
VU Research Portal

The value of nature through an ecosystem service lens

Scholte, S.S.K.

2019

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Scholte, S. S. K. (2019). The value of nature through an ecosystem service lens: Exploring public perceptions.
[PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/3c6d22b1-8f47-41b4-9d7f-8c91ce35aeae


Samenvatting

Processen zoals ontbossing, schaalvergroting in de landbouw en vervuilling brengen wereldwijd de
leefgebieden van een groot aantal planten- en diersoorten in gevaar. Om tot een betere bescherming
van natuur te komen heeft in de laatste decennia een verschuiving plaats gevonden in natuurbescher-
mingsstrategieën; waar natuurbeleid in beginsel met name gestoeld was op het behoud van ecolo-
gische waarden, wordt nu meer aandacht geschonken aan de maatschappelijke waarden van natuur.
Daardoor is in aanvulling op de morele argumenten voor natuurbehoud, waarbij de intrinsieke
waarde van natuur centraal staat, meer nadruk komen te liggen op het belang van natuur voor
menselijk welzijn. De gedachte hierbij is dat doelstellingen voor natuurbehoud eerder bereikt
zullen worden wanneer er in besluitvorming over natuurbescherming voldoende rekening wordt
gehouden met de wensen en behoeften van lokale bewoners. Er is daardoor steeds meer behoefte
aan kennis over hoe mensen natuur waarderen en beleven.

Dit proefschrift gaat in op deze kennisvraag. Het behandelt daarbij specifiek het gebruik van het
ecosysteemdienstenconcept, dat nadruk legt op de ecologische functies die ten dienste staan van
menselijk welzijn. Dit concept is in de laatste decennia steeds vaker naar voren geschoven als
mogelijk theoretisch kader om de maatschappelijke waarden van natuur aan het licht te brengen
(zie bijvoorbeeld het ’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services’ ofwel IPBES). Vanuit het vertrekpunt in de ecologie en economie is daarbij echter met
name aandacht besteed aan de economische waarde van natuur, terwijl de waarden die mensen aan
natuur hechten niet enkel in economische termen kunnen worden uitgedrukt. Om die reden wordt
binnen ecosysteemdienstenonderzoek nu onderscheid gemaakt tussen ecologische, economische
en sociaal-culturele waarden. Maar wat verstaan we onder zulke sociaal-culturele waarden? En
wat voor kennis levert het gebruik van een ecosysteemdienstenaanpak op over de manier waarop
mensen natuur waarderen en beleven? Deze vragen staan in dit proefschrift centraal.

Hoofdstuk 2 brengt middels literatuuronderzoek in kaart hoe de sociaal-culturele waarden voor
natuur binnen ecosysteeemdienstenonderzoek kunnen worden geconceptualiseerd. Gegeven het
functionele perspectief van het ecosysteemdienstenconcept stellen we dat je de sociaal-culturele
waarden voor natuur binnen ecosysteemdienstenonderzoek kunt begrijpen als de waardering die

183



mensen uitspreken voor specifieke functies van natuur. Dat kan zowel een positieve als een negatieve
waardering zijn, in groepsverband of individueel worden uitgesproken en zowel egoistisch als al-
truisitisch van aard zijn (dat men natuur niet belangrijk vindt voor zichzelf hoeft niet te betekenen
dat men natuur niet belangrijk vindt voor iets of iemand anders).

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een theoretisch kader voorgesteld waarbij sociaal-culturele waar-
den de uitkomst zijn van de wisselwerking tussen een fysieke omgeving, die gekenmerkt wordt
door fysieke landschapseigenschappen zoals type vegetatie, en een sociale omgeving die de voed-
ingsbodem vormt voor de manier waarop men die fysieke omgeving waarneemt en erin handelt.
Dit maakt dat natuur niet gezien moet worden als iets dat buiten onze invloedssfeer staat, maar als
iets dat zowel op materiële als sociale wijze wordt geproduceerd: natuur is zowel een weergave
van bepaalde fysieke kenmerken als van de betekenis die wij aan natuur toekennen. Het belang dat
mensen hechten aan specifieke functies van de natuur, ofwel ecosysteemdiensten, wordt daarom
ook sterk bepaald door hun onderliggende natuurbeelden en de mate waarin die ecocentrisch of
anthropocentrisch van aard zijn.

