aan de ontwikkeling van technische
hulpmiddelen en systemen waarmee een boer of tuinder efficiënt kan produceren. Ook kan
de aandacht gericht worden op het ontwerpen van machines en gebouwen zodat de uitstoot
van schadelijke stoffen naar het milieu zo klein mogelijk is. Tenslotte kunnen de relaties
tussen mens en machine bestudeerd worden.
Specialisaties in de studie:
a) bedrijfs- en produktiesystemen;
b) landbouwsysteemtechniek.
Agenda 21 thema: energiegebruik
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Economievanlandbouwenmilieu
In het doctoraal-programma kunnen de bijzondere economische eigenschappen en de
maatregelen die genomen kunnen worden om de landbouw bij te sturen bestudeerd worden.
Ookkandeaandachtgericht wordenopbedrijfseconomie, bedrijfskunde enmarktkundevoor
de levensmiddelenindustrie of op de advisering over de economische haalbaarheid van
milieuvriendelijke maatregelen. Tenslotte kan gespecialiseerd worden in de economische
aspecten van recreatie of de economie van ontwikkelingslanden.
Specialisaties in de studie:
a) agrarische economie;
b) milieu-economie;
c) bedrijfs- en bestuurskunde;
d) landbouwpolitiek;
e) recreatie en toerisme.
Agenda 21 thema's: armoede, overconsumptie
Huishoud- en consumentenwetenschappen
Inhetdoctoraal-programma kankennisworden ontwikkeldvan watergebeurt inhuishoudens
die belangrijk is voor beleidsmakers en ondernemers. Zo kunnen inkomensverwerving en
-besteding, derolvanhetinkomenopdelevensloop, socialezekerheid, spaar- enleengedrag,
technologie-ontwikkeling, emancipatie en derol van arbeid en recreatie bestudeerd worden.
De aandacht kan daarbij gericht worden op privéhuishoudens, groothuishoudens zoals
verzorgingshuizen en huishoudens in ontwikkelingslanden.
Specialisaties in de studie:
a) huishouden en verzorging;
b) consument- en huishoudtechnologie;
c) recreatie en toerisme.
Agenda 21 thema: overconsumptie
Tropisch landgebruik
In het doctoraal-programma kan de aandacht gericht worden op technische maatregelen om
deopbrengstvandelandbouw inontwikkelingslanden teverhogen enopdegevolgen daarvan
voor de aanwezige ecosystemen. Gespecialiseerd kan worden op de verschillende
teeltsysternen, zoalsje dieindewereld tegenkomtonder uiteenlopendeomstandigheden. Ook
een gerichtheid op het geschikt maken en houden van de bodem voor de landbouw, op de
watervoorziening en de landinrichting of op het voorkomen of bestrijden van milieuproblemen zoals erosie en verzilting is mogelijk. Tenslotte kan onderzocht worden hoe het
gebruik van natuurlijke bestaansbronnen afgestemd kan worden op de draagkracht van
ecosystemen.
Specialisaties in de studie:
a) tropische plantenteelt;
b) tropische cultuurtechniek;
c) beheer van natuurlijke bestaansbronnen.
Agenda 21 thema's: woestijnvorming, gronduitputting, ontbossing
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Rurale ontwikkelingsstudies
In het doctoraal-programma kan inzicht verworven worden in de sociale structuren in een
land en op basis daarvan kan gekeken worden welke verbeteringen mogelijk zijn en welke
hindernissen eventueel overwonnen moeten worden. Ook is het mogelijk de economische
situatie in ontwikkelingslanden te analyseren en daarmee economische adviezen te
verstrekken.
Specialisaties in de studie:
a) agrarische ontwikkelingssociologie;
b) agrarische ontwikkelingseconomie.
Agenda 21 thema's: overbevolking, armoede
Landbouwplantenteelt
In het doctoraal-programma kan kennis van het agro-ecosyteem worden toegepast om te
begrijpen hoe de opbrengst tot stand komt en welke invloed teeltmaatregelen hebben. Ook
sociaal-economische aspecten die een rol spelen bij de beslissingen van de boer - zoals de
prijs - kunnen onderzocht worden. Tenslotte kan de aandacht gericht worden op het beheer
van (half)natuurlijke graslanden zowel in gematigde gebieden als de tropen.
Specialisaties in de studie:
a) gewasecofysiologie;
b) teelt (plantenteelt en grasland voor gematigde en tropische gebieden);
c) ecologische landbouw;
d) sociaal-economische aspecten.
Agenda 21 thema: gronduitputting door landbouwkundig gebruik
Tuinbouw
Inhetdoctoraal-programma kankennisvanbehoeften vanplantenenhoeteeltomstandigheden
die produktie beïnvloeden toegepast worden op het afstemmen van die teeltomstandigheden
op de behoeften. Ook kan de aandacht gericht worden op het optimaliseren van het klimaat
in kassen metgeavanceerde regelsystemen. Tenslotte kan ook de vermarkting van produkten
onderzocht worden.
Specialisaties in de studie:
a) gewaskundig;
b) sociaal-economisch.
Agenda 21 thema: energieverbruik
Plantenveredeling en gewasbescherming
In het doctoraalprogramma kun je proberen door veredeling en biotechnologie resistentieeigenschappen inhetlandbouwgewas intebouwen. Ook kangewerkt wordenaan dekwaliteit
van gewassen. Tenslotte kan de aandacht gericht worden op het inzetten van natuurlijke
vijanden van schadelijke organismen: biologische bestrijding.
Specialisaties in de studie:
a) plantenveredeling;
b) ecologische gewasbescherming;
c) biotechnologie.
Agenda 21 thema's: biodiversiteit, gebruik biotechnologie
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Zoötechniek
In het doctoraal-programma kunje proberen dieren te fokken die hun voer beter benutten,
zodat ze evenveel melk of vlees leveren maar minder mest produceren. Ook kan het
natuurlijk gedrag van dieren en de effecten van de omgeving op de gezondheid van dieren
onderzocht worden. Tenslottekan gespecialiseerd worden indevisteelten visserij of kunnen
de eigenschappen van landbouwhuisdieren op het niveau van de genen bestudeerd worden:
Specialisaties in de studie:
a) veefokkerij;
b) veehouderij;
c) veevoeding;
d) tropische veehouderij;
e) visteelt en visserij;
f) biotechnologie in de dierlijke produktie.
Agenda 21 thema's: overbevissing, gronduitputting
Levensmiddelentechnologie
In het doctoraalprogramma wordt kennis ontwikkeld van de samenstelling, structuur en
eigenschappen van grondstoffen, halffabrikaten en levensmiddelen. Ook kan de aandacht
gericht worden op de toepassing van bewerkingen en welke veranderingen de produkten
ondergaan bij de bewerking, opslag en vervoer. Tenslotte kunnen ook hygiëne en logistiek
in de levensmiddelenindustrie onderzocht worden.
Specialisaties in de studie:
a) levensmiddelenleer;
b) proceskunde;
c) zuivelkunde;
d) levensmiddelenbiotechnologie.
Agenda 21 thema's: energieverbruik, gezondheidsvraagstukken
Voeding vandemens
In het doctoraal-programma kan kennis van de samenstelling van levensmiddelen, de rolvan
voedingsstoffen in de stofwisseling en de werking van de energiehuishouding en spijsvertering toegepast worden om te begrijpen hoe voeding de gezondheid beïnvloedt. Ook kan
onderzocht worden waarom mensen niet altijd gezond eten en wat gedaan kan worden om
voedingsgewoonten te veranderen. Tenslotte is ook een specialisatie in de toxicologie
mogelijk.
Specialisaties in de studie:
a) voeding en gezondheid;
b) voeding en voedingsgewoonten;
c) voeding, voedsel en toxicologie.
Agenda 21 thema: gezondheidsvraagstukken
Milieuhygiëne
Inhetdoctoraal-programma kan onderzochtworden hoevervuilende stoffen inbodem, water
en lucht zich gedragen en wat de invloed is op levende organismen (waaronder de mens en
ecosystemen). Ook kan de aandacht gericht worden op het voorkomen of opruimen van
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vervuiling. Tenslotte kunnen de sociologische, economische en bestuurskundige kanten van
de milieuproblematiek bestudeerd worden.
Specialisaties in de studie:
a) waterkwaliteit;
b) bodemkwaliteit;
c) luchthygiëne;
d) milieutechnologie;
e) milieu, arbeid en gezondheid;
f) milieubeheer.
