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In de gangbare aanpak van duurzaamheidsvraagstukken wordt vaak gewerkt vanuit ‘inhoudelijke’ thema’s zoals: water, ecologie,
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De toekomst
Een prachtig onderwerp heeft deze editie van MILIEU. Zeker
als je weet dat dit het laatste nummer is van de hand van
onze bijzonder gewaarde hoofdredacteur Jan de Graaf. Want
ja, hoe ziet zijn toekomst eruit? Als een groene oase van rust
en tevredenheid? Of dreigt het zwarte gat?
Bij de toekomst moet ik altijd denken aan kinderboeken die
ik vroeger las. En die ik straks nog steeds hoop te lezen.
Zoals ‘Niemand Houdt me Tegen’ van Evert Hartman. Een
prachtig boek dat speelt in de verre toekomst. In dit boek kun
je met een soort ring aan je vinger contactloos betalen.
Onbestaanbaar! Maar nu, nog geen vijftig jaar later is het
realiteit. Alleen dan met een telefoon in plaats van een ring.
Vaak gaat het bij toekomstbeelden om technische veranderingen. Technieken die al in de kinderschoenen staan, maar
die ongelooflijk lijken. Zoals beeldbellen. Mijn vader werkte
in de jaren ’80 van de vorige eeuw bij de PTT (nu KPN) en
vertelde over deze mogelijkheid. Voor mij als tiener was het
bijna niet te bevatten dat je met een telefoon in je hand met
iemand kon spreken die je ook kon zien, waar dan ook in de
wereld. Dat kon toch niet? Maar we wilden het wel. En ik weet
het nog goed dat ik in 1998 voor het eerst meedeed aan een
videoconferentie, waarbij we samenwerkten met mensen uit
Latijns-Amerika. Via een satellietverbinding spraken we
met mensen uit een ander werelddeel. Het kostte wel een
paar ton, maar dan had je ook wat. En nu is videobellen de
praktijk van alledag.

Anders is het als het om de toekomst van de aarde gaat. Het
rapport van de Club van Rome schetste bijvoorbeeld in de
jaren ‘70 van de vorige eeuw een alarmerend beeld. Een
beeld waar ieder weldenkend mens van zegt: nee dat willen
we niet. Maar wat blijkt? In bijna alles heeft de Club van
Rome gelijk gekregen. Soms duurde het wat langer, maar
dat waar ze voor waarschuwde is wel waarheid geworden.
Klimaat verandert. De biodiversiteit neemt alarmerend
snel af. Een aantal grondstoffen raakt langzaam op. We zijn
nog niet in staat gebleken om dit rampscenario af te
wenden.
Het is zaak om een nieuw toekomstbeeld te maken. Een
toekomstbeeld van een gezonde en groene aarde. Een
toekomstbeeld dat zo aansprekend is, dat we het echt willen.
Net als beeldbellen. Zodat we het omarmen en het net als
veel andere technische innovaties langzaam werkelijkheid
zien worden.
Dus Jan… hier een paar suggesties om het zwarte gat te
voorkomen. Lees boeken als ‘Niemand houdt me tegen’. En
schrijf het toekomstbeeld waar we ons met zijn allen aan
kunnen vasthouden.
Dank alvast!
Antoine Heideveld
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“Ik ben een optimist”, laat Stientje
van Veldhoven in dit nummer weten. Haar
woorden sluiten aan bij de teneur van
de thema-artikelen. Experts op een aantal
kernissues van het milieubeleid geven hun
visie op de toekomst. Veel leesplezier in de
laatste MILIEU van mijn hand.
Jan de Graaf,
hoofdredacteur

03 | Column De toekomst

21 | Investeer in hoop!

42 | Column De wereld na Glasgow

Antoine Heideveld

Kent u de toekomststoel? Dit is een lege stoel

Bas Eickhout

aan een vergadertafel die de toekomst

THEMA: TOEKOMST

symboliseert. Maar de toekomst is nú.
Vera Dalm

43 | Implementatie ontwikkelingsdoelen vormt hindernisbaan

06 | Duurzaam onderwijs zit nog in
de puberteit

24 | Op het goede spoor

Leren voor duurzaamheid is nog geenszins

De Integrale Mobiliteitsanalyse stelt ons in

46 | Recent van de pers

structureel onderdeel van ons onderwijs-

staat naar de toekomst voor het personen-

Stikstof

systeem. Daar moet de minister wat aan doen.

en goederenvervoer te kijken. Nu komt het

Aandacht voor het alledaagse

Jeroen Naaijkens

neer op het kiezen van de juiste afslagen.

Pleidooi aanpak schaarste metalen

Margarita Amador en Alfons Uijtewaal

Jaap Jelle Feenstra

09 | Een stad ván en vóór mensen

58 | VVM Kort

De duurzame stad van de toekomst is

27 | Naar een energietransitie 3.0

bovenal een stad van en voor mensen.

Laten we de energietransitie tot de essentie

Een schetsmatige blauwdruk.

terugbrengen. Hieruit valt af te leiden wat

Ymkje de Broer

er wel en niet moet gebeuren.

Rachel Heijne

Jan Paul van Soest

12 | Klimaatcrisis en overheid:
regering, regeer!

30 | VVM kijkt vooruit

De tijd is op. Dé mondiale uitdaging:

Rachel Heijne en Margien Bootsma

gekozen overheden de moed geven om
burgers en bedrijven te binden.
Jan Karel Mak

32 | Column SDE weg ermee!
Dwarsliggers

15 | Maak voedselproductie efficiënt,
gezond en duurzaam
De voedselproductie staat voor grote uitda-

33 | Vertrouwen is goed, handhaven
is beter

gingen. Wat zijn dé aanknopingspunten om

Frans Vollenbroek en Bert Metz

hier nú werk te maken?
Léon Jansen

34 | Dromen over een gezonde
leefomgeving
Marije van Hal, Marja Elders en Tessa
Overmars

36 | Stientje van Veldhoven: “Ik ben
een optimist”
Jan de Graaf

48 | Kansen voor gezonde bodem
en voldoende water
Pleidooi voor maatwerk in
stikstofactieprogramma
Gerard H. Ros et al.

39 | Mondiaal raamwerk voor
bescherming biodiversiteit
18 | Grote belemmeringen,
kleine stappen

Mondiaal holt de biodiversiteit achteruit.