Dit blijkt ook uit hoofdstuk 3, waarvoor de relatie tussen de waardering die mensen uitspreken voor
ecosysteemdiensten en hun houding ten opzichte van het herstellen van natte natuur is onderzocht.
Voor dit hoofdstuk is in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF) een enquête onder
boeren, vissers en burgers in Persina Nature Park in Bulgarije gehouden. Hen werd gevraagd welke
ecosysteemdiensten zij met verschillende types natte natuur associeerden, welke van deze diensten
ze belangrijk vonden en wat hun houding was ten opzichte van het lokale natuurherstel project dat
door WNF is geïnitieerd. Op basis van deze vragen zijn vier onderliggende natuurbeelden geï-
dentificeerd: een anthropocentrisch beeld, waarin natuur onderdeel vormt en belangrijk is voor de
lokale gemeenschap, een tweede anthropocentrisch beeld, waarin meer nadruk ligt op de spannin-
gen tussen natuurbehoud en de lokale economie, een ecocentrisch beeld waarin natuur met name
belangrijk is voor andere soorten en een vierde beeld, waarin natuur met name als iets wordt gezien
dat niet belangrijk is.

De instrumentele kijk op natuur die het ecosysteemdienstenconcept met zich mee brengt, roept ook
vragen op over de uitruilbaarheid van natuur. Deze vragen hangen nauw samen met de overweging
of de waarde van natuur vooral bepaald wordt door de locatie ervan of juist door een algemene set
eigenschappen die niet per se context gebonden zijn, zoals in modellen die de waarde van natuur
op basis van landschapskenmerken proberen te voorspellen vaak wordt aangenomen. Deze vragen
kunnen vanuit theoretische en ethische invalshoeken worden beantwoord, maar worden in hoofd-
stuk 4 en 5 juist vanuit een empirische invalshoek benaderd. In hoofdstuk 4 wordt gekeken in
hoeverre bewoners bereid zijn het verlies aan bepaalde landschapswaarden te compenseren met
natuurherstel elders in het landschap. Dit soort natuurcompensatie (ofwel ’biodiversity offset-
ting’) komt in natuurbeheer steeds vaker voor om te borgen dat negatieve ecologische effecten
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van landschapsveranderingen gemitigeerd, en zo nodig gecompenseerd, kunnen worden. De vraag
in hoeverre bewoners willen en kunnen worden gecompenseerd wordt daarbij nauwelijks gesteld.
Deze vraag vormt daarom het uitgangspunt voor hoofdstuk 4, waarvoor onderzoek is gedaan in
East Lothian, Schotland. In deze regio net buiten de stad Edinburgh is door demografische ve-
randeringen een grote behoefte aan huisvesting op het platteland ontstaan. Voor het onderzoek
in dit hoofdstuk stelden we bewoners uit verschillende dorpen in East Lothian door middel van
een keuze-experiment de vraag of zij bereid waren meer huizen in het landschap te accepteren en
zoja, tegen welke vorm van compensatie. Ook onderzochten wij in dit hoodfstuk welke ecosys-
teemdiensten mensen associeerden met verschillende typen natuur (als verschillende vormen van
compensatie), welke ecosysteemdiensten men belangrijk vond en wat hun houding was ten op
zichte van de toename van bebouwing op het platteland.

De resultaten van dit hoofdstuk laten zien dat de mate waarin mensen bereid zijn om natuurcom-
pensatie te accepteren sterk afhing van de wijze waarop zij het landschapsveranderingsproces er-
vaarden. Voor mensen die de noodzaak van extra bebouwing zagen maar tegelijkertijd ook van
mening waren dat dit een negatieve invloed had op het landschap, was compensatie werkbaar. Bij
deze groep bewoners was er berusting in het feit dat extra bebouwing nodig is en plaats zal vin-
den. Dan is enige vorm van compensatie altijd beter dan geen compensatie. Maar voor de groep
bewoners die extra bebouwing juist ervaarden als een groot verlies van het rurale karakter van het
landschap en de daarin liggende dorpen, was compensatie niet acceptabel. Dit terwijl je zou kun-
nen beargumenteren dat compensatie juist voor deze groep het meest belangrijk is; voor hen is het
verlies immers het grootst. Verschillen in houding ten opzichte van compensatie en bebouwing
konden deels worden verklaard door het type dorp waarin respondenten woonden: bewoners uit
dorpen met een hogere stedelijkheidsgraad stonden positiever tegenover bebouwing en compen-
satie dan bewoners uit dorpen met een lagere stedelijkheidsgraad. Dit is wellicht niet verrassend,
maar laat wel zien dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan de heterogeniteit en plaatsge-
bondenheid van waarden die mensen aan natuur toekennen.

In hoofdstuk 5 gaan we hier verder op in door te bestuderen hoe de waardering van natuur verschilt
tussen bewoners uit verschillende regio’s in Nederland. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van
data uit de Hotspotmonitor, waarvoor bewoners uit de Kempen, het Groene Hart, Amsterdam,
Groningen, Twente en Oost-Betuwe via een online enquête werden uitgenodigd om aan te stippen
welke landschappen zij het meest aantrekkelijk vonden, zowel binnen hun eigen regio als binnen
heel Nederland. In het hoofdstuk worden daarom zowel verschillen tussen regio’s alsmede tussen
schaalniveaus onderzocht. Daarnaast gaat het hoofdstuk in op de vraag in hoeverre de ’aantrekke-
lijkheid’ van landschappen verklaard kan worden door een aantal generieke kenmerken, zoals type
natuur en bereikbaarheid. Terwijl uit de resultaten blijkt dat op regionaal niveau grote verschillen
bestaan in de typen landschappen die men markeert - wat logischerwijs ook te maken heeft met
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de aanwezigheid van bepaalde typen landschappen binnen regio’s -, is de overeenstemming op
nationaal niveau opvallend. De Veluwe, de Nederlandse kust en Zuid-Limburg worden door re-
spondenten uit alle regio’s als aantrekkelijk bestempeld. Ook uit de statistische analyse van de
eigenschappen die het meest van invloed zijn op een hoge waardering blijkt dat respondenten uit
alle regio’s met name waarde hechten aan de aanwezigheid van kust, hoogteverschillen, stadsgroen
en/of een nationaal park. Tot op zekere hoogte is er dus een gedeelde mening over wat de mooie
landschappen in Nederland zijn, wat wijst op een belangrijke rol van nationale beeldvorming in de
waardering voor natuur.

De besproken hoofdstukken tonen aan dat het ecosysteemdienstenconcept op zeer verschillende
manieren kan worden ingezet en daarmee uiteenlopende kennisvragen en typen onderzoek kan be-
dienen. Die heterogeniteit kenmerkt de contextgebondenheid van onderzoek naar de waardering
voor natuur. Tegelijkertijd staat de flexibele inzet van het ecosysteemdienstenconcept in de weten-
schappelijke literatuur steeds vaker ter discussie, omdat dit de vergelijking tussen studies en de inte-
gratie van inzichten bemoeilijkt. In hoofdstuk 6 zet ik de verschillende manieren waarop sociaal-
culturele waarden voor natuur in de ecosysteemdienstenliteratuur worden onderzocht uiteen. Ik
beargumenteer dat verschillen in onderzoeksopzet met name het resultaat zijn van de motieven die
onderzoekers zelf hebben voor het doen van onderzoek naar de waarde van natuur. Die motieven
kunnen alsvolgt worden samengevat: a.) om kennis en bewustzijn te creëren over de relatie tussen
mens en natuur, b.) om een maatschappelijke verandering te weeg te brengen die moet leiden tot
een positievere waardering voor natuur, c.) om inclusiviteit en participatie in besluitvorming over
natuur te bevorderen. Het inzichtelijk maken van zulke verschillen bevordert een geïnformeerde
discussie over demanier waarop onderzoek naar waarden voor natuur kanworden uitgevoerd en ge-
bruikt. Deze discussie vindt tot dusver te weinig plaats omdat in de literatuur nog altijd de nadruk
ligt op het belang van gestandaardiseerde raamwerken, waarbij verschillen eerder verkleind dan
erkend worden.

In hoofdstuk 7 worden de bevindingen uit de verschillende hoofdstukken geïntegreerd om tot een
antwoord te komen op de onderzoeksvragen. Daarin stel ik dat het belangrijk is om meerdere
manieren waarop op sociaal-culturele waarden voor natuur kunnen worden begrepen van elkaar te
onderscheiden. Ten eerste kunnen we waarden voor natuur zien als richtinggevende principes die
van invloed zijn op de manier waarop wij met natuur omgaan. Daarnaast kunnen we sociaal-
culturele waarden ook zien als instrumentele waarden, die het relatieve belang reflecteren dat
mensen toekennen aan verschillende vormen en functies van natuur. Op deze manier bekeken
kunnen sociaal-culturele waarden worden gekwantificeerd en meegewogen worden in het beheer
van natuurgebieden. Voor een dergelijke exercitie is het echter wel noodzakelijk aan te nemen dat
waarden stabiel zijn. Niet iedereen zal dagelijks nadenken over de vraag welke functies van natuur
belangrijk zijn, waardoor het niet altijd gepast is aan te nemen dat waarden vast en gegeven zijn.
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Het is daarom ook nodig een onderscheid te maken tussen langdurige waarden en transformatieve
waarden. Op het moment dat mensen nog geen sterke voorkeuren hebben voor een specifieke vorm
of functie van natuur is het belangrijk dit soort waarden te toetsen met een methode die nog ruimte
biedt voor reflectie.

Terugblikkend op de empirische hoofdstukken concludeer ik dat de kennis die een ecosysteem-
dienstenaanpak oplevert over waarden voor natuur beperkt is, omdat het instrumentele en anthro-
pocentrische kader van waaruit het ecosysteemdiensten concept opereert niet volledig strookt met
de associaties die mensen zelf met natuur hebben. Uit hoofdstuk 3 en 4 blijkt immers dat het
bewaken van de biodiversiteit voor velen één van de belangrijkste functies van natuurlandschap-
pen blijft. Door de nadruk te leggen op de functies van natuur die ten dienste staan van de mens,
kan een ecosysteemdienstenaanpak de manier waarop mensen zelf hun mening over natuur naar
voren kunnen brengen te sterk in kaderen. Het doet daarmee geen recht aan de complexiteit waarin
waarden voor natuur tot stand komen.

De eenvoud van het concept is echter zowel een zwakte als een kracht. Ik concludeer daarom ook
dat als communicatief instrument het ecosysteemdienstenconcept een hulpmiddel kan zijn voor de
dialoog tussen verschillende actoren die met natuurbehoud bezig zijn, waaronder wetenschappers,
beleidsmakers, natuurbeheerders en lokale bewoners. De vertaling van complexe ecologische pro-
cessen naar een aantal ecosysteemdiensten biedt een podium om assocaties met de ecologische
functies van natuur te bespreken. Daarnaast geeft de instrumentele kijk van het ecosysteemdien-
stenconcept, en de controverse die dat soms oproept, mensen juist de mogelijkheid te reflecteren
op de vraag waarom natuur belangrijk is en hoe wij ons als mensen tot natuur verhouden. Op die
manier kan het ecosysteemdienstenconcept bijdragen aan de wens om naast ecologische waarden
meer aandacht te schenken aan maatschappelijke waarden in het herstellen en beheren van natuur.
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