Agenda 21 thema's: afval, toxische stoffen
Moleculaire wetenschappen
In het doctoraal-programma kan moleculaire kennis toegepast worden bij het bestuderen en
oplossen van milieuvraagstukken. Ookkan biotechnologische kennis worden toegepast in de
produktie van geneesmiddelen of andere waardevolle stoffen met enzymen of microorganismen.
Specialisaties in de studie:
a) fysisch-chemisch;
b) chemisch;
c) chemisch-biologisch;
d) milieu-chemie;
e) biotechnologie.
Agenda 21 thema: toxische stoffen
Bioprocestechnologie
In het doctoraal-programma kan uitgezocht worden welk organisme geschikt is om een stof
te produceren en welke eisen dat organisme aan zijn omgeving stelt. Ook kan de aandacht
gericht worden op het vertalen van deze eisen in een industriële produktiewijze.
Specialisaties in de studie:
a) cellulair/moleculair;
b) technologisch (Landbouwuniversiteit Wageningen, 1994).
Agenda 21 thema: bioprocestechnologie
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STUDIUM GENERALE EN DUURZAME ONTWIKKELING
De afgelopen jaren heeeft Studium Generale verschillende programma's georganiseerd over
'duurzame ontwikkeling' en debetekenisdaarvan voor het taakveld vande Landbouwuniversiteit. Eén en ander vaak in de vorm van een minisymposium, waarin één deel van het
taakveld centraal stond met de verschillende visies die er zijn als het om de toekomst en de
betekenis van dat vakgebied gaat voor duurzame ontwikkeling. In verschillende publikaties
is daarvan verslag gedaan:
1. Duurzame ontwikkeling in een schoon milieu (SG-paper 119)
- Bevatverslagen over het minisymposium 'De toekomst van dedierlijke produktie', over
dekijk opde toekomst van deveeteelt, de consequenties van dehuidige systemen en de
te verwachten techologische ontwikkelingen.
- Als tweede het symposium over de integratie in de teeltwetenschappen met bijdragen
overdebetekenisvan delandbouw-en tuinbouwplantenteelt, denoodzakelijke integratie
in de teeltwetenschappen en de plaats en betekenis van de ecologische landbouw.
- Tenslotte bevat het paper een verslag van een discussie over de sociale aspecten van
duurzaamheid. Onder de titel 'Ecologische of sociale modernisering' wordt verklaard
waarom ecologische modernisering als consensus uit de milieudiscussie is gekomen en
waarom duurzaamheid slechts een halve maatregel lijkt te zijn. Tenslotte wordt verslag
gedaan van de relatie tussen duurzame landbouw en de landbouwwetenschappen.
2. Sustainable Land Use in the Third World (SG-paper 123)
Engelstaligverslag van een debatover 'sustainabledevelopment asapoliticalprocess' en 'the
limits of integrated conservation and development projects'. De essentiële vraag was hoe
sustainable development gemanaged zou dienen te worden en de vraag wie het proces
controleert en stuurt.
Reacties vanuit de Landbouwuniversiteit over het 'conflict for space and resources between
man and nature' en over 'sustainable development and local communities'.
3. Duurzaamheid en Universiteit (SG-paper 125)
Dit bevat een verslag van de Capita Selecta over 'Universiteit en Duurzaamheid', waarin
een filosofische reflectie werd gegeven op de landbouw- en milieuwetenschappen en hun
betekenis voor duurzame ontwikkeling. Praktische wetenschappen, zoals er veel in
Wageningen zijn, dienen zich naast theorieontwikkeling ook te richten op een fundamenteel
debat over 'normatieve inbedding'. Het streven naar meer of betere produktie is niet meer
voldoende. Juist het streven naar duurzaamheid vergt een nieuw debat binnen veel
disciplines.
Naast eenoverzicht van het debat over duurzaamheid van deafgelopen twintigjaar bevatdit
papereenverslag vaneen minisymposium over gewasbescherming enplantenveredeling. Met
bijdragen over de plantenveredeling voor duurzame landbouw, de spanning tussen ecologie
en economie bij de gewasbescherming en de gewasbeschermingsproblematiek gezien vanuit
de ecologische landbouw.
Alle drie SG-papers zijn nog voorƒ 5,00 per stuk verkrijgbaar bij:
Studium Generale LUW, 5 Mei-plein 1, Wageningen, tel. 0317-482030.
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