54 | Naar een gezonde en duurzame landbouw

Om te redden wat te redden valt, wordt

Pathogene bodemmicroben: onderwerp

Hoe kunnen we circulair ondernemen een

onder de vlag van de Verenigde Naties hard

van internationale zorg

duw in de rug geven?

gewerkt aan herstelplannen.

Willie Peijnenburg, Martina Vijver en

Mara Haverkort en Antoine Heideveld

Marcel Kok en Ingrid Visseren-Hamakers

Maarten Schrama

Tijdschrift Milieu, december 2021

5

Dertig jaar duwen en trekken

Duurzaam onderwijs
zit nog in de puberteit
Het was frappant dat Greta Thunberg in 2018 de straat
een geschikter podium vond voor haar statement dan de
school. Dat roept de vraag op hoe stevig duurzame
ontwikkeling is verankerd in ons onderwijs. Natuurlijk,
op veel websites van scholen en universiteiten staan de
Sustainable Development Goals. En veel studenten en
bestuurders zijn geweldig actief op dit gebied.
Maar de inertie van het formele onderwijsstelsel belet de
snelle veranderingen die nodig zijn. Leren voor duurzaamheid is nog geenszins structureel onderdeel van
het systeem. Daar kan en moet de minister wat aan doen.

pas eind jaren negentig gaan we ook in
Nederland door die bril kijken. Oplettende en
vasthoudende studenten vanuit verschillende
universiteiten en opleidingen zoals biologie,
economie, politicologie en bestuurskunde,
waaronder huidig VVM-voorzitter Antoine
Heideveld, sluiten in 1996 een deal met
minister Ritsen en gaan instellingen in het
hoger onderwijs bestoken. Milieu-opleidingen
alleen zijn voor hen niet voldoende, het hele
onderwijs moet duurzaam worden.
Zij doen een inventarisatie en richten de

Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs op
met prominente bestuurders uit WO en HBO.
Richting en ambitie, organisatie en status,
het wordt serieus. Aan Hogeschool Brabant
(nu AVANS) haakt docent Niko Roorda in op

van bijvoorbeeld een laboratorium-oplei-

voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs

ding. Alles bij elkaar hebben ze een jaarlijkse

van steun van bedrijven en ontwikkelt

stapsgewijs groeien. In 1986 was toenmalig

instroom van enkele honderden studenten.

AISHE: Auditing Instrument for

minister Winsemius met zijn boek ‘Gast in

Instellingsbesturen laten soms ambitie zien,

Sustainability in Higher Education.

eigen huis’ een van de eersten die de verschil-

maar ook gebrek aan innovatievermogen.

lende milieuproblemen onderling verbond. Tot

Vacatures zijn er ondertussen volop, werkge-

MBO

dan leverden de universiteiten enkel specia-

vers willen die breed afgestudeerden wel.

In 2004 begint het ook in het MBO te gisten.

listen in milieuhygiëne af, denk aan waterzui-

Universitaire milieukunde-instituten in

Duurzaam MBO wordt opgericht. Docenten

veraars, juristen of toxicologen. Rond datzelfde

Leiden en Nijmegen krijgen meer ruimte en

als Rob de Vrind (Koning Willem 1 College)

jaar studeerden de eerste hbo-studenten af van

in Amsterdam wordt VVM-bestuurslid

en Co van den Boogert (Wellantcollege)

multidisciplinaire milieukunde-opleidingen in

Jacqueline Cramer deeltijd-hoogleraar

komen met voorstellen, wisselen voor-

Deventer en Leeuwarden, maar integraal mili-

Milieukunde aan de VU.

beelden uit en houden symposia op

eubeheer is nog ver te zoeken. Onder regie van

Er groeit in die jaren een milieu-optimisme.

MBO-scholen door het hele land. In het begin

visionair milieu-toxicoloog Jan-Willem Copius

Dat stimuleert jongeren om een milieu-

gaat het over informeren, inspireren. Dat

Peereboom hebben we daarom toen maar de

opleiding te gaan doen. Dat diploma geeft

verandert snel in implementeren, bijvoor-

VVM opgericht en aangestuurd op integratie

later altijd interessant en maatschappelijk

beeld via het geven van ‘global goals’-lessen.

van disciplines en op samenwerking tussen

verantwoord werk. De problemen zijn groot,

Maar in het MBO zijn de regels strakker dan

werkveld en onderwijs.

maar oplosbaar met professionals, geld, tech-

in het HBO en WO. De eindtermen en de

nologie en regelgeving.

curricula worden landelijk vastgesteld en

Milieu-optimisme

6

de regels voor kwaliteitszorg, verzekert zich

In de afgelopen decennia zie je de aandacht

aanpassing vraagt jaren vergaderen. De

Met succes, begin jaren ‘90 worden de

WO en HBO

HBO-milieuopleidingen voor het eerst gevisi-

Vijf jaar later blijkt hoe naïef dat optimisme

Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven opdracht

teerd. Het zijn er dan twaalf, enkele breed

was. Brundtland introduceerde al in 1987 het

gegeven in alle kwalificatiedossiers duur-

milieukundig, andere smal, een afsplitsing

paradigma van duurzame ontwikkeling, maar

zaamheid op te nemen. Daar wacht het MBO

Tijdschrift Milieu, december 2021

THEMA

Toekomst

regering heeft het Samenwerkingsorgaan

‘Ons onderwijs
stelsel is vooral
gericht op uit
dagingen van het
verleden’

nu op. Toch zijn veel instellingen al

steld. Nu heeft het Nederlandse onderwijs

niet! Het is

begonnen, met expertisecentra voor de ener-

geen jaren nodig om die te omarmen. De VU

geweldig

gietransitie, met een practor circulaire

ontwerpt een dashboard om te monitoren

om op zoveel

economie of met een duurzaamheidsfabriek

welke SDG’s worden bediend door onder-

plekken

met een duurzaam gebouw waarin alle tech-

zoeksprojecten. Dit wordt overgenomen door

studenten en docenten

niek zichtbaar is gemaakt ter inspiratie van

de VSNU. HBO’s en MBO’s zoeken ook

te zien die zich een pad banen door de onder-

de studenten. Recent bracht S-BB het ‘inspi-

aansluiting bij de SDG’s en zetten ze, soms

wijsbureaucratie om duurzame ontwikkeling

ratie-document circulaire economie’ uit.

zelfs prominent, op hun website.

waar te maken. Dat gaat van modeontwerp

Nadat onder leiding van André de Hamer in

Een belangrijke plek wordt nu (en nu nog)

LightyearOne. Van ambacht tot high-tech,

2009 de Stichting Duurzame Pabo is opge-

ingenomen door het programma

steeds meer jonge mensen durven te dromen

richt wordt nu ook in het basisonderwijs

DuurzaamDoor, ondergebracht bij

en hun eigen weg te gaan naar een duurzame

duurzaam geleerd, door leerlingen samen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

toekomst. Het is innoveren van onderop, met

met de leraren in opleiding.

Dit is ontstaan vanuit de competitie ‘Ei van

slim samenspel tussen pioniers en leren door

Columbus’, een prijsvraag van vier ministe-

te doen. Als je een pabo-student en een basis-

Niet geborgd

ries. Rond praktijkcases wil het programma

schoolleerling hoort praten over het

Kortom, duurzame ontwikkeling heeft zich

samen werken en leren aan oplossingen

aanpakken van klimaatverandering dan

genesteld in het onderwijs. We zien stevige

voor de grote maatschappelijke opgaven.

geeft dat hoop. Die initiatieven van gedreven,

onderzoeksinstituten, innovatieve onder-

Het Rijk betrekt er initiatiefnemers uit

actieve idealisten verdienen lof en

wijsvormen, gemotiveerde leerlingen en

onderwijs, bedrijfsleven en organisaties bij.

ondersteuning!

studenten, docenten, lectoren, hoogleraren,

DuurzaamDoor werkt aan een netwerk en

projecten, stichtingen en onderzoekspro-

methodiek voor al het onderwijs. Via de het

Sleuren en trekken

gramma’s. De NVAO erkent een AISHE als

programma Leren voor Duurzame

Maar het is wel een aaneenschakeling van

een ‘bijzonder kenmerk’. Waardevol, maar

Ontwikkeling , wat weer een vervolg was op

werkgroepen die stichtingen voortbrengen

het is nog lang geen mainstream. Soms

Leren voor Duurzaamheid, wat weer een

die programma’s genereren die op hun beurt

wordt dat pijnlijk zichtbaar. Rond 2010

vervolg was op NME-Impuls, komt hier de

weer nieuwe werkgroepen subsidiëren.

krijgen een hogeschool en een universiteit,

Coöperatie Leren voor Morgen uit. Dit

Studenten en docenten sleuren en trekken, de

tot dan koplopers, een nieuwe bestuurder en

programma helpt weer het netwerk

overheid, het management volgt.

ze vallen dan beiden lelijk terug in aandacht

Studenten voor morgen op weg. Dat legt in

Schouderklopjes, prijzen, subsidies, inspiratie

voor duurzaamheid. Die was dus niet

de jaarlijkse competitie Sustainabul de

en evaluatie op basis van vrijwilligheid, het is

geborgd.

instellingen naast de duurzame meetlat.

allemaal ad hoc. De inertie van het bureau-

WUR staat meestal bovenaan in die ranglijst

cratische onderwijssysteem zelf blijft buiten

of installatietechniek tot OceanCleanup en

Opleving

schot. We lezen op de homepage van de

In 2015 worden de Sustainable Development

Lof en ondersteuning

Coöperatie Leren voor Morgen dat deze zich

Goals (SDG’s) als mondiale agenda vastge-

Mogen we tevreden zijn? Deels wel, deels

inzet “voor leren voor duurzame ontwikke-

Toekomst

THEMA

Tijdschrift Milieu, december 2021

7

ling: binnen én buiten het onderwijssysteem
en van peuter tot postdoc.” Prijzenswaardig,
maar het onderwijssysteem zelf, de regelgeving en de financiering moeten juist worden
getoetst op hun bijdrage aan de duurzame
ontwikkeling. Het is toch betreurenswaardig
dat steeds opnieuw bevlogen studenten of
docenten het initiatief moeten nemen tot de
verduurzaming. Vervolgens worden zij hoogstens getolereerd door de regelgeving en het
onderwijssysteem, tenminste als zij er niet
door worden afgeremd.

Aan de slag

arbeidsmarkt kennis kunnen delen en

De onderwijsvernieuwingen van de laatste

kunnen voortbouwen op initiatieven.

Urgentiegevoel mist

decennia gingen van kennisoverdracht via

Dat systeem is niet neutraal, het is geen waar-

probleemgestuurd onderwijs naar het

Actieagenda

denvrij medium waarin “alles wel een plek

verwerven van competenties. Vervolgens

Dat vraagt om actie van het ministerie OCW

kan vinden”. Integendeel, ons huidige onder-

wordt dat gefixeerd met een rigide budgettair-

zelf. Dat vraagt om een taskforce van ambte-

wijsstelsel is een afspiegeling van de on-duur-

en kwaliteitszorgsysteem waarin interdiscipli-

naren die, in opdracht van de minister, aan

zame samenleving en is structureel nog steeds

nair samenwerken, experimentele leerroutes

de slag gaan met:

vooral gericht op de uitdagingen van het

worden belemmerd. Maar voor innovaties is

verleden, niet op die van de toekomst. Niet op

ruimte nodig. Problemen kunnen niet opgelost

klimaatactie, niet op verantwoorde productie

worden als iedereen in zijn eigen vak blijft

en consumptie, niet op de vijftien andere duur-

zitten. Veranderen brengt risico’s met zich mee

zame ontwikkelingsdoelstellingen.

en dan is ondersteuning nodig. De studenten

eindtermen van primair, voortgezet en

van nu zullen gaan werken in een ingrijpend

middelbaar beroepsonderwijs;

• Het toetsen van opleidingsprofielen op
aandacht voor de toekomst;
• Het opnemen van duurzaamheid in de

Zie bijvoorbeeld De staat van het onderwijs

veranderende wereld. Voor hen is de vraag

• Het duurzaamheidskenmerk verplicht op

2021, de rapportage van de

“Wat wil ik?” belangrijker - maar ook moei-

te nemen in het accreditatiesysteem van

Onderwijsinspectie over hoe de onderwijsin-

lijker - dan “Wat mag ik?”.

hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs;

stellingen hun maatschappelijke rol invullen.
Daarin komt het woord ‘duurzaam’ alleen

Het is niet voldoende als het onderwijs-

voor in verband met de behoefte aan een

stelsel “alle ruimte biedt” aan individuele

“duurzaam, crisisbestendig onderwijsstelsel”

idealisten om binnen de smalle marges van

vanwege covid. Verder gaat het over beroeps-

de regelgeving duurzame ontwikkeling in

praktijk, internationalisering, flexibilisering

hun opleiding vorm te geven. Het onder-

van duurzaamheid voor de

en een beetje zorg dat zo weinig natuuronder-

wijsstelsel zelf kan en moet een bijdrage

onderwijsinspectie;

wijs gegeven wordt. Men constateert “geen

willen leveren aan de realisatie van de

zicht te hebben op de verwerving van burger-

SDG’s. Door pioniers ruimte te bieden,

neelsbeleid en huisvesting binnen

schap competenties” en dat is het dan. Er is

volgers te ondersteunen met wortels en

instellingen;

geen enkel gevoel van urgentie, er is geen

achterblijvers te stimuleren met een stok.

besef dat we staan voor een harde confron-

Door de onderwijsnetwerken te steunen

En dat alles serieus te monitoren. Met steun

tatie met ons eigen gedrag.

waarin docenten studenten, bestuurders en

van de instellingen, duurzame onderwijs-

• Het screenen van regelgeving en begroting op kansen en bedreigingen voor duurzaam onderwijs;
• Het opstellen van richtlijnen ten aanzien

• Verduurzaming mogelijk maken in perso-

netwerken, bedrijven, én van de VVM! Dan
pas gaan we meters maken. Dan gaan circa

Belangrijke stap

500.000 MBO-studenten, 500.000

Recent besloot de Radboud Universiteit in Nijmegen een kennismaking met duurzaam-

HBO-studenten en 300.000 WO-studenten

heidsonderwerpen als verplicht vak op te nemen in de curricula van alle bacheloropleidin-

zich voorbereiden op de toekomst die ons te

gen. Dit besluit krijgt, naast bijval, kritische opmerkingen over het verplichtende karakter.

wachten staat. Zij verdienen een duurzame

Die verplichting is echter juist de belangrijke stap vooruit; dit doorbreekt het vrijblijvende.

kennisbasis zodat om bewust bij te dragen

Van inspiratie voor en door de idealisten gaat het naar basiskennis voor iedereen. Elke

aan het halen van de doelstellingen voor

professional moet besef hebben van de noodzaak van duurzame ontwikkeling. De vol-

2030 en 2050.

gende stap is dan het integreren van de duurzame doelen in de curricula zelf.
Jeroen Naaijkens
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EEN STAD VÁN EN
VÓÓR MENSEN
Levendig én stil. Groen, open én dichtbevolkt. Een ondersteunende, maar ook
strenge overheid. Wetenschappers uit het VerDuS SURF-programma zijn het
erover eens: de duurzame stad van de toekomst – zeg 2040 – is bovenal een stad
van en voor mensen. Een stad ook waarin de ruimte eerlijker verdeeld is dan nu.
Een schetsmatige blauwdruk.

Alex Schröder

In het VerDuS SURF-programma (2016-2021)
deden onderzoekers van universiteiten en
hogescholen, samen met partners uit stedelijke regio’s, onderzoek naar duurzame
verstedelijking. Dertien vooraanstaande
onderzoekers, zie kader, presenteren voor dit
themanummer van MILIEU hun visie op de
duurzame stad van de toekomst. Niet alleen
omschrijven ze hoe die er in de kern uit ziet,
maar ook noemen ze de stappen die we nú
moeten zetten om daar te komen.

Groen vervoer

Experimenteer,
want een stad die
niet leer t, kan nooit
duur zaam worden’

Om te beginnen maken auto’s steeds meer
plaats voor fietsen en lopen, meldt Niels van
Oort: “Mobiliteit faciliteert leefbaarheid en
bereikbaarheid. Lopen en fietsen spelen

noemde Mobility as a Service-concept draagt

fietsen,

hierin samen met openbaar vervoer en deel-

bij aan klimaat- en energiedoelstellingen,

want ook

mobiliteit een hoofdrol.” Bert van Wee:

milieu en leefomgeving, en welzijn en

dat draagt

“Hiervoor moet de verkeersruimte als het

vervoer voor iedereen. “We moeten ons bij dat

bij aan

ware ‘herbestemd’ worden. Bovendien wordt

laatste bedenken dat de grootste vervoersar-

ontmoeting.”

de maximumsnelheid voor auto’s in de duur-

moede in stedelijk gebied voorkomt en niet op

Cees-Jan Pen: “De

zame stad van de toekomst overal 30 km. En

het platteland zoals vaak wordt veronder-

openbare ruimte heeft echt kwaliteit. Het

activiteiten die veel mensen trekken moeten

steld”, aldus Meurs.

gaat om places to be, meet, live and work.”

naar OV-knooppunten.”

Voor een deel betekent dit een stap terug in

Mensen maken het verschil

de geschiedenis, stelt Pen: “De binnensteden

Henk Meurs ziet op zijn beurt veel in de door-

Meer dan nu is de duurzame stad van de

zijn weer het kloppend hart, waarin allerlei

ontwikkeling van hubs. “Autoluwe gebieden

toekomst er voor onderlinge ontmoeting,

verschillende functies samenkomen.”

met aantrekkelijke loop- en fietsroutes, naad-

geeft Pauline van den Berg aan: “Denk

loze aansluitingen op het OV en lage parkeer-

daarbij aan de aanwezigheid van parken en

Wendy Tan en Melika Levelt leggen de

norm. Iedere hub bestaat uit aansprekende,

ander groen, zitplekken en horeca, maar ook

nadruk op de rol van de burger zelf. Die is

laagdrempelige en betaalbare zero-emissie

aan ontmoetingsplekken in de gebouwen

volgens beiden in 2040 zichtbaar in alle

vervoersdiensten en de mogelijkheid om deze

van de stad. De omgeving zal uitnodigen om

hoeken van de stad. “Elke buurt en wijk ziet

diensten te bestellen via een app.” Dit zoge-

naar buiten te gaan en te wandelen en

er anders uit, omdat de bewoners een andere
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invulling aan duurzaamheid hebben weten

binnen de stad als nabij de stad. Dit wordt

te geven en hun eigen sociaal kapitaal maxi-

onder meer bereikt door schaarste aan

maal benutten. Zo is er bij de ene wijk een

natuurwaarden in prijzen tot uitdrukking te

klein voedselbos aangelegd waar de buren

laten komen. Hierdoor kunnen prikkels

elkaar ontmoeten om de oogst te plukken en

stevig meehelpen bij het bereiken van duur-

de hun groene afval bij de buurtcomposteer-

zamer gedrag van individuen, huis-

hoop in te leveren. In een andere wijk

houdens, en bedrijven. Smart

vervoeren vrijwilligers ouderen naar hun

technologieën en slimme

kappersafspraak in een elektrisch karretje

manieren om gedrag bij te

en brengen ze boodschappen van de lokale

sturen worden daarbij

winkels naar diegenen die slecht ter been

volop benut.” Pen stelt

zijn. Het oogt misschien chaotisch, maar het

dat we daarbij ook echt

werkt en heeft karakter. Burgers hebben

anders moeten gaan

bovendien gemakkelijk toegang tot de over-

denken over economie:

heid. Niet alleen om hun eigen initiatieven

“Brede welvaart moet het

tot ontplooiing te brengen, maar ook om

uitgangspunt zijn. Dit houdt

ondersteuning te krijgen als dat nodig is.

in dat we moeten stoppen met het

Daarvoor zijn wet- en regelgeving, beleid en

kortetermijngroeidenken en

van ‘inside out’ naar ‘outside in’ met onze

een overheid nodig die initiatieven van

consumeerderen.”

stedelijke ontwikkeling.” Van Timmeren

‘Breng bewoners
zowel binnen als
nabij de stad in
contact met de
natuur ’

lijk gebied. Inbreiding en
verdichting zullen wel
blijven, maar de gewenste
open, groene ruimte zal meer

sturend worden. Eigenlijk gaan we

voegt hieraan toe dat het belastingstelsel

onderaf ondersteunen. Bijvoorbeeld met
toegankelijke taal, ‘leen-ambtenaren’ en de

Ecologie leidend

anders moet: “We moeten van onze huidige

inzet van echt onafhankelijke experts.”

Arjan van Timmeren legt ook de relatie

BTW, een Value Added Taks, naar een CAT:,

tussen stad en ommeland. “Tot nu toe

de Carbon Added Tax.

Een andere economie

werden steden vooral ontwikkeld en vorm-

Tamara Metze benadrukt nog iets anders:

gegeven met het ‘zwarte netwerk’ als

Met het oog op stijgende zeespiegel en

“Iedere partij in de stad durft buiten zijn

uitgangspunt: wegen, wonen en industrie.

rivierafvoeren vraagt Eric Koomen om

eigen belangen en kaders te denken, waar-

Maar voor een echt duurzame stad zal de

aandacht voor klimaatadaptief bouwen.

door true pricing mogelijk wordt. Zo kunnen

ecologische structuur meer leidend zijn, dus

“Alleen locaties die ook op langere termijn

kringlopen gesloten worden en komen we af

het groenblauwe netwerk.” Hij verwijst

duurzaam zijn, komen in aanmerking voor

van wegwerpproducten en -diensten.” Een

hierbij naar het werk van Sybrandt

nieuwbouw. Compact en in hoge dichtheid

andere manier van het beprijzen van

Tjanllingii en zijn Eco-Polis. “Ik denk dat we

bouwen, geniet de voorkeur, maar met

producten en diensten is ook hoofdpunt op

steden meer vanuit de peri-urbane en half-

voldoende ruimte voor waterberging en

de agenda van Erik Verhoef: “Bewoners

groene gebieden aan de buitenrand gaan

verkoelende groenvoorzieningen in en om de

staan in contact met de natuur, zowel

optimaliseren, óók richting bestaand stede-

stad. Er is een integrale ruimtelijke visie

10
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beeld duurzame voedselproductie. Hetzelfde

Meer informatie over VerDuS SURF
op www.verdus.nl

geldt voor andere opgaven.”
Volgens haar kunnen we nu al leren van

Alex Schröder

bestaande goede voorbeelden van samenaan projectontwikkelaars.” Van den Berg

werking – small wins. “Waardoor lukt het

breekt in dit verband een lans voor een start

hen om meer duurzaam te zijn en blijven? En

in de zwakkere wijken. “Voor die groene

we moeten leren hoe we die small wins

ontmoetingsstad is het nodig om te inves-

kunnen opschalen, verspreiden, verdiepen

teren in allerlei basale dingen, maar de

en verbreden zonder dat ze hun radicale

verschillen tussen buurten met een hoge en

duurzaamheid verliezen.” Van Timmeren

lage sociaaleconomische status en een hoge

noemt daarbij het instrument van bijvoor-

en lage dichtheid zijn groot. Laten we dan

beeld de Green Deals. “Laten we deals sluiten

ook vooral focussen op buurten waar het

op stedelijk of bij voorkeur zelfs metropool-

meest te winnen valt.”

schaalniveau rond vergroening. De recente
Houtbouw Deal van de Metropoolregio

Lerende stad

Amsterdam is een goed voorbeeld. Die stelt

Bart van Arem brengt nog een ander gezichts-

dat 20% van alle nieuwbouw in hout of in

nodig om de aanstaande bouwgolf in goede

punt in. “Een stad die niet leert, kan nooit

elk geval biobased moet zijn. Een aantal

banen te leiden.”

duurzaam worden. In het zoeken naar nieuwe

gebieden vraagt nadere ontwikkelaandacht:

oplossingen kunnen initiatieven slagen en

nieuwe manieren van ontwerpen, bevor-

Met andere energie

mislukken, maar er wordt altijd van geleerd.

deren van biodiversiteit in steden, natuurin-

En dan de energietransitie. Koomen: “Snelle

Versterking van het leervermogen is dus

clusief bouwen en meer coöperatieve

winst kan behaald worden door isolatie van

nodig. Vertrouwen in de samenwerking

concepten van ‘samen leven’ en gebiedsont-

bestaande huizen en het beter benutten van

tussen overheid, burgers, bedrijfsleven en

wikkeling en -management.” Verhoef, tot

het zonne-energiepotentieel van de

kenniswereld is daarbij onmisbaar.” Metze

slot: “We moeten in elk geval gezamenlijk

bestaande stad. De overheid zou veel actiever

vult aan: “Die samenwerking verbeteren we

veelbelovende concepten uitproberen,

moeten zijn om isolatie met regelgeving en

continue. Daardoor lukt het om te innoveren

waarbij er ruimte is om te experimenteren

financieringsprogramma’s te ondersteunen.”

en grenzen te verleggen. Dit gebeurt onder

en te leren. Er is niet veel tijd te verliezen.”

Wilfried van Sark vult aan dat alle daken en

meer via het ontwikkelen van grensoverstij-

gevels gebruikt moeten worden om met de

gende oplossingen op het gebied van bijvoor-

Ymkje de Broer

zon elektriciteit op te wekken. “Soms zie je
een zonnepaneel, maar vaak ook niet omdat
ze niet herkenbaar zijn en geïntegreerd zijn in

De onderzoekers

de gebouwen. Het is bovendien heel stil, want

• Bart van Arem, hoogleraar Transport-

er rijden veel minder auto’s en die rijden

Openbaar Vervoer | Technische Universi-

modellering | Technische Universiteit Delft

bovendien elektrisch.” Om deze ‘zonnige’ stad

• Pauline van den Berg, universitair docent

mogelijk te maken, moet Building Integrated

Vastgoedbeheer en Stadsontwikkeling |

PV (BIPV) technisch worden doorontwikkeld.

Technische Universiteit Eindhoven

Daarnaast moet er op dit terrein meer bedrijvigheid in Nederland en Europa komen en zijn
stimulerende subsidieregelingen nodig.

teit Delft
• Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende
Regio | Fontys Hogeschool
• Wilfried van Sark, hoogleraar Integratie

• Eric Koomen, universitair hoofddocent bij

van Fotovoltaïsche Zonne-energie |

Ruimtelijke Economie | Vrije Universiteit
Amsterdam

Universiteit Utrecht
• Wendy Tan, senio docent en onderzoeker

• Melika Levelt, senior onderzoeker en

bij Landschapsarchitectuur en ruimtelijke

Herverdeling

projectleider bij Centre of Expertise Urban

Een aantal onderzoekers benadrukt dat

Technology | Hogeschool van Amsterdam

steden er voor iedereen moeten zijn. Van
Wee: “Wat de woningbouw betreft denk ik
dat de inbreiding zal doorzetten, waarbij er
ook appartementen worden gebouwd voor
mensen met lagere inkomens. Gemeenten
nemen weer meer de lead als het gaat om

planning | Wageningen UR
• Arjan van Timmeren, hoogleraar Milieu-

• Tamara Metze, universitair hoofddocent

technologie en Ontwerp | Technische

Openbaar Bestuur en Beleid | Wageningen UR
• Henk Meurs, bijzonder hoogleraar Mobiliteit

Universiteit Delft
• Erik Verhoef, hoogleraar Transport-

en ruimtelijke ontwikkeling | Radboud Universiteit Nijmegen, adviseur bij MU-consult

economie | Vrije Universiteit Amsterdam
• Bert van Wee, hoogleraar Transport-

• Niels van Oort, universitair docent

beleid | Technische Universiteit Delft

grondposities. Dus geven we minder ruimte
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Klimaatcrisis en overheid:
regering, regeer!
De tijd is op. Internationaal wachten tot een ander met de ogen knippert kan niet
langer. De klimaatcrisis loopt volstrekt uit de hand. Regeringen moeten nú nationaal over ‘nima’ en uitstelgedrag heenstappen. Dé mondiale uitdaging: gekozen
overheden de moed geven om burgers en bedrijven te binden.
Twaalf jaar geleden stelde de voormalige

we alles inzetten, voldoende duurzame

de acceptatie van de nodige veranderingen

Britse wetenschappelijk regeringsadviseur

energie worden opgewekt en gedistribueerd.

remmen:

David Mackay al dat we álle technische

En technologie kán uitstekend samenwerken

1. Onvolledige informatie: wie een probleem

mogelijkheden moeten benutten om het

met de natuur. Breng 100 gram zeewier per

klimaat te redden: niet kissebissen over

dag in het dieet van een koe en haar

voorkeuren, maar álles inzetten wat moge-

methaanemissie daalt met 80%. Zet de juiste

lijk is aan energiebesparing (nummer één!),

patrouilletechnologie in op zee, en de tijger-

CO2-vrije opwekking, energiebuffer-

haai blijft de zeegrasvelden

en transporttechnologie,

beschermen die enorme

CO2-opslag en -verwijdering.
Met technologie kan, als

hoeveelheden CO2 absor-

‘Wie een probleem ziet, wil een
oplossing waar van
hij zelf geen last
heeft’

probleem ziet, wil een oplossing waarvan
hij zelf geen last heeft.
3. De prijs: hoe groter het vereiste offer, des te
geringer de geestdrift over een maatregel.

moet álles uit de kast, en

Verantwoordelijkheid nemen

snel.

Bij perceptieproblemen spelen complexiteit,
tegenstrijdigheid, onvolledigheid en mislei-

Perceptieprobleem
Maar dat is niet genoeg:
krachtige sturing en

overheden zijn nodig. Vrije markt-

Tijdschrift Milieu, december 2021

er ook niets mee doen.
2. ‘Niet in mijn achtertuin’ (‘nima’): wie een

beren. Dus: technologisch

signalen aan de markt door
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niet doorziet of de oplossing niet kent, kan

ding een rol. De informatievloed die
Facebook & friends ontsluiten lost dat niet
op. Integendeel, flauwekul die vroeger het
exclusieve gedachtengoed was van geïsoleerde zonderlingen, verspreidt zich nu gena-

ontwikkeling alléén van technologische

deloos via social media. Ontelbaar meer

oplossingen reduceert broeikasemissies niet

vogels sterven door huiskatten dan door

snel genoeg. De markt gaat het niet alleen

windmolens, en fossiele energieopwekking

doen, het credo ‘Technology, not taxes’ van

eist per GWh 17 maal zoveel vogellevens als

de Australische regering is nonsens. Maar

windenergie. Toch blijft die vogelsterfte een

regeringen handelen te traag zolang de

populair argument tegen windenergie. Daar

urgentie, dat wil zeggen de druk van de

komt bij dat duurzaamheidsvragen vaak

kiezer, niet echt gevoeld wordt. En voor die

ingewikkeld zijn: vol ‘enerzijds/anderzijds’,

kiezer geldt een algemeen menselijk feno-

systeemsamenhangen en perverse effecten.

meen: het gevaar van ver en van later

Dat de ‘kiloknaller’ niet meer kan, weten de

(klimaatverandering als abstract vraag-

meesten. Maar ook ik, degelijk opgeleid milieu-

stuk) zet minder tot actie aan dan het

technoloog, weet niet een-twee-drie of de

gevaar van hier en nu (de gasprijs, Covid-19

folie rond mijn vaatwastablet nou wel of

en overstromingen, oftewel klimaatveran-

niet microplastics in het riool brengt, of

dering in actie). Dat perceptieprobleem is

waar het hout van de door mij begeerde

onderdeel van drie factoren die bij de burger

tuintafel nu echt vandaan komt.
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Jan Karel Mak, oud-voorzitter VVM,
is milieuadviseur en ondernemer.

Voorlichting en educatie helpen iets, maar

‘Plan Aanpak Stikstof’ (PAS) gelanceerd dat

consument koopt, ervaart evenmin

etiketten en keurmerken lezen blijft inge-

ons een stikstofcrisis bracht, plus het verlies

voldoende prikkels om duurzamer te

wikkeld. Sommige keuzen zouden dus

van het overheidsvertrouwen bij 70% van de

produceren.

simpelweg niet aan de consument moeten

boeren. En kijk voor een staaltje van grote

zijn. De overheid moet hier haar verantwoor-

ervaren afstand naar het ruimtelijk-econo-

Beprijzen

delijkheid nemen.

misch rijksbeleid van de afgelopen decennia.

Écht investeren in klimaatneutrale productie

Het ‘nima’-probleem is het gevecht tussen

Dat heeft de kwaliteit van het openbare

en logistiek drukt de resultaten op korte

deelbelang (burger, lobbygroep) en algemeen

leven in de plattelandsregio’s sterk aange-

termijn zien die ondernemer en zijn aandeel-

belang. Voor het hoeden van dat algemeen

tast. Uit ‘efficiencyoverwegingen’ zijn daar

houder. Sommige van die aandeelhouders

belang hebben we die overheid, die bij haar

talloze scholen, bibliotheken, rechtbanken

beginnen zich onder druk van de publieke

optreden zorgvuldig moet omspringen met

en ziekenhuislocaties gesloten. Het is dus

opinie te roeren (zie de ABP-exit uit Shell, de

de onvermijdelijke inbreuken op privébe-

dáár waar klimaatsceptische rechtspopulis-

succesjes van ‘Follow This’ e.d.), maar duur-

langen. Dat kan ze alleen wanneer ze

tische partijen de winst binnenhalen. Voor

zame ondernemingen vertegenwoordigen

voldoende vertrouwen geniet. En dat

legitimiteit moet de overheid werken aan

nog slechts een fractie van hun markt. De

vertrouwen hangt, los van per land varië-

voldoende nabijheid tot de burger en een,

rest ziet prijsverhogende investeringen in

rende historisch-culturele factoren, af van de

althans door de meerderheid, ervaren

duurzame productie afgestraft met dalende

ervaren kwaliteit (doordachtheid, consis-

kwaliteit.

marktaandelen en beurskoersen – doordat

tentie) van het overheidsoptreden en van de

En dan is er de prijs als belemmering: als de

niet alle concurrenten hetzelfde doen. In

gevoelde emotionele nabijheid: ‘begrijpt die

burger al weet wat duurzame inkopen zijn,

Nederland verwacht 22% van de bedrijven

regering mijn situatie?’

heeft hij er weinig voor over. En waarom

zelfs eind deze eeuw nog niet klimaatneu-

ook: de milieukosten zijn ‘extern’, ze mani-

traal te zijn. En dus moet gebeuren wat

Nabijheid, kwaliteit en prijs

festeren zich schijnbaar niet dicht bij huis en

steeds meer ondernemingen ook onom-

Voor het funeste effect van ervaren kwali-

niet deze maand. Het verantwoorde kleding-

wonden vragen: ingrijpen in het economisch

teitstekorten en van een grote afstand

stuk versus het weggooijurkje; de dure

systeem en met dezelfde eisen aan alle

bestuur-burger hoeven we niet ver te zoeken.

vakantietrein naar de Provence versus de

spelers het speelveld horizontaal optillen.

Hier in Nederland is het landbouwbeleid een

chartervlucht naar Gran Canaria – de niet-

Het Europese ETS toont dat het kán; de

treffend voorbeeld. Tegen beter weten en

duurzame keus is te verleidelijk. Maar de

‘externe kosten’ van CO2-emissies door grote

waarschuwingen vooraf uit Brussel in, is een

aanbodzijde, de onderneming van wie de

Europese bedrijven, goed voor 45% van de

Toekomst
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het huidige besturingsmodel? De tijd is op:
regeringen moeten nú nationaal over ‘nima’
en uitstelgedrag heen, en internationaal niet
langer wachten tot een ander met de ogen
knippert.

Versnellen
Maatschappelijke innovaties kunnen, als het
moet, snel gaan én snel resultaten opleveren.
In 1941 veranderde de VS binnen een jaar in
een onvoorstelbare oorlogseconomie. In 2020 werden volop
effectieve vaccins ontwik-

‘Investeren in
klimaatneutrale
productie drukt
resultaten op
kor te termijn’

keld tegen een ziekte die
een jaar eerder niet
bestond. Participatief
budgetteren en SimPol

Europese uitstoot, worden doorberekend met

ondersteunen betrokken

een prijs van inmiddels € 60 per ton, na een

mensen méér ingrijpende

start op € 5. Waar blijft de methaanbeprij-

beslissingen dan wat nati-

zing voor landbouw, afvalverwerking en

onale verkiezingen doen

aardgasbehandeling, waar die andere maat-

vermoeden. Oncomfortabele

regelen die ecologische kosten een beslis-

maatregelen krijgen meer steun naar-

sende factor maken bij investerings- en

mate hun noodzaak beter begrepen wordt,

ciële markten werken nu met klimaat- en

productiebeslissingen? Ze moeten van de

duidelijker is dat ze voor iedereen gelden en

overstromingsmodellen die daar twee jaar

overheid komen.

zichtbaarder is dat ze werken. Als genoeg

geleden nog totaal wezensvreemd waren.

kunnen helpen de
klimaatcrisis eenzelfde
urgentie te geven. De
urgentie van de klimaatcrisis

wordt hier en daar al gezien: finan-

steden zo hun beleidskeuzen gaan maken,

Zeker, de grote klimaatvervuilende landen

Slecht de barrières

gaat dat via opwaartse druk effect sorteren

laten te weinig zien. En de rijke landen

De barrières bij burger en onderneming

op de nationale politiek.

hebben nog steeds niet die beloofde $100

tegen verandering slechten – informatie/

Het andere hoopgevende initiatief heet ‘The

mrd geleverd aan de helft van de wereld die

perceptie, ‘nima’ en prijs – vraagt dus over-

Simultaneous Policy’ of ‘SimPol’ (simpol.org).

het minst bijdraagt aan de klimaatverande-

heidsoptreden. Hier in Nederland worstelen

Het is een internationaal burgerinitiatief dat

ring en er ook nog eens het meest onder lijdt.

we al twintig, dertig jaar met beslissingen

beleidsmaatregelen effectief wil maken door

Maar de klimaatgrootmacht EU beweegt in

als statiegeld op blikjes of rekeningrijden,

de afkondiging en uitvoering ervan interna-

de goede richting. Van de 26 nationale

simpele vraagstukken vergeleken met de

tionaal te coördineren. Dit is nodig omdat

pakketten projectaanvragen aan het

urgente klimaattransitie. Hoe kan dat

zonder die coördinatie afzonderlijke landen

‘EU-Coronaherstelfonds’ heeft 45% betrek-

optreden dan effectiever, nationaal (tegen

machteloos zijn – of dat als excuus voor inac-

king op investeringen in energie-efficiëntie.

nima) en internationaal (voor prijsverho-

tiviteit kunnen gebruiken. ‘SimPol’ wil

Laat nummer 27, hekkensluiter Nederland,

gende productie- en productvoorwaarden)?

daarom van onderaf het gemeenschappe-

nu ook snel dat pakket samenstellen en

Optimisme moet, en twee hoopgevende

lijke besef doen ontwaken dat een noodzake-

vaart zetten achter de versterking van de

internationale trends op het niveau van de

lijke maatregel overal tegelijk en op dezelfde

burgerbetrokkenheid bij stevige maatre-

burger kunnen helpen.

manier moet worden genomen. Opnieuw

gelen. Met wat leiderschap draagvlak

De ene is intensieve lokale burgerpartici-

krachtige prikkels van onderaf voor natio-

bouwen in plaats van voortdurend angstig

patie. Wereldwijd ontwikkelt die zich op

nale beslissers met hun dilemma’s (partijpo-

links en rechts van de eigen fractie kijken,

stedelijk niveau in de vorm van participatief

litiek, internationale handelsconcurrentie).

het vraagt wat politieke moed. Maar een

budgetteren. Zo nemen inmiddels tiendui-

Burgerparticipatie, die vanuit lokale betrok-

overheid is er om sturing te geven aan de

zenden deel aan de besluitvorming over de

kenheid nationale beleidsvorming afdwingt,

noodzakelijke veranderingen. En dan

gemeentebegroting. Dit begon in 1989 in de

en SimPol, dat lokale met internationale

meteen de urgentiedodende slogan

Braziliaanse stad Porto Alegre en vijf jaar

besluitvorming verbindt: het kunnen

“Iedereen doet wat” schrappen, want om

geleden kozen al meer dan 1.500 steden hier-

versnellers zijn van de transitie. Deze en

met MacKay te spreken: “If everyone does a

voor. Het leidt tot een enorme betrokkenheid

soortgelijke initiatieven in samenhang en

little, we’ll achieve only a little.”

van de burger bij het openbaar bestuur.

wereldwijd activeren zal niet eenvoudig zijn,

Zoals opinieonderzoek geregeld aantoont,

maar wat gebeurt er zonder verbetering van
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Jan Karel Mak

Maak voedselproductie
efficiënt, gezond en duurzaam
De voedselproductie staat wereldwijd voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moet
deze opschalen om de behoeften van de groeiende wereldbevolking te dekken.
Anderzijds kan die groei niet plaatsvinden met het huidige gebruik van input aan
middelen en energie. Het moet efficiënter, gezonder en duurzamer. Daarnaast
speelt er een verdelingsprobleem. Dit alles is een complex vraagstuk. Wat zijn dé
aanknopingspunten om nú werk te maken van deze uitdagingen?
‘Doordat consumenten meer kopen
dan opeten gaat 30%
van de productie
verloren’

Léon Jansen is
Strategisch Adviseur
bij Schuttelaar &
Partners en voorzitter
van de Dossieredactie
van Tijdschrift MILIEU.
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Met de huidige genetische technieken

de voedselproductie gezonder en duurzamer

betreft de efficiënte productie van voedsel.

kunnen natuurlijke genen worden inge-

te maken. Hierbij kunnen we denken aan de

Dat kan vast nog een stukje beter, maar de

bracht of tot ‘overexpressie’ worden

export van deze kennis om in andere landen

vraag is of we daar mondiaal wat aan

gebracht, waarbij de genen extra worden

te helpen om de productie per hectare duur-

hebben. De laatste percentages optimalisatie

gebruikt. Dat kan positieve

kosten in laag-productieve landen nu

effecten hebben op de groei en

eenmaal veel meer dan wat je met die

weerbaarheid van planten

inspanning kan bereiken aan het vermeer-

of dieren. Via klassieke

deren van gewasopbrengsten.

veredelingsmethoden

Nederland is één van de toplanden wat

duurt dit veel langer en

zaam op te schalen. Met het oog op
de effecten van intensivering

‘Benut onze
kennis om elders
de productie per
hectare duur zaam
op te schalen’

op het milieu of klimaat
zullen we daarbij per land
moeten afwegen welke
mate van intensiteit

Schaalvergroting

is het onvoldoende

Voor een efficiënte en opgeschaalde

duidelijk welke andere

mondiale productie met minimale milieu-

mutaties in het genetisch

en klimaatimpact kunnen we dus beter

materiaal van gemodifi-

inzetten op andere vormen van optimali-

ceerde organismen dit kan

satie. Gebruik van middelen met een onac-

veroorzaken. Nieuwe technieken zoals

ceptabele impact op milieu en klimaat moet

Crispr Cas of cisgenese zijn nodