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Inleiding
Mijnheerderector,geachtedecanenderfaculteitenAardLevenswetenschappenen
EconomischeWetenschappenenBedrijfskunde,gewaardeerdecollega’svan
Aardwetenschappen,RuimtelijkeEconomieenhetIVM,opdeVUendaarbuiten,lievevrienden
enfamilie,

Diegenendievóórmijdezeritedoorgemaakthebbenzullenietsdergelijksgevoeldhebben,dat
mengselvanvoldoeningenblijdeverrassingmaarookontzagvoordeverantwoordelijkheiddie
hetwoordleeropdrachtimpliceert,plusnatuurlijkdiespanningvanditspecifiekemoment.Ik
hoopdatikvooraldieverrassingmagvasthoudendekomendejaren.Temiddenvan
intelligentejongemensendiezichaardwetenschappelijkèneconomischontwikkelenzoudat
tochgeenprobleemmoetenzijn.Iknoemhiermetnadrukbeidedisciplinesnogevenapart.De
profielschetsdieikernogmaareensophebnagelezen,reptvanéénonderzoeksveld,het‘joint
fieldofearthsystemsandeconomics’.Deempirievanbijvoorbeeldhetraadplegender
zusterfaculteitenlaatzien,datdezecombinatietotnutoeongebruikelijkis.Zelfbenik
overtuigdvanhetnut,enhebikeenvisieophoewehetspeelveldtussendiedisciplines
productiefkunneninrichten,maarofikerwerkelijkalgenoegkijkophebweetiknognietzo
zeker.Daaromzouikdaaroverookgraagjuisthetdebatwillenblijvenvoeren,ookalisdat
wellichteenwerkvormuiteenvorigeeeuw.Mijntitelzegthetalmetzoveelwoorden,
‘grensvlakofmengsel?’,endatvraagtekenisnietgemakzuchtigofretorischbedoeld.

Dezeopenbareredewilikbeginnenmetenigeachtergrondenmeteenrechtvaardigingvande
opleiding‘Aardeeneconomie’,het‘waaromeigenlijk’.Daarnaschetsikmijnkijkophoedie
disciplinesinelkaarzoudenkunnengrijpen,enopwatzemijnsinziensgemeenschappelijk
hebben.Ditleidtnaarderichtingwaarikdenkdatikalsonderzoekerwatkanbijdragen.
Vervolgenslegikdrierecenteonderzoeksprojectenlangsdiemaatlatenanalyseerhoedat,of
beternog,datdatwonderwelbijmijnperspectiefopaardeeneconomiepast.Tenslottekom
ikterugbijdeprofielschetsenwilikingaanopdevraaghoeikdoorsamenwerkingambitiesen
mogelijkhedenprobeerteverbinden.
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Figuur 1. Stickersessie diploma-uitreiking BSc Aarde en economie 10 november 2010. Van links naar rechts: vraag 1,
geef aan voor de basisvakken, de aardwetenschappelijke en de economische vakken of je ze makkelijk (‘peanuts’,
roze), de moeite waard (groen) of te zwaar vond (/, geel); vraag 2, wat overheerste het programma,
aardwetenschappen of economie, vraag 3, voel je nu uiteindelijk meer econoom, aarde-en-econoom of
aardwetenschapper?

Achtergrond en rechtvaardiging: echte problemen
Aardeeneconomieiseennieuwebachelorsenmastersopleidingdiezijnbestaansrecht
inmiddelswelbewezenheeftdoordewarmebelangstellingonderstudenten.Datiseen
comfortabeleconstatering.Blijkbaarwetenwenualweereenpaarjaarruimvoldoende
eerstejaarsteovertuigen.Zijwagentocheengokenikdenkdatwezenietteleurstellen.Zo
improviseerdeikafgelopennovembereenstickersessiealsintermezzobijdeBachelorsdiploma
uitreikingmetalslaatstevraag‘voeljenuuiteindelijkmeereconoom,aardeeneconoomof
aardwetenschapper?’.Hetantwoordvanditcohortspreektboekdelen(fig.1).Demissievan
MarkBokhorst,MathildeMolendijk,FrankBruinsma,PietRietveld,JefVandenbergheenaldie
docentendiedezebachelorvormgevenmaggeslaagdgenoemdworden.

Maardeopleidingisnatuurlijkookontsprotenuiteenpragmatischmarktperspectief.Devraag
moetenigejarengeledengeweestzijnhoemenmeteennieuweopleidingeennieuwe
studentenstroomkonaanboren,enwaardiedanthematischgepositioneerdzouworden.Hoe
pragmatischdekeuzeookwas,persoonlijkvindikzeinspirerendenmisschienzelfswijs.Mijn
persoonlijkeberoepspraktijkophetIHEenhetIVMheeftmegeleerddatbijnaalle
maatschappelijkeproblemenmeervoudigzijn.Ditbetekentdatermeerdisciplinesnodigzijn
omzeteanalyserenenvervolgens,gegevendepolitiekewilendeeconomischemiddelen,op
telossen.Simpeleproblemenzijnnamelijknauwelijksechteproblemen.‘Wickedproblems’
noemtdeliteratuur(RittelenWebber,1973;Hisschemöller,1993;Goosenetal.,2007)watik
hieralsechteproblemenbetitel.
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Figuur 2. De blikjesindex van Rob Bijlsma (2006): het aantal gevonden blikjes, pakjes en flesjes per maand per jaar
(1993-nu) verzameld langs de Doldersummerweg op Berkenheuvel, West Drenthe. Bijlsma verzamelt nog steeds
langs diezelfde weg en mailde me op verzoek zijn recentste data (van die dag!) met de wat spijtige constatering dat
anderen sinds 2008 ook afval verwijderen langs zijn traject en dus helaas zijn onderzoek verstoren.


Laatikalsvoorbeeldzwerfvuillangsdewegnemen,aldieverfrommeldeblikjesenergiedrankin
hetgras.Deingenieurbedenktwellichtcomposteerbareblikjes,demilieueconoomstatiegeld
ofeenandereperfecte,nietperverseprikkel,depoliticusroeptstrengerstraffenen(b)likop
stuk,endepsycholoogzietwellichtpeerpressurebijadolescenten.Maarondertussengebeurt
ernietsenzietRobBijlsma(2006,fig.2)hetfietspadlangszijnhuisaleendecenniumlang
steedsverdervervuilen.Hijdraagtzijnsteentjebijdoordagindaguitdatafvalinzijnfietstaste
doenenverdientmeerdanonzesympathie.Naeenanalysevandetijdserie(duidelijke
zomerpieken,significantetoenamemetdejaren),moetenweonsdenkikafvragenwiehet
doen,waarom,enpasdanhoeditgedragblijvendveranderdzoukunnenworden.Zodatwe,
weergegevendepolitiekewilendemiddelen,toteenacceptabeleoplossingzoudenkunnen
komen.AlsRobnogeveneendecenniumdoormeetzouhijvervolgensookeenbelangrijkerol
indeevaluatievanhetgeïmplementeerdebeleidkunnenspelen.Metenisimmersweten.

Dergelijkewickedproblemszijnerteover.Iksteloverigensnietdatmeerafgestudeerdenin
‘Aardeeneconomie’daarvoordeoplossingzijn.Ikstelweldatzijveelbeterinstaatzijn
tenminstetweekantenervangoed,metvoldoendediepgang,tedoorgronden.Ikmeendanook
daternietalleeneenmarktisaandeaanbodkantvanstudenten,maarookaandevraagkant
vanuitdemaatschappij.Ingenieursbureausenwatikindegeestdertijdmaarbeleidsbedrijven
noem,zezijngebaatbijditsoortdubbeledeskundigheid.Ikhoopinhetnogvolgendeook
aannemelijktemakendathetgeheelvandiedubbeledeskundigheidheelgoedmeerkanzijn
dandedelen.Bovendiendenkikdatdeonderzoekspraktijkerbijgebaatis.


Zonder aarde geen economie
Voorikmeindeinteroftransdisciplinariteitverdiepwilikgraageerstnogevendepuntjesop
de“i”vankipeneizetten.Betergezegd,erishiergeensprakevankipofei.Deaardewas
simpelwegeerst,hoe“aardig”economieookmogezijn(Pen,1969).Evolutionair,endusook
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geologisch,isHomosapienssapiensmetalzijnofhaarconterfeitselsvanvuistbijl,viazeilboot
totIpadernogmaarnet,datishiervoorniemandnieuws.Zonderdemensdraaidedeaarde
haarbaantjes,endatzalzevastnoggeruimetijdblijvendoen.Welwiliknogonderstrepenhoe
afhankelijkwijnunogzijnvandatsysteemdataardeheet.Datwarenweaanhetbeginvanhet
holoceen,endatzijnwenogsteeds,hoeveelwemettechnologischedoorbrakenof
maatschappelijketransitiesookhebbengerealiseerd.Vooronszuurstof,vooronswater,voor
denutriënteninonsvoedsel,envooronzeenergiebronnenzijnweafhankelijkvansysteem
aarde.HoezeerMalthusendeClubvanRomeookvreesdenvoordeeindigheidvande
natuurlijkehulpbronnen(Meadowsetal.,1972;Verstegen,2003;Turner2008),inprincipeiser
denkiknogsteedsgenoegvooriedereen.Gegevende(onvermelde)onzekerheidinde
inschattingenvandeecologischevoetafdruk,hetgewichtdataankoolstofwordtgegeven
(WWF2010,p34)endeinhoudelijkeenmethodischekritiekisanderhalvebenodigdeaarde
volgensmijnietsignificantverschillendvan1aarde(vgl.VandenBerghenVerbruggen,1999;
FranzenPapyraikos,2010;WWF,2010).Hetisdus‘slechts’eenkwestievanongelijke,
oneerlijkeverdelingtussenmensenenookdatwashetalheellang(Ponting,1992).

