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‘Dit is vooral een jaar van bewustwording’
Onno Hoes: was gedeputeerde in Noord-Brabant, nu burgemeester
van Maastricht; hij is voorzitter van de Coalitie Biodiversiteit en lid
van de Taskforce Biodiversiteit.

Als provincie Noord-Brabant lopen we al jaren voorop
met het uitdragen van het belang van biodiversiteit.
Vandaar dat ik in dit jaar een rol vervul. Bij de coalitie
zijn 200 kleine en grote organisaties aangesloten
die netwerken, kennis uitwisselen en samen projec-
ten organiseren. Met partnerbijeenkomsten en via
onze website proberen we de lijnen zo kort moge-
lijk te krijgen om de onderlinge samenwerking te sti-
muleren zodat al die organisaties, van klein tot groot
nog beter beslagen ten ijs komen om de biodiversiteit in
Nederland te verbeteren. Zoiets moet groeien. Achteraf
bezien hadden we misschien al wel een jaar geleden moeten begin-
nen, zodat we nu al wat meer concrete resultaten hadden kunnen
laten zien. Met de Taskforce, ingesteld door het kabinet, brengen
we ook advies uit aan de regering. De komende jaren zullen we
ideeën blijven aandragen, hoe de overheid, kennisinstellingen en
bedrijven samen wereldwijd de biodiversiteit kunnen versterken. De
bijdrage van de overheid loopt terug, dus we moeten met creatieve
ideëen komen. Waar we dit jaar vooral aan werken, is het tussen de
oren krijgen wat de waarde is van biodiversiteit en om het begrip
meer handen en voeten te geven. Dat moet zich de komende tien-
tallen jaren uitbetalen. Dit is vooral een jaar van bewustwording.’

‘Concreet heeft het voor de biodiversiteit
niets opgeleverd’
Frank Berendse: hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie
Wageningen UR.

‘Vanochtend heb ik een rondje gemaakt over de afdeling om de
meningen te peilen. Het ‘jaar van de biodiversiteit’ leeft niet
erg, merkte ik, althans niet bij deze groep biologen die
toch veel met de natuur van doen heeft. Eerlijk gezegd
heb ik er zelf ook niet veel van meegekregen: een
enkel symposium, dat was het wel. Wel heeft het
onderzoek geprofiteerd van de extra aandacht.
Bij de EU is biodiversiteit een belangrijk item, en
binnen Nederland is er een begin gemaakt met het
NWO/LNV-onderzoeksprogramma Biodiversiteit Werkt.
Dat er nu eindelijk een opvolger is van het al vijf jaar
geleden afgeronde stimuleringsprogramma Biodiversiteit,
is denk ik een positief gevolg van dit ’jaar van de biodiversiteit’.
Als we echter kijken wat dit jaar concreet heeft opgeleverd voor de
biodiversiteit zelf, dan zijn we snel klaar: dat is helemaal niets. Er is
nog steeds sprake van een sterke vertraging bij het aankopen en
het inrichten van natuurgebieden. Met de nieuwe regeringsplannen
zal de aankoop vrijwel tot stilstand komen. Een regelrechte ramp.
Bovendien is de daling van de stikstofdepositie die zich tien jaar

geleden had ingezet vrijwel gestopt, terwijl dit nu juist één van de
belangrijkste bedreigingen is voor de Nederlandse voedselarme
natuur. Natuurlijk zijn er in de echte natuurgebieden de afgelopen
tijd ook successen geboekt: de Kraanvogel terug, de Zeearend
broedt weer en de Bijenorchis bloeit op steeds meer plaatsen.

Aan de andere kant kachelen veel kenmerkende soorten van
het boerenland, zoals de Grutto, nog altijd systematisch
achteruit.’

‘Dit is de kick off van de eeuw
van de biodiversiteit’

Willem Ferwerda: algemeen directeur van IUCN NL.

‘Ik vind dit jaar een succes. Het heeft een breed scala aan
lokale en nationale organisaties, bedrijven en instellingen in de
Coalitie Biodiversiteit bij elkaar weten te brengen. Dat is iets moois.
Ik denk dat dit jaar vooral het bedrijfsleven verder vertrouwd heeft
gemaakt met een toch wat vaag begrip dat voortkomt uit de inter-
nationale onderhandelingswereld. In 2005 zijn we als IUCN al
begonnen met het praten met topmensen van grote bedrijven over
de impact van hun bedrijfsactiviteiten op bijvoorbeeld biodiversiteit
en grondstoffenschaarste. Aanvankelijk was dat zoeken, maar lang-
zaamaan beginnen deze onderwerpen steeds meer te leven. Om
een voorbeeld te geven: Nutreco gebruikt vismeel, een product dat
het bedrijf koopt op de wereldmarkt. Veel meer wist men er niet
van, maar deze grondstof komt van wilde vispopulaties voor de
kust van Chili, een eindige bron dus. Mede uit eigenbelang is het
bedrijf met alternatieven aan de slag gegaan: algen bijvoorbeeld, of
afvalproducten uit andere ketens. Die langetermijnvisie mis ik bij
de overheid, niet alleen in Nederland. Grote bedrijven, zoals Shell,
DSM of KLM, beseffen best dat er wat moet veranderen, dat bio-
diversiteit de essentie is van ons economische en welzijnsmodel.
Daar heeft het ‘jaar van de biodiversiteit’ denk ik een flinke push
aan gegeven, maar daar moet natuurlijk wel een vervolg op komen.

Ik zie dit vooral als de kick off van de eeuw van de bio-
diversiteit.’

‘Biodiversiteit is een
weinig helder concept’
Menno Schilthuizen: hoofd onderzoek Naturalis;

bijzonder hoogleraar insectendiversiteit RU Groningen;
schrijver van ‘Waarom zijn er zoveel soorten?’.

‘Ik vind moeilijk te zeggen of dit jaar een succes is. Het onderwerp
stond al in de belangstelling, van extra aandacht heb ik niet heel
veel gemerkt, minder in ieder geval dan bij het Darwinjaar in 2009.
Biodiversiteit is denk ik ook een weinig helder concept, minder
grijpbaar dan evolutie. Zelfs experts zijn het er vaak niet over eens.
Toen een jaar of twintig geleden de onderzoekschool Biodiversiteit
werd opgericht, kwamen daarin alle systematisch biologen terecht,
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biologen die bezig waren met de fylogenie, de stamboom van soor-
ten. Daar liepen toen de ecologen tegen te hoop: wat wij doen, dát
is biodiversiteit, zeiden die. Het beschermen van de biodiversiteit
betekent nu vaak het in stand houden van exact de soorten die er
op een bepaald ijkpunt zijn, in hun respectievelijke algemeenheid
of zeldzaamheid. Maar als je soorten in hun exacte proporties wilt
behouden, ontken je de veranderlijkheid in de natuur, het dynami-
sche proces dat de biodiversiteit vormt, die veranderlijkheid
waar in het Darwinjaar zo op is gehamerd. Volgens mij is
het effectiever om te kijken naar het niveau van bio-
diversiteit, bepaalde aantallen herbivoren bijvoorbeeld
of predatoren, zonder dat je vooraf vastlegt welke
soorten dat moeten zijn. Een discussie daarover heb
ik eerlijk gezegd gemist. Hoe dan ook, dit geeft aan
hoe moeilijk het is biodiversiteit te vermarkten.
Bovendien missen we daarbij een figuur als Darwin;
er is geen grondlegger van de biodiversiteit.’

‘Ik hoop dat we de komende jaren
kunnen oogsten’
Jurgen Tack: administrateur-generaal van het Vlaamse Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

‘Er is in Vlaanderen bijzonder veel aandacht voor het ‘jaar van de
biodiversiteit’, vooral doordat Joke Schauvliege, de Vlaamse minis-
ter van leefmilieu, natuur en cultuur de voorzittersstoel bekleedt
van de EU-ministerraad voor leefmilieu. In dat kader zijn heel veel
activiteiten gepland, vooral voor de tweede helft van het jaar. De
voorbereidingen daarvoor hebben er toe geleid dat er in de politiek
en het beleid grote aandacht is voor biodiversiteit. Daardoor heb-
ben we nu een situatie waarbij de neuzen meer en meer dezelfde
kant op komen te staan. Dat is van groot belang want er wordt
momenteel hard gewerkt aan wat wij de instandhoudingsdoelstel-
lingen noemen, de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn
(Natura2000). In tegenstelling tot vorige processen waarbij wij in
Vlaanderen tot meer en betere natuur wilden komen, is er ditmaal
nauw overleg met alle belanghebbenden, zowel natuurverenigingen
als gebruikers van natuur, zoals de landbouwsector en de jagerij.
Dat moet leiden tot een gemeenschappelijk akkoord.
Hopelijk biedt dat ook de garantie dat de biodiversiteit er daadwer-

kelijk op vooruit gaat. Ik vind het ‘jaar van de biodiversiteit’ dan ook
wel een succes, al moet ik daar meteen bij zeggen dat de fameuze
doelstelling – in 2010 moet het verlies aan biodiversiteit tot staan
zijn gebracht – niet is gehaald. Dat geeft weliswaar een dubbel
gevoel, maar dankzij dit jaar wordt in politiek en beleid nu wel de
noodzaak onderkend iets voor de biodiversiteit te doen. Ik hoop van
harte dat we de komende jaren kunnen oogsten.’

‘Met dit regeerakkoord is
de realiteitszin gering’
Teo Wams: directeur natuurbeheer Natuur-
monumenten, lid van de Taskforce Biodiversiteit.

‘Biodiversiteit is onze core business; daar zijn we
altijd mee bezig. Daarom is het voor Natuurmonumen-

ten heel moeilijk te beoordelen wat de toegevoegde waarde
van dit jaar is. Ik denk dat de grootste meerwaarde is te vinden

op het internationale vlak. Door de Europese milieuministers is er dit
jaar bijvoorbeeld een nieuwe biodiversiteitsdoelstelling vastgesteld.
De doelstelling voor 2010 is niet gehaald, maar dat is gelukkig reden
om er nog wat harder tegenaan te gaan. Bovendien komt er wellicht
een internationaal wetenschappelijk panel voor biodiversiteit, net
zoals het IPCC voor het klimaat. Dergelijke ontwikkelingen hebben
door de extra aandacht vast een steuntje in de rug gehad. Het is te
hopen dat dit ook doorsijpelt in het nationale beleid. Als je op dit
moment in Nederland kijkt naar de realiteitszin van het ‘jaar van de
biodiversiteit’, dan is dat een totaal drama: er ligt een regeerakkoord
dat het biodiversiteitsbeleid nagenoeg afbreekt. Het is nogal cynisch
dat het nieuwe kabinet juist in dit jaar een streep zet door alle ambi-
ties. Mijn hoop is dan ook vooral gevestigd op het bedrijfsleven; daar
is men de biodiversiteit aan het ontdekken. Dat is internationaal van
belang, maar ook in Nederland zelf. Dat kan zijn door extra financie-
ring van projecten, maar ook doordat werknemers meewerken aan
het behoud van natuur in de buurt van hun bedrijf. Als het ‘jaar van
de biodiversiteit’ ook maar een klein beetje bijdraagt aan meer
draagvlak, dan is dat mooi meegenomen. Alle beetjes helpen.’

overige foto’s: Dactylorhiza maculata (foto: Saxifraga-Hans Dekker).
Primula veris (foto: Saxifraga-Marijke Verhagen).

Stronk in natte heide met Gewoon elfenbankje, Winterhoutzwam, Groen bekermos, Purpersteeltje en Gewoon klauwtjesmos (foto: Melchior van Tweel).