Deverdelingvannatuurlijkerijkdommenoverdeaardeistegelijkertijdverrevangelijk.De
aardeishierronduitonherbergzaammaarietsverderopeenletterlijkparadijs,enalles
daartussenin.Ervaltdusheteenenanderaanschaarsteteoptimaliseren.Datisgoedtezien
aannederzettingspatronenenlandgebruik.ScrollenddoorhetmijfascinerendeGoogleEarth
ziejewaarnumensenwonenmaarookwaarzedatvroegerdeden,ofwaarhetmisgegaanis.
IkvermoedeerlijkgezegddatdeeersteHomosapienssapienstochnaarbestekunnen
economischisomgegaanmetschaarsehulpmiddelen.DepaleolithischeMagdalenienmens
wistzichtijdensdelaatsteijstijddeweeldeteverwervenvanmetvuurverwarmdegrotten
nabijstromendwaterengunstigejachtveldenofhandigehinderlagenlangsrendiertrekroutes
(Fagan1990),enlegdedatvastinindrukwekkendegrotschilderingen.

Vanafhetmomentdatdemensplantenendierengingdomesticerenveranderdeeconomisch
overlevenopaardeindeaardenaarjehandzetten.Datlokatiedaarbijeencrucialerolspeelt
wilikhieraandehandvaneeninteressantepublicatieonderstrepen.HibbsenOlsson(2004)
beginnenhunstukplompverloren:’Theprosperityofnationsvariesenormously…Howcanthis
..beexplained?’Zetesttenvervolgensdehypothesedatinitiële,biogeografischerijkdomvan
eenregiobijdeneolithischetransitienaarlandbouwbepalendisvoordedaaropvolgende
ontwikkelingenuiteindelijkewelvarendheidvaneenland.OlssonenHibbs(2005)noemenhet
ineenuitgebreidereanalysevandezelfdedatasetde‘prehistoricproductivepotential’.Zelaten
ziendathethuidigebrutonationaalproductvaneensteekproefvan112landennogsteeds
voordehelftverklaardwordtdooreencombinatievangunstigegeografischesettingende
beschikbaarheidvandomesticeerbaregrotezoogdierenengrassenmetgroteeetbarezaden
tentijdevandetransitienaarlandbouw.Eenkniesoor,zoalsik,heeftbezwaartegende
onderlingeafhankelijkheidvandevariabelen(OlssonenHibbs,2005:huntabel4)entegende
pseudoreplicatie(112landen,maarslechts6regio’sopaardeomdietransitiearcheologischte
schatten).Maareenliefhebbervanhetgrotegebaar,zoalsiktochookben,zieteen
indrukwekkendpatroon(tabel1).Datpatroongebruikikommijnpuntintekleuren:de
boodschap‘zonderaardegeeneconomie’lijktonsoverdemillenniaheennogsteedstoete
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a

Tabel 1. Regressies tussen bruto nationaal product (GDP, 1997), geografische gesteldheid , biogeografische
b
c
d
rijkdom , transitie naar sedentaire landbouw en kwaliteit van instituties van 112 landen (uit tabel 3 in Hibbs en
Olsson, 2004; originele getallen, uitgebreidere toelichting en statistische analyse in Olsson en Gibbs, 2000). Alle
variabelen behalve GDP zijn gestandaardiseerd. Gepresenteerd worden regressie-coefficient ± 1 standaardfout , de
2
significantie van deze coefficient (p), en de verklaarde variatie door het model (r -bijgesteld = adjusted).
Afhankelijke variable (y):

Biogeografische
rijkdom

Transitie
naar
landbouw

Log GDP

Log GDP

Kwaliteit
instituties

Log GDP

4.71±0.23
(0.00)
-

2.04±0.18
(0.00)
-

-

Transitie naar landbouw

1.63±0.08
(0.00)
-

0.63±0.07
(0.00)
-

Kwaliteit instituties

-

-

-

0.79

0.78

0.52

0.53±0.03
(0.06)
2..50±0.04
(0.00)
0.04±0.01
(0.00)
0.80

Verklarende variabelen (x):
Geografische gesteldheid

2

r -bijgesteld

0.05±0.20
(0.00)
0.67

0.43

a

Geografische gesteldheid is bij Hibbs en Ollson samengesteld uit een vierpunts Köppen klimaatsindicator, de
absolute afstand tot de evenaar en de oost-west orientatie van een continent.
b
Prehistorische biogeografie is een combinatie van het aantal wilde domesticeerbare grassen (zaad > 10 mg) en
dieren (>45 kg). Dit levert 8 onafhankelijke plant-dier combinaties op met een maximum van 33 grassen en 9
zoogdieren in westelijk Eurazië en geen van beide in de Pacific.
c
moment van transitie naar sedentaire landbouw is geschat uit een gefitte nonlineaire curve voor 6 onafhankelijke
regio’s met een archeologisch onderbouwd begin van sedentaire landbouw (in 1000 jaar sinds 12000 BP)
d
kwaliteit van instituties is een combinatie van vijf indicatoren: kwaliteit van de bureaucratie, wetshandhaving,
corruptie, risico van onteigening en betrouwbaarheid van overheidscontracten.


spreken.Maarerisnogeentweedebelangrijkpuntindezeanalyse:institutionelekwaliteitis
minstensevenbelangrijk.Samenverklarenze80%vandetotalevariatieindehuidige
economischeproductiviteit,apartverklarenzeelkdehelfttottweederde.Institutionele
kwaliteitwilzoveelzeggenalswetshandhaving,betrouwbarebureaucratie,engeordende
markten.Dievariatieinwelvaarttussennatieskandusinelkgevalgoedverklaardwordenener
iseenindrukwekkendehoeveelheidaaneconomischeliteratuurdiezichhieroverbuigt(bijv.
HallenJones,1999;EasterlyenLevine,2003).Nubesefikterdegedatcorrelatieniet
noodzakelijkerwijscausaliteitinhoudt,enookdatikzelfeenwellichtenigszinsbevooroordeelde
voorliefdehebvoorditsoortogenschijnlijksimpeleempirischeanalyses.Jemoetjegeregeldin
narebochtenwringenvoorplausibeleindicatorenmaaruiteindelijk‘hebjedanookwat’.Dan
vindjesignificanteverbandenmeteenr2van50%enschrijfttevredeneenartikel(bijvoorbeeld
VermaatenBouwer,2009).Maardantrefjeeennarekritischereferentdieallergischisvoor
multivariateanalysesenjehelekaartenhuisvaltinduigen(ookhierkanikinvullen:Vermaatet
al.,inprep).DatoverkwamHibbsenOlsson(2004)blijkbaarniet.Hetzeizegegund,alleenal
vanwegehetdebatoverhetbelangvanlocatieversusinstitutiesvoorhetontwikkelenvan
maatschappelijkewelvaart.Datweietsovermogelijkeoorzakenwetenbetekentvoormijdat
weookoverderichtingvandeoplossingenmoetennadenken.Devraagisgerechtvaardigdof
diedanliggenophetvlakvanklimaatenbodemvruchtbaarheidofopdatvanwetenmarkt.
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Onderzoeksperspectieven op de wisselwerking tussen aarde en economie
Ookalisereenhistorischargumentomdeaardeprioriteittegeven,zoalshierboven
uiteengezet,datisnietautomatischhetgunstigsteonderzoeksperspectief.Deprecieze
bedoelingvan‘gunstig’laatikhieruitlouterambivalentieinhetmidden,hetzoueigenlijkom
inzichtenverdiepingmoetengaan,maarkanookpragmatischgerichtzijnopgeldof
bureaucratischepositie.Ikonderscheiddrieperspectieven,simpelwegomeenkaderte
schetsen,tewetendatvan‘plukze’,danvan‘deaardegeeft’endatvande‘vinextuintjes’.Let
wel,hetgaatmeomeenuitgangspuntenmotivatievoordeontwikkelingvaneen
onderzoekslijn.

Heteersteperspectief,‘plukze’,isantropocentrisch,deeconomieisleidend.Deaardeis
gebruiksruimtewaaruitdemensneemtwatvanzijnofhaargadingis.Diegebruiksruimteheeft
zekerwaarde.Eenrationeel,optimaalindezinvanduurzaam,gebruikvannatuurlijke
hulpbronnenishetultiemeutopiavanhomoeconomicus.Plukkenuitdegrotegebruiksruimte
diedeaardebiedtkanuitstekendduurzaamzijn.Wegebruikenalswereldbevolkingimmers
nogslechtsanderhalveaardealsonzeecologischevoetafdruk?Hetonderzoekzouzichdan
moetenrichtenopdevraagstukkenvaneenverduurzamingvanhetgebruikvanbijvoorbeeld
visbestanden(maximumsustainableyield),water,energieofhout.Ookaanhetduurzaam
oogstenvanhetnieuwescharrelvleesvanbijvoorbeeldganzen,Heckrunderenofdamherten
kaninteressantonderzoekwordengedaanindynamische,grootschaligenatuurgebiedenwaar
depolitiekofdepubliekeopiniegerichtafschotvanzwakkedierenhumaanvindt.Hetconcept
vanecosysteemdiensten,datdoordeMillenniumEcosystemAssessment(2005)zonadrukkelijk
opdekaartisgezet,pastwonderwelbijditperspectief.HettreftdatPietervanBeukeringenik
eraleenMSccursusoverhebbeningericht,maarmeernogdatookhetonderzoekernaaralin
vollegangiseninhetAmsterdamGlobalChangeInstituuteenbelangrijkthemais.Ikhoefhier
slechtsteverwijzennaardeoratievanRoyBrouwer(2010).Zijntitel‘paymentsforecosystem
services,makingmoneytalk’isveelzeggend.

Hettweedeperspectief,‘deaardegeeft’,steltjuistdeaardecentraal.Dieaardekaneensoort
GaiaalaLovelockzijn,eenmoederaardediemisschienwelalseensuperorganismede
mensheidkoestert,ofdiewellichtookuitstekendvoortkanzonderdemens.Nadathet
antropoceenisafgelopengaatdeaardeovertotdeordevandedag.AlsalternatiefvoorGaia
zouookeen‘grandunifyingtheory’kunnendienen,zoalsde‘newphysicsofsociety’waarvan
PhillipBall(2004)decontourenschetstrondkansverdelingenvanbewegendedeeltjes,zelf
organisatie,groepsgedragenchaos.AlleenalvoordeaforismenencitatenisBallhetlezen
meerdanwaard.WatdachtuvanditdathijvaneenWelshefysischchemicusheeft,Moelwyn
Hughes:“Energyamongmoleculesislikemoneyamongmen.Thericharefew,thepoor
numerous.”1Maarhetkandenkikookprimazondersuperorganismeofsupertheorieende
nadrukzoudanliggenophetsysteemaardemetallegrootschaligefluxenenterugkoppelingen.
1

Ogenschijnlijk gelijke, verbluffend parallelle patronen zijn (Rietkerk en Van de Koppel, 2008) geen
garantie voor gelijke onderliggende mechanismen. Ball (2004) schrijft dan ook genuanceerd dat de gereedschapskist
van de fysica ook lijkt te werken om sociale processen te beschrijven en mogelijk te analyseren. Illustratief is de
‘ontdekking’ van fractale geometrische verhoudingen in allerlei vakgebieden, of de afwisseling van chaos en orde in
‘systemen’ van uiteenlopende aard en schaal waar Ball uitgebreid op in gaat.
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Alsempiricusmeteenbeperktefantasie,ofdenkraamzouwilt,houdikhetdaareerlijkgezegd
ooklieverbij.Ditismeerdanaangeleerdeenwellichtwatvalsebescheidenheid.Eenvoudige,
rechtlijniggeformuleerdehypothesenzijnbetertoetsbaarendusookbeterverwerpbaardan
decomplexeconstellatievaneengrotetheorie.Logischeinbeddingzoudangezienmijn
publicatieverledenliggenbijdeoceanografen,marienbiologen,hydrologenenklimatologenbij
aardwetenschappen.Hetzouinteressantzijnombijvoorbeelddeanalysesvan(metname
mariene)voedselwebbendieAlisonGilbert(vgl.Vermaatetal.2009)enikdoen,tekoppelen
aandekoolstof,waterensedimentbudgettenvanonzecollega’s.

Hetderdeperspectief,datvande‘vinextuintjes’,wilbeideeerstecombinerendooropdeheg
tussendetuintjesteblijvenzitten.Economieenaardwetenschappenzijnnamelijktweeaparte
disciplinesdietweeverschillendewerkelijkhedenmethuneigengereedschapskistentelijf
gaan.AlleenwaarnodigvindtuitwisselingplaatsenwijvanAardeenEconomiezullenvooral
daaraanwezigzijn,wantdaarwordenwegeduld.Perslotzijnaardwetenschappenen
economienietalleenopdeVUtweefaculteitenenzijndeculturenverschillend,inclusief
tijdschriften,citatiecultuurenbijbehorendniveauvandeHindex,devigerendekwantitatieve
indicatorvankwaliteit2.Tochschetsikhetnuwelwatergzwart,want‘alleendaarwaar
uitwisselingplaatsvindt’,daaropofindiebredeligusterhegisprecieswaarikjuistgraagzou
willenopereren.Denadrukzoudaarmoetenliggenopderelatiesmaarvooralopde
interacties,dewisselwerking.Watgebeurtdaarnoupreciesindieheg?Daarishetdisciplinaire
grensvlakendaarvindtdiemengingplaats,diewoordendieiknietvoornietsinmijntitelheb
opgenomen.

Ikbennietdeskundigininterdisciplinairewetenschapsdynamica,maarhebwelenige
praktijkervaring.Dieervaringwasvariabel:Babylonischlangselkaarheenpraten,dicterenvan
dewaarheiddooreenautoriteit,verwardluisterenendoorvragen,jemailbijwerkenterwijlde
voorzitterdeagendaafwerkt,noemmaarop.Detweebesteprojectenwarenempirischen
resultaatgericht(HinkelenKlein,2009;Langmeadetal.,2009)enzecombineerdeneconomie,
aardwetenschappenenecologieopvruchtbarewijze.Ergebeurdevanallesindehegtussendie
disciplinesenerwaswaarderingenbegrip.Datlaatsteisdenkikvrijweleenvoorwaarde.Als
aandieconditievoldaanis,kanjegaanfilosoferenoverdeidealevormwaarinzo’n
samenwerkingdangegotenzoukunnenworden.Ikdenkdatdatvanhetdoelafhangt.
Cursorischonderwijs,hettrainenvanjongeonderzoekersofineenteamvan‘erkende’experts
(Hindex>10)eenonderzoeksvraagbewerkenvragenomanderevormen.Mengenenroerenis
dannietaltijddebesteaanpak.Omeenbiologischvoorbeeldvanstaltehalen:het
2

Meer is beter: ‘You will like it more because there is more of it to like’ (pers. mededeling Michiel
Hootsmans). De H-index is bedoeld als een maat voor de productiviteit van een publicerende wetenschapper en het
effect (de ‘impact’ geturfd als citaties) van die artikelen. De H-index is dat artikel in een op aantal citaties
gesorteerde lijst dat in rangorde gelijk is aan zijn citaties. Zie Hirsch (2005) en vooral Kelly en Jennions (2006) voor
een weloverwogen analyse. Ik zie liever ‘divers is beter’. Ik denk dat de beste onderzoeksgroepen zowel publicatiekanonnen huisvesten als bevlogen, inspirerende docentes, maar ook straatvechtsters in de interne bureaucratie,
handige geldvindsters, nijvere rekenaressen en welbespraakte media-communicatrices. Daar is dus ruimte voor jong
en oud, vrouw en man, en tijd voor inhoudelijk debat. Ik vind ook de nadruk op kwantitatieve evaluatie van ‘output’
verschralend en de frequentie van beoordelingen verlammend door de extra bureaucratie die het oplevert waardoor
het zicht op de kerntaken onderzoek en onderwijs belemmert wordt.
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tegenstroomprincipeheeftzichvooreenoptimaleuitwisselingevolutionairbewezen.Twee
vloeistoffendietegenelkaarinstromengescheidendooreenpermeabelmembraan:optimale
uitwisselingverzekerd!Denkaanuwnieren,deplacenta,maarookaandewarmtewisselaarin
uwCVketel.Maarmeestromen,zoalsdeAmazoneenRioNegrobijhunconfluent,zou
misschienookhelemaalgeengekmodelzijn.Zekeralswedetijdhebbenomvanelkaarte
leren.Ikhoopdatonsalsgroepindekinderschoenendetijdgegundwordtomdaaraan
verkennenderwijstebouwen.SamenlesgevendaanA&Estudentenmerkikdatdateigenlijk
bestgoedgaat.Ofweerinzullenslagenomdedisciplinesookvoorhetonderzoekintensiefte
mengenofdatheteerderbeperktblijfttotinteractiesovereengrensvlak,datlijktme
uiteindelijknietdoorslaggevend,alswedieinteractiesmaarkunnenbestuderen.Daarbijzalnu
eenshetaardwetenschappelijkperspectiefdominantzijnendanweerdeeconomischekant.

Omdatikhetveelbelovendenveelzijdigvindbenikbegonnenmetecosysteemdienstenals
uitgangsperspectiefopdiegrenstussenaardwetenschappeneneconomie.Ecosysteemdiensten
behelzendebatendieecosystemendemensbieden,uiteenlopendvanvoedseltotgeestelijk
welbevinden.Ikzalmijnkijkeroplaterverderuitwerkenmaarvoegerhierdespecificerende
vraagaantoe‘waarwordtdiedienstpreciesverleend,doorwieofwatenhoedan?’Met
nadrukbedoelikhiermetecosysteemhethele‘systeemaarde’,dusdehardereenzachtere
lithosfeer,dehydroendeatmosfeer,metdebiosfeerdaartussendoorgeplooid.Goudsblom
(2001)reserveerdehetwoord‘antroposfeer’voor‘datdeelvandebiosfeerdatdesporen
draagtvanmenselijkeinvloed,vandewerkingvanmenselijkeregimes’,hetlijktme
consistenteromdattothetgehelesysteemaardeuittebreiden.

Devraagnaarhet‘waarprecies’maakthetinelkgevaldirectruimtelijk,endatleverteennuttig
samenwerkingsperspectiefop,bijvoorbeeldmetdegroepKlimaatveranderingen
LandschapsdynamiekvanHansRenssen,metdeafdelingRuimtelijkeEconomievanPiet
Rietveld,metmijnoudeafdelingSPACEophetIVM,waarPeterVerburgzijnruimtelijke
modelleerervaringmetCLUEenEURURALIS(Verburgetal.,2008)voortvarendheeftingezet,
maarookmetdeontwikkelaarsengebruikersvandeLandUseScanner(bijvEppinketal.,
2008).Die‘waarprecies’vraagraaktookaanhetschaalprobleem(Dunganetal.,2002).Zowel
ecologenalsaardwetenschappershebbenvergelijkbareruimtetijddiagrammengemaakt(vgl
Dooge,1986;Harvey,1990;Holling,1992enSkøienetal.,2003).Meestalzijndieloglog,want
daarwordtallesvaakprettiglineairvan.Ofdeschaalwaaropeconomischeprocessen
plaatsvindendaarbijpastisnietdirectduidelijk.JordanenFortin(2002)stellenonomwonden:
“Economicscale,fromasustainabilityparadigm,should,therefore,incorporatespatialand
temporaldimensionsastheyareconstrainedbygeophysicalandecosystemprocesses.“Met
onderandereJeroenvandenBerghhebikgeprobeerdditempirischteanalyseren(Vermaatet
al.,2005).Eerlijkgezegdkwamenwenietzoergver.Wevondendathetvoorafaanelkaar
passenvanschaal(datwilzeggen‘extent’en‘grain’,watikhiervertaalmetreikwijdte3en
resolutie)zeldenexplicietgebeurt,envaakgedicteerdwerddoordebeschikbare
gegevensbestanden.Dereikwijdtesinonzesteekproevenvanregionaleeconomischeen
landschapsecologischestudiesverschildennietsignificant(medianen59km,n=24versus14
3
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km,n=55,p=0.10),maardeondergrensvandeeerstegroeplagaanmerkelijkhoger(>10km).
Juistdiebeschikbaarheidvangegevensisvoormijeenbelangrijkargumentomdatonderzoek
naarecosysteemdienstenopdeschaalvanhetlandschapenhetstroomgebieduittewillen
voeren(grofwegvan101000km).Opdieintermediaireschaalishetmogelijkomzowelbinnen
alstussenstudiegebiedenvoldoendevariatieterugtevindeninzoweleconomischeals
aardwetenschappelijkedatabestandenendieoponzeeigenmanieropnieuwteordenenente
analyseren(vgl.Vermaatetal.,2007;McQuattersGollopenVermaat,geaccepteerd).Ikdenk
datderealiteitdieVermaat(1968)deedverzuchtendatdeeconomischewetenschaphelaas
slechtseen‘geringemogelijkheidhaddeopgesteldetheorieënafdoendeaanhet
feitenmateriaaltetoetsen’achteronsligt.Opdezeruimtelijkeschaalzijnergetallenteoverom
economieenaardwetenschappenvruchtbaarmetelkaarteconfronteren,ookals
ecosysteemdienstenalstrefwoordzijnglanswellichtheeftverloren.Overigenshoudtdeaarde
nietopbijdekust,ookkustzeeënhebbenstroomgebieden(RadachenPätsch,2007)ende
wereldzeebedekt70%vanonsaardoppervlakte.Indiezeeliggeneilanden.Quastudieopzetis
eenarchipelwelenigszinstevergelijkenmeteenreeksstroomgebieden:redelijkvergelijkbaar,
niettegroot,aanwijsbaar,afgegrensdentochookweerverschillend4.


Verkenning van gemeenschappelijkheid, wat delen aardwetenschappen en
economie?
Zojuistsprakikoververschillendedisciplinesmethuneigenonderzoekswerkelijkheiden
gereedschapskisten.Zehebbentochooknogwelietsgemeenschappelijk?Vanuiteenhistorisch
perspectiefishetantwoordnatuurlijk“jazeker”.Gaanwelekkerverterug,danzienwehoede

Tabel 2. Een illustratieve selectie van sleutelpersonen voor de ontwikkeling van de wetenschap in de Gouden Eeuw
en de Verlichting, waarin aardwetenschappen en economie eerst nog gebroederlijk samen opgingen, en de titel van
a
hun belangrijkste publicatie. Bronnen: Brinton et al. (1970), Edwards-Jones et al. (2000), Ball (2004).
Thomas Hobbes (1588-1679)
Leviathan (1651)
Rene Descartes (1596-1650)
Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité
dans les sciences (1637)
Blaise Pascal (1623-1662)
Pensées (1669)
Christiaan Huijgens (1629-1695)
De ratiociniis in ludo aleae = Van reeckening in spelen van geluck (1657)
Isaac Newton (1642-1727)
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687)
Gottfried von Leibnitz (1646-1716)
Explication de l’arithmetique binaire (1703)
Francis Quesnay (1694-1774)
Tableau economique (1759)
Voltaire (1694-1778)
Candide, ou l’optimisme (1759)
David Hume (1711-1776))
Treatise of human nature (1740)
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
Le contrat social (1752)
Adam Smith (1723-1790)
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (1776)
Immanuel Kant (1724-1804)
Kritik der reinen Vernunft (1781)
James Hutton (1726-1797)
Theory of the earth, or an investigation of the laws observable in the
composition, dissolution, and restoration of land upon the Globe (1788)
Thomas Malthus (1766-1834)
An essay on the principle of population (1798)
Adolphe Quetelet (1796-1874)
Recherches sur lepenchant du crime aux differens ages (1835)
a
mijn keuze: belangrijk in de zin dat daarmee zowel de samenhang als de uitwaaiering van de wetenschappelijke
interesse te illustreren. Ik denk dat de titels boekdelen spreken, zowel door onderwerp, gebruikte taal als
woordkeuze.
4
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prekapitalistische(Smith,2004)Egyptischestaatalmillenniageledenhydrologieeneconomie
koppelde.Eengoedontwikkeldeambtenarenstandvoorzagdefaraovaneenrationeel
instrumentdatdeNijlstandmat(nilometers;Postel,1999,dievanElephantinedateert
waarschijnlijkvan1600BC),daaruitdelandbouwproductieschatteendeteheffenbelasting.
Gaanweterugnaarhetbeginvaneconomieengeologiealswetenschap,danmoetenwe
denkenaandeGoudenEeuwendeVerlichting,detijdvanAdamSmithenThomasMalthus
(tabel2;enNewtonvondaldathijopdeschoudersvangigantenstond!).Dezeherendeelden
eensomskoortsachtigstrevennaardieperbegripeneenoptimistischvertrouwendatzeop
rationalistischeofempirischewijzeoveralNewtonkondenevenaren.Zezochteneenhogere,
mechanistischeordeningonderalleverschijnselen,inclusiefdewerkingvanzoietsalsde
maatschappij.Ball(2004)schijftergens“..andforaheadyhalfcenturyorsothereseemedto
benodemarcationsbetweenphysics,mathematics,economics,politicsandsociology”.Ikwil
danookbenadrukkendatdehistorischewortelsvanbeideonderzoeksveldeneenduidelijk
gemeenschappelijkpositivistischperspectiefhebben(Frodeman,1995).Hetgaatomanalyse
vancausaliteitinsystemen.Diesystemenzijncomplex,enwellichtdaardoorchaotischinhoe
wijzewaarnemen,maardeprocessenzijninultimomechanistischendusvoorspelbaar.Die
voorspelbaarheidheeftwellichtzijngrenzen,maarisweleenbasaaluitgangspunt.Voordie
analysedoenwemetingen,alsrechtgeaardeempirici.Deverzameldegegevenszijnnueenmaal
variabel,zoweldoordefeilbaarheidvanmeetapparaatenwaarnemer,alsdoordeinherente
variabiliteitvanonzeonderzoeksobjecten.Dusmogenwegelukkigonzetoevluchtnementotde
statistiek(bijvoorbeeldVanSaase,1990;Zeilmaker,2008).Ookdiestatistiekheefthaar
oorsprongoverigensindeVerlichting(tabel2)5.Doordeintermediaireruimtelijkeschaalvan
landschapenstroomgebied,waarikeerderalvoorpleitte,bestaatdemogelijkheiddegegevens
zinvolopteschalenenteaggregeren,alnaargelanghetonderzoeksprobleemen
beleidsvraagstuk,wantervaltsimpelwegnogietstemiddelen.


Onderzoek aan ecosysteemdiensten: oude wijn in nieuwe zakken?
Hetconceptecosysteemdiensteniseencontainerbegripdatprimagebruiktendusook
misbruiktkanwordenalskaderofrechtvaardigingvanonderzoek.Collega’slatendanookgraag
deexponentiëletoenameindefrequentievanhetbegripintitelsvanwetenschappelijke
artikelenzien(Fisheretal.,2009).IkherinnermenoggoedhoedegroepEuropese
kustecologen,waariktoenalsIHEerdeelvanuitmaakte(o.a.Duarteetal.,1994;Wesselinget
al.,1999;KampNielsenetal.,2002),hetartikelvanCostanzaetal.(1997)metgejuichontving.
Datgebeurdewelwatlacherigomdatonsonderwerp,zeegrassen,mangrovesenkoralen,erzo
prettiggunstigvanafkwam.“Begrijptunou,daaromdoenwijeronderzoekaan,diesystemen
zijnnamelijkuiterstwaardevol,zelfseconomisch!”Costanza’scitatiehitkwamoverigensniet
uitdeluchtvallen(Turneretal.,1988).Maarinmiddelsmeenikhettenvolle.Ikwilhet
gebruikenomalseenruimzittendejasdat‘aardeeneconomie’onderzoekintekaderenterwijl
ikdaarindiehegtussendevinextuintjeshang.Ikgafalaandatikmedaarbijwilrichtenopde
schaalvanhetstroomgebiedenhetlandschap.Ikzalaandehandvandriestukkenrecent
5

Quetelet is de man van de eerste body mass index maar was eigenlijk vooral een astronoom. Die eerste helft van de
19e eeuw was ook de tijd van Poisson, Fourier en Gauss.
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onderzoeklatenzienhoeikdieruimzittendejasdenktegebruiken.Tenslotteleidikdaaruitaf
opwelkemanierikonsonderzoekindekomende5jaarwilproberentepositioneren.Diedrie
onderzoeksprojectenbehelsden(a)waterennutriëntenbalansenvanveenweidepolders
(VermaatenHellmann,2010),(b)hetvoorspellenvandestikstofvrachtvandeScheldeopbasis
vanlandgebruikenhydrologie(Vermaatetal.,ingediend),en(c)mangrovebossenals
kustbescherming.Bijelkprojectgeefikaanwateraardeenwateconomieaanis,identificeerik
eenecosysteemdienst,vraagikmeafofdiedienstingelduittedrukkenis,enstelikdevraag
wieofwatnuwaarpreciesdiedienstlevert.Bovendienprobeerikbijelkprojectnogeen
addertjeonderhetgrasvoorhetbeleidteidentificeren.

VoordetypologievanecosysteemdienstenbaseerikmeopdeMillenniumEcosystem
Assesment(2005).DebenaderingvanecosysteemdienstenvandeMEAbouwtvoortopeen
traditievanpogingenomdewaardevannatuur,biodiversiteitofecosystemenvoorde
mensheiduittedrukken(bijvoorbeeldWestman,1977;Turneretal.,1988;DeGroot,1992;
Costanzaetal.,1997;Balmfordetal.,2002)6.AldiscussiërendmetAlisonGilbertenPietervan
Beukeringheblatenovertuigendatwediedienstpasalszodanigbenoemenalshijdoor
mensenbenutwordt.Wallace(2007)bekritiseertdeMEAdatmiddelen(ecosysteemprocessen)
endoelen(dedienst)bijdeMEAvermengdworden,enFisheretal.(2009)noemeneen
benuttediensteen‘finalservice’.UitgaandevanFisheretal.(2009)neemikaandatalleswat
erbinnenindecomplexezwartedoosvanhetecosysteemgebeurtvastvangrootbelangis,
maarinultimopaswordtmeegenomeninde‘finalservice’.Dieuiteindelijkedienstproberen
wetekwantificeren.Hetonderscheidenvan‘finalservices’zounogweleensdwarskunnen
liggenbijdiewatnaïevevraagvanmijnaarhet‘wieofwatenwaarprecies’.Derelatiestussen
die‘intermediateservices’ofzouwiltfunctiesdiezichindiezwartedoosvanhetecosysteem
afspelen,dievindikalslandschapsecoloogmeteengeochemischebrilopeigenlijknatuurlijk
ookinteressant.Sterkernog,daarvanzullenwetochweleenzekerminimumvanmoeten
afwetenvoorweaanmodelmatigevoorspellingentoedurventekomen.ZopleitenFisheretal.
(2008)voorhetoperationaliserenvan‘SafeMinimumStandards’voorecosysteemdienstendie
gewaardeerdwordenmaarwaarvanwevermoedendatdeveranderingennietmarginaalzijn
(vglVanBeukeringetal.,2003;Bruynzeel,2004;Ghermandietal.,2010;maarmetname
Branderetal.,2010).Fisheretal.(2009)betitelendeMEAalseenklaroenstoot(‘clarioncall’),
maarpleitenvervolgensvoornijverveldwerk.Hetisfrappantdatzedaarinnietalleenstaan.
Veelauteursherzienhetanalysekaderinminofmeerderemateensprekenvervolgensde
vromehoopuitdatermeerveldwerkofrigoreuzerekwantificeringzalplaatsvinden(Balvanera
etal.,2006;Naidooetal.,2008;Dailyetal.,2009).Watmijbetreftgaanweonsbestdoenmet
datnijvereveldwerk.

Balansen voor veenweidepolders
OpbasisvanhetuitstekendeproefschriftvanChristyvanBeek(2007),heelveelgegevensvan
waterschappenenonzeeigenGISenspreadsheetanalyseshebbenFritzHellmannenik
geprobeerddehoofdenbijzakentescheidenindewater,stikstofenfosforbalansenvan
6

Toegankelijke teksten over het begrip ecosysteemdiensten vind ik Ranganathan et al. (2008) en Melman et al.
(2010).
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Figuur 3. Gemiddelde water-, stikstof en fosforbalansen in 13 Nederlandse veenweidepolders (aangepast uit Vermaat
en Hellmann, 2010).
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Nederlandseveenweidepolders.Hetultiemedoelwasomdemogelijkeinvloedvan
klimaatsveranderingdaaropteschatten.Depaperszittenindepijplijn.Elkepolderheeftzijn
eigenaardigheden,maarikconcentreermenuophetgemiddeldebeeldrondhetjaar2000(fig.
3).Omtebeginnenisdelandbouw,directviadebemestingenindirectviapeilverlagingen
mineralisatieverantwoordelijkvoorhetgrootstedeelvanalleinputsenoutputsaanNenP.
Relevantvoorbeleid:gebiedsvreemdwateralsbelangrijkebronlijktmeeeneenvoudigte
verwerpenhypothese.Wevondenookdatdewaterenstikstofbalansenvrijnetjesopnul
uitkwamen,maardePbalansniet.Indenegenpoldersdiegrotendeelsingebruikzijnbij
melkveehouderswashetverschil15kgPha1y1.Frappantgenoegbleekditjaarlijksesurplus
goedovereentekomenmetdeaanrijkingaanPdieBeltmanetal.(2009)onafhankelijkvanons
indebodemvanandereveenpoldersconstateerden(700kgPha1inthebovenste50cm
bodemineennatuurgebiedtenopzichtevan1400kgPha1ondermelkveena50jaar;Vermaat
enHellmann,2010).
Weverspillendusfosfor,dieblijfthangenaanhetadsorptiecomplexindebodemendoor
mineralisatievroegoflaatweervrijkomt.Isdaterg?Heteutrofiëerthetoppervlaktewater,en
dezepolderszijnnettoexporteursvanP(fig.3).Dusvanuithetwaterkwaliteitsperspectiefvan
hetwaterschapisdatinderdaaderg.Maarookvanuiteenduurzaamheidsenmarktperspectief
zouhetbeterkunnen.Integenstellingtotstikstofisfosforeendelfstofmeteeneindige
wereldvoorraad.Endievoorraadzitindeaarde,nietindeatmosfeer,zoalsbijN,terwijlde
landbouw,ookopwereldschaalcontinuPweglektnaarbodemenoppervlaktewater.Liuetal.
(2008)schatdatzodehelftweglektvanwatjaarlijksinfosfaatmijnengedolvenwordt.
Bovendienontbrekenaldieinteressantebacteriëleprocessenzoalsnitrificatie,denitrificatie,en
Nfixatie.Dusiserweinigruimtevoorslimmebiotechnologischeinnovatiedieoprecyclingis
gericht.NetalsbijolieisdetotalewereldvoorraadPlastigteschatten.Tienlandenbeschikken
over90%vandevoorraad,maarditkan12en37miljardtonzijnen‘Basedoncurrent
extractionratesandeconomicconditionsinthe1990s,morethanhalfofthesecountrieswill
haveexceededthelifeoftheirreservesinlessthan20years.’(ZapataenRoy,2004).Datis
natuurlijkoncontroleerbaarcijfergegoochel,maarwezullenhetongetwijfeldnodigblijven
hebbenendewereldprijzenstijgenalfors(MinemakersLtd,2008),zodateerderonrendabele
concessiesinAustraliëcommercieelinteressantworden.WatbetekentditvoorNederlandse
boeren?DatdePinkunstmestduurderwordtenhetdemoeiteloontomdiePgifteensextra
kritischtegenhetlichttehouden,zekeropdelangetermijnalsdemarktprijsvoorPaanzwelt.
Opwereldschaalbetekenthetdathetsteedsmoeilijkerzalwordenomeengroeiende
wereldbevolkingtevoeden,zekerbijeentoenemendeverwestersingvanhetdieet(Cordellet
al.,2009;Aiking,2010).Rockströmetal.(2009)benadrukkenstikstofalsproblematischvoor
watzeeen‘safeoperatingspace’noemenvoordewereldbevolking,maarzezijninhuntekst
minstenszogenuanceerdoverP.
Watishiernudeaardeenwatdeeconomie?Opwereldschaalisdatsamendehandelinde
delfstofP.Opdeschaalvanhetveenweidegebiedishetbelangrijksteaardkundigeprobleemde
mineralisatievandeveenbodemsdiehetgevolgisvandedrainage.Deeconomischevraaghoe
jeindezepoldersookoplangeretermijnalsveehoudernogeenredelijkeboterhamzou
kunnenverdienen,isverknooptmetdeconcurrentieomruimtemetanderemarktpartijen.
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Figuur 4. Met PCRASTER gemodelleerde en waargenomen totaal stikstof-concentraties in Schelde en
zijrivieren (uit Vermaat et al., ingediend).

Stikstof in het Scheldebekken en estuarium
OokinhetScheldebekkenhebbenFritzeniknaarwaterennutriëntengekeken.Ditgebeurdein
hetkadervaneenEGproject,SPICOSA,ineenbuitengewoonconstructievesamenwerkingmet
collega’svanhetVlaamseVITOenvanDELTARES.Onsdoelwaseenbetrouwbaarruimtelijk
stroomgebiedsmodelteconstruerenwaarmeeweallerelevantebronnenvanstikstofinhet
helestroomgebiedinclusiefWallonië,BrusselenNoordFrankrijkkunnenmanipulerenen
tegelijkertijdklimaatscenariosmeenemenendekostenvanmaatregelenschatten.Doelvandie
maatregeleniskostenefficiëntdestikstofvrachtinrivierenWesterscheldeestuariumterugte
brengen.Hetschematiseren,koppelenvanverschillendemodelleerprogramma’sende
calibratiehaddenwatvoetenindeaarde,maarnuhebbenweookwelwatomtrotsoptezijn
(Vermaatetal.,ingediend;fig.4).Eigenlijkwashetstadiumvoorhetmodellerennogveel
lastigerwantwehebbeneencomplexprocesvanstakeholderconsultationdoorgelopenmet
instellingenuitalleregio’s.Deuitkomstenvanditmodeldoorgerekendemaatregelenverrasten
onstochwel.OmhetvoordeKaderrichtlijngeformuleerdedoeltehalenzijnzekermaatregelen
nodig(fig.5).Interessantgenoeghaddenalleingrepeninhetlandelijkgebiedongeveer
evenveeleffect,maarzijndekostenenormverschillendofzenuuitgedruktwordenper
stroomgebiedofperkgN.InhetstroomgebiedvandeScheldelijkteenverhoogdeaansluiting
aanhetrioolgekoppeldaaneenverhoogdeefficiëntievandezuiveringsinstallatieshet
efficiëntstealternatief.Alsjevervolgenshetmestgebruikreguleert,ofdeafspoeling
vermindert,komenweaardigindebuurtvanonsdoel.Verderishetaandepolitiek,die
uiteraardookdebatenzalmeewegen.
DerivierdeScheldemondtuitinhetestuarium,deZeescheldeinBelgiëendeWesterscheldein
Nederland.Datestuariumheeftdecennialanggefungeerdalsnatuurlijkerioolwaterzuiverings
installatie(Soetaertetal.,2006),envervultdieecosysteemdiensteigenlijknogsteeds(fig.6).
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Figuur 5. Kosten van verschillende doorgerekende maatregelen ter reductie van de stikstofvracht bij
Hemiksem in 2038 vergeleken met 2008, uitgedrukt over het hele stroomgebied (links, cirkels) en per kg
stikstof verwijderd (rechts, driehoekjes). Economische kostenschattingen door Steven Broeckx (VITO).
Doelvracht is geschat op basis van het criterium voor een goede ecologische toestand voor grote rivieren
in Vlaanderen voor de Kaderrichtlijn Water (2.5 mg N l-1). Hemiksem ligt op de overgang rivier-estuarium
van de Schelde. De vracht in 2008 bedroeg 26500 ton jaar-1. Bufferstroken zijn gemodelleerd als 15 m
brede stroken die uit cultuur worden genomen maar in bezit van de landbouwer blijven.

AlswedatvergelijkenmethethuidigeHaringvliet,danishetcontrastfrappant(fig.6).De
getijdebewegingdoetgigantischehoeveelhedenwaterheenenweerbewegen,handhaaft
daarmeezonderveelextramaatschappelijkekosteneengigantischoppervlakteaan
dynamischenatuurenfungeerttegelijkertijdalseenbiogeochemischreactorvat,waarschijnlijk
tenminstetweeondergewaardeerdeecosysteemdiensten.Datzoudeherstelde
getijdedynamiekinhetHaringvlietookkunnenbieden,ookalzettenwehetmaaropdie
inmiddelsspreekwoordelijkekier7.Uitvoerenvantoezeggingenistochwelhetminstedateen
burgervaneenbetrouwbaaropenbaarbestuurmagverwachten.
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Figuur 6. Jaargemiddelde totaal stikstofconcentratie in Westerschelde (gegevens Bert van Eck,
DELTARES; stations Hemiksem en Vlissingen, gemiddeld 2001-2007) en Haringvliet (gegevens
WATERBASE; stations Bovensluis en Haringvlietsluis, gemiddeld 2004-2009).
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Deaardwetenschappelijkekantvanditonderzoekisinmijnogendedynamiekvanstikstofin
hetgrondenoppervlaktewatervanhetScheldebekken.Omdiedynamiekindevingerste
hebbeniseengoedbegripvandehydrologieendestikstofkringloopcruciaal.Deeconomische
aspectlijktmeaantweekantentezitten:aandeenekantdebetekenisvanhet
maatschappelijkhandelenvoordiestikstofdynamiek,enaandeanderekantdeafwegingvan
kostenenbatenvanmaatregelendievervuilingvanonsleefmilieuvoorkomen,verzachtenof
ombuigen.Beidezijnpasgoedinhunsamenhangaftewegenopdeschaalvanhetcomplete
stroomgebied.Danzijnookpolitiekgevoeligegrensoverschrijdendevragentebeantwoorden
zoalswatdebijdragevanhetFransedeelofWalloniëis.
Mangrovebossen als kustbescherming

SindsmijnwerkmetSaiUdomluckThampanya(2006)benikgeïnteresseerdgeblevenin
mangrovebossen.Detsunamivankerst2004maaktedediscussieoverdemogelijke
beschermingdiemangrovebossenzoudenkunnengevenweeractueel.Zelfwerdiknaeen
dommestatistischefoutgemangelddooreenAustraliërdiedatlaterbijiedereenbleektedoen
dieietspositiefsschrijftoverdebeschermingdiemangroveskunnenbieden(Vermaaten
Thampanya,2006;DasenVincent,2009).Collega’svandeVUBrusselformulerenhetalsvolgt:
‘Mangrovewoudenvormeneennatuurlijkedijktegenwatergeweld’8.Maarhoezithet?Dasen
Vincent(2009)lietenineengrootschaligestudieinIndiaovertuigendziendathetaantal
sterfgevallenminderwasindorpendiebeschermdwerdendoormangroves,waarvelen
thuisgeblevenwarenondankshetafgegevenevacuatiealarm.Indezonebinnen10kmvande
kustwashetaantalsterfgevallen69%lagerachterdenogresterendemangrovebossen.Hetlijkt
medatditeenniettenegerenecosysteemdienstis.DasenVincent(2008)doenookeengrove
schattingvandebatenvandevermedensterfgevallenendekostenvanhethandhavenvaneen
mangrovegordel(gedorvenlandbouwinkomsten)enzieneenpositievenettobalans.
Tegelijkertijdbetekentditnietdatoveralplantenvanmangroveeensimpelepanaceeis.Het
aantalgedocumenteerdmisluktebebossingsprojectenishelaasindrukwekkend(Elster,2000).
Vaakoverlevendekiemplantenhetniet,omdathetterplekkedeverkeerdesoortisofde
verkeerdecondities.ZoisvaakdirectdebosbouwkundigmeestaantrekkelijkesoortRhizophora
gepoot,waarvroegekolonisatorenzoalsAvicenniaofSonneratiameervoordehandhadden
gelegen,onderandereomdatzebeterbestandzijntegenhogeresaliniteitenensterkerewater
enslibbeweging(Thampanya,2006).

Mangrovekustenlijkenmezowelaardwetenschappelijkalseconomischinteressantomdatze
eenbrandpuntzijnvanoprukkendmenselijkgebruikvanuithetachterlandvoorlandbouwen
visteelt,envangroteveranderingeninzoetwaterenslibtoevoer,maarooknogeensde
frontlijnzijnvoorgrotendeelsarmegemeenschappentegeneenstijgendezeespiegel.
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Tabel 3. Uitwerking van de belangrijkste ecosysteemdiensten die ik onderken in de drie casussen.
Volgens de MEA-indeling (2005) worden productie-, regulerende en culturele diensten onderscheiden,
ondersteunende diensten zijn weggelaten. Per dienst en casus worden drie kolommen gepresenteerd:
eerst de dienst, dan de relevante belanghebbende, dus de sector of partij die het meeste baat of verlies
heeft bij deze dienst, en tenslotte de manier waarop de dienst al dan niet monetair gewaardeerda kan
worden. De mijns inziens belangrijkste diensten zijn vet gedrukt.
veenweidegebied

dienst
productie

regulerend

belanghebbende

melk en vlees boer+sector,
handel, klant
(kg/ha/jr)

mangrove ZO Azie
belanghebbende

dienst

waardering

dienst

vis, weidegrond,
zilte groente

beroeps- en
sportvissers;
overig

markt

hout
(constructie,
brandhout,
kg/ha/jr)
wild, honing, vis,
schaaldieren
aquacultuur

exploitanten,
markt
lokale en
regionale
afnemers
lokale bevolking ??

transport
(tonnen
vracht/jr)

bedrijven,
handel, klant

markt

transport

lokale bevolking markt

maatschappij
(waterschap)

voorkomen
schade

maatschappij
waterafvoer
(m3/jr) en
kustverdediging

vermeden
kustschade, betalings- bescherming
bereidheid
institutie

waterkwaliteit
(kg N, P,
X/ha/jr)

maatschappij
(waterschap)

betalingsbereidheid
(burger +
institutie)

waterkwaliteit (kg maatschappij,
N, P, X/ha/jr),
vervuiler
afvoer en reiniging

betalingsbereidheid
(burger +
institutie)
??

landschapsbeleving
natuurbeheer

recreanten,
burgers
natuurminnaars,
maatschappij
(toekomstige
generaties)

belanghebbende

waardering
markt

waterberging
(m3/ha/jr)

broeikasgaswereld (klimaatbalans (kg CO2- slachtoffers)
eq/ha/jr)

cultureel

Schelde

(emissierechtenmarkt)

betalingsbereidheid
betalingsbereidheid
(burger +
institutie)

slibvang (kg/jr,
cm/jr)
broeikasgasbalans (kg CO2eq/ha/jr)

landschapsbeleving
natuurbeheer

water- en
strandrecreatie

maatschappij

wereld (klimaat- (emissierechtenslachtoffers)
markt)

recreanten,
burgers
natuurminnaars,
maatschappij
(toekomstige
generaties)
recreanten,
bedrijven

betalingsbereidheid
betalingsbereidheid
(burger +
institutie)
betalingsbereidheid, markt

waardering

kweker, financier markt

lokale bevolking vermeden schade

waterkwaliteit (kg maatschappij,
vervuiler
N, P, X/ha/jr),
afvoer en reiniging

??

maatschappij

??

slibvang (kg/jr,
cm/jr)
broeikasgasbalans (kg CO2eq/ha/jr)
kraamkamer
commerciele vis
en garnaal

natuurbeheer

wereld (klimaat- (emissierechtenslachtoffers)
markt)
vissers, vistelers ??

natuurminnaars, betalingsbereidheid
1e wereld
(toekomstige
generaties)

a

literatuur: marktgevens zijn beschikbaar bij de daarin gespecialiseerde statistische bureau’s zoals CBS, LEI,
EUROSTAT, FAOSTAT. Voor vermeden schade en bijbehorende risico-analyses zie Bouwer (2010), voor stated
preference methoden zie Schaafsma (2011), voor een overzicht van waarderingstechnieken zie Brouwer (2010), en
voor schatters uit meta-analyses zie Brander et al. (2010) en Ghermandi et al. (2010). Kosten- en batenafwegingen
voor mangrovebossen worden gedaan in Das en Vincent (2009), maar ook in Gilbert en Janssen (1998) en Barbier et
al. (2008); Schattingen van de betalingsbereidheid voor waterkwaliteitsverbetering of kraamkamerfunctie van
mangroven zijn me niet bekend.

Vertaling naar ecosysteemdiensten

Almetalzijnditdrieinteressante‘gevallen’,maardevraagishierofdatallesconstructiefte
vertalenisnaarecosysteemdienstenindesystematiekvandeMilleniumEcosystemAssesment
envervolgenseconomischverantwoordtewaarderen.Devraagisdusofwedesamenstellende
delenvandetotaleeconomischewaarde(TEV,Balmfordetal.,2002)metvoldoende
betrouwbaarheidkunnenbenaderen.Mijnbenaderingdaarbijbestaateruitdedienstdiedoor
mensenbenutwordt(definalservice)zokwantitatiefmogelijkteschatten.Hetisrelevantom
SlootwegenVanBeukering(2008)hierbijaantehalen:zijwijzenopdecontextvande
waarderingsexercitie.Welkmaatschappelijkdoelwordtermethetingelduitdrukkenvan
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ecosysteemdienstennagestreefd?Zebenadrukkenhetverschiltussensignalering(Costanzaet
al.,1997),besluitvorming(MKBA),schadeinschatting(ExxonValdez)ofduurzaamheids
financiering(emissiemarkt,REDD).

Hetbelangvandeonderliggendebiogeochemischeprocessenenderolvanbiodiversiteitvind
ikzekernietverwaarloosbaar.Ikgaerechtervoorditmomentvanuitdatdeonderliggende
systeemanalysevande´aarde´kantvanditverhaalderelevanterelatiesafdoendeinkaart
heeftgebracht,zodateffectenvanveranderingeninsturendefactorenredelijkvoorspeld
kunnenworden.Ditisinfeiteookdesimpele,maarnietaltijdgemakkelijkuitvoerbare,
boodschapvanWallace(2007),endeaanpakvandewetenschapspositivist:eerstoorzaaken
gevolggoedbegrijpenenhoofdenbijzakenbenoemen.Insamenspraakmetdecollega’s
economen(bijvoorbeeldVanBeukeringetal.,2003;Branderetal.,2010;Brouwer,2010,
Ghermandietal.,2010,Schaafsma,2010)kunnenwedebenuttedienstenvervolgenszoveel
mogelijkmonetariseren.Eenenanderhebikschetsmatigopgezetintabel3.Indedrie
verschillendesystemenzijnduidelijkanderedienstentoonaangevend.Regulerendediensten
diemetwatertemakenhebbenstaanbijalledrieopdevoorgrond,maardatisnatuurlijkmede
veroorzaaktdoormijnkeuze.Tweepuntenvallenverderop.Teneerstelijkthetnietzomoeilijk
omdewaardevandemeestedienstentemonetariserenomdatvoorelkedienstwelliteratuur
ofstatistischegegevensbeschikbaarzijn.Hiermeeillustreerikdathetconcept
´ecosysteemdiensten´goedkanwerkenopdatgrensvlaktussenaardeeneconomie.Ten
tweedelijkthetwelofdetropischemangrovebossenhetmeestdiversepaletaandiensten
offreertterwijlhetHollandseveenweidelandschapuiterstgespecialiseerdis.Isdithetgevolg
vaneenhalveeeuwwelvaartsmaatschappijeneenverdoorgevoerdelandbouwspecialisatie(de
groenerevolutie)ofismijnanalyseteoppervlakkig?Tenslottenogietsoverhetvooruitzicht
vaneenemissierechtenmarkt:ikkannietinschatteninhoeverrezichhierookwerkelijkeen
marktzalontwikkelen,maarikbenafgegaanopdeliteratuur(Gibbsetal.,2007;Mattssonet
al.,2009;Melmanetal.,2010).Ikhoopoverigensvanganserhartedatweopwereldschaalde
reëlepotentiezullenbenuttenenoverkunnenstappenvanfossielenaarduurzamerenschier
onuitputtelijkeenergiebronnenalszonenwind.Daaromdenkikookdatfosforuiteindelijkeen
problematischerhulpbronwordtdanstikstof,datimmersruimvoorhandenisindeatmosfeer
enwaarvandewinningeerderbeperktwordtdoordeenergieintensiteitvanhetHaberBosch
proces.


Conclusie
Resumerendkomikterugopdevraaginmijntitel.Ikziehetalseengroteuitdagingomdat
onderzoekophetgrensvlakvanaardwetenschappeneneconomievormtegaangeven.Ikvind
juistdewisselwerkingenopdatgrensvlakinteressantenrelevant.Ikgaervanuitdatereen
duidelijkegrensis.Ikhebzojuistaangegevendatikdiegrensrespecteermaarookzal
opzoeken.Daarbijhoopikookvruchtbaartekunnenmengen.Ikhebbeargumenteerddatik
daarvoordeintermediaireschaalvanlandschapenstroomgebiedkiesenhetkwantificerende
perspectiefvandesysteemaardekantvanecosysteemdiensten.Om‘wiedoetwatnou
precieswaar’vragentebeantwoordenzaldebewegingvanwaterenstoffendoorhet
landschapvanhetstroomgebiedmijnkompaszijn.Ikmeendathetbelangvan
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ecosysteemdienstenbemoedigendvaakin‘geldachtige’waardevankostenenbatenuitgedrukt
kanworden,wateenrationeleafwegingvergemakkelijkt,‘ook’voorpoliticiendaaraan
voorafgaand,onsbegripindezinvanwaardering,voor‘systeemaarde’verhoogt.Ikgaer
vanuitdatikdaarmeebijzaldragenaanhetdoeldatindeprofielschetsvoormijnleerstoelis
geschetst:´tobetterunderstandthespatialandtemporalpatternsoflinkednaturaland
economicprocessesattheearth´ssurfaceasabasisforimproveddecision/makingandnatural
resourcemanagement.´

Voorhetmengenophetraakvlakvandedisciplinesistijdnodig,maarookconcreteaanleiding.
Diezalikzoekeninprojectmatigesamenwerking.Gaandewegzullendieprojectenzichal
meestromendlangsdiedisciplinairegrenstotturbulentewervelsonderscheidenenvoor
interessantemengingzorgen.Dekansdatdatrond‘wickedproblems’zalgebeurenachtik
groot.Ikhoopdatikconstructiefaandieturbulentiekanbijdragen,wantdaarzalhet
onderzoekvanprofiteren.Dieprojectenbeginnenalvormtekrijgen.MetPietervanBeukering
enRoyBrouwerstaanervoorstellenopstapelvoorhetwaarderenvanecosysteemdiensten
langsEuropeserivieren(metDELTARES)enCaribischekusten(metIMARES),metJef
Vandenberghe,EricKoomenenMarkBokhorstronddeLoire,metJacinthaEllersbinnenhet
AGCIaan‘functionaltraits’enmetFritzHellmannenMattyBergaanversnipperde
slootbiodiversiteit.Indeafgelopendriekwartjaarhebiknogmaarmeteendeelvande
collega’svanbinnenenbuitendeVUopdeverlanglijstinmijnnotitieboekkennisgemaakt.Ik
hoopdatjulliedatnietpersoonlijkopvatten,wantdeoorzaakisookbijmijdatikmetevaak
doorkortetermijnprioriteitenlaatopslokken.Ikhoopdatikdusnogwelkomben.Laatinelk
gevalduidelijkzijndatsamenwerkinginmijnbelangis.

Wathetonderwijsbetreftbenikzondermeeroptimistisch.DezeopleidingAardeeneconomie
staatalseenhuis,ofmisschienbloemrijker,vaartalseenAmazoneveerboot,meteengoed
uitzichtopbeide,samenopstromenderivieren.Mogedatuitzichtnietvertroebeldworden!

Dankwoord
Traditiegetrouweindigteenoratiemeteendankwoordendatbegintdanvaakformeel
‘bovenaan’.Inditgevalisdatzekeropzijnplaats,wanthetopstartenvanAardeeneconomie
waszekernietrisicoloos.IkwildanookhetCollegevanBestuurenspeciaaldedecanenvan
FALWenFEWEB,BaukeOudegaenHarmenVerbruggen,vanhartebedankenvoorhet
vertrouwen.Wellichtwatmindergebruikelijk,maarookdevoorzittervanmijn
sollicitatiecommissie,JefVandenberghe,wilikpersoonlijkbedankenvoordevriendelijkemaar
duidelijkemanierwaarophijmesteunt.OokFransBerkhoutenPeterVerburgvanhetIVMwil
iknoemenvoorhunconstructieverolbijdepositioneringvanAardeeneconomie.

Maarlaatiknuonderop,bijdebasisbeginnen.Sindsikin1977populatiebiologiegingstuderen
inWageningenisdewereldommijheenbehoorlijkveranderd.Ikhebhetgelukgehadaltijd
weermensentetreffendiesamenietswildenopbouwen.Kritisch,maarvooralconstructiefen
creatief‘ervoorgaan’.Dathoopikvasttehouden.Alswetenschapperindedophebikin
WageningenveelgeleerdvanMousSabelis,inDenemarkenvanKajSandJensenendaarnanog
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veelmeermetMichielHootsmansinhetwaterplantencircusvanWimvanVierssendieonsook
meetroondenaarhetIHEinDelft.HetIHEwaseenfantastischeleerschoolvoorinterculturele
samenwerkingenikkreegerdekansomdrieprojectenlangmetCarlosDuarteoptetrekken,
metrechteenbijzondermens.HieropdeVUbijhetIVMontdekteikdatmultidisciplinariteit
nogwelevenwatmeerwasdanmeteenDelftsecivielsamenaaneenrivierofrwzitewerken.
AlisonGilbert,WimSalomons,RonJanssen,LukeBranderenMichielvanDrunen,maarookde
ouwerottenOnnoKuik,HarryAikingenBertvanHattumhebbenmedaarbijgecoacht,
waarschijnlijkdoorgaansnieteenszobewust.DeprojectgestuurdeorganisatievanhetIVMlaat
gelukkigooknogruimtevoorniethelemaalinhetkeurslijfpassendeinitiatieven.Zozitiknog
steedsmetergveelplezierinderedactievanLandschapenhebbenNancyOmtzigtenLaurens
Bouwermetmijeenreeksartikelengeschrevenwaarformeelgeenprojectbijhoorde.Wel
redelijknetjesingekaderdwashetonderzoekmetAlisonGilbert,JeroenvandenBergh,Wim
Salomons,RienAerts,AndreDias,BartHoorensenFritzHellmann.SamenmetAlfred
WagtendonkenHansdeMoelwerkikdelaatstezomersergprettigsamenbijhetinmiddels
goedgewaardeerdetweedejaarsveldwerkAardeeneconomie.PietervanBeukeringheeftmet
mijhetERMMScvakecosysteemdienstenbedachtenditjaarvoorheteerstgegeven.Mark
BokhorstenMathildeMolendijkzijnmemomenteelaanhetinwerkeninhetcurriculumAarde
eneconomie.Datikjulliehiernuallemaalbedankbetekentnatuurlijknietdathetnumaareens
afgelopenmoetwezen,integendeel!MarkenMathilde,maarookFrankenHenrienPeterenal
dieanderendieonsdaarbijhelpen,wegaanerwatmooisvanmakenenmetjulliesamenlijkt
medatgeenstraf!Markookbedanktvoorjekritischeblikopdezetekst.

VerderzijndestudentenAardeeneconomiehetbedankendubbelendwarswaard.Zonder
julliestondikhierniet.Ikhoopdatjegeenspijthebtvanjekeuzeenvooralnatuurlijkdeeerste
generatiebedanktvoorderolvanproefkonijn.Jezulterweleensmoevanzijngeworden,maar
erisnaarjegeluisterdenzekerhetBScprogammazitnuprimainelkaar,nietwaar?

Behalvedoorcollega’senstudentenwordtmijnlevenvooreenbelangrijkerdeelgekleurddoor
vriendenenfamilie,watleukdatjulliehierzijn.Mijnoudersbedanktvooralleruimteenhet
vertrouwenendestabiliteitdiejulliealsgezinleverden.Broersenzusendewaaieraan
geliefdenenkindersomjullieheen,fijndatjulliehierzijnomdezeplechtigheidmetmete
delen.Zo.EndannuBente,LiekeenMargreet,drieschattenvanme,laatikkortzijn:julliezijn
top!Ikhoopdatwenoglangmetelkaaropmogenlevenindenuchterheidvanalledag.

TotslotzouikinlichteironiewilleneindigenmeteenuitspraakdiedoorToonder(1984)een
zekereO.B.B.indemondwordtgelegd:“Ikbenvaaksprakeloosomdatikzegwatikdenk”.

--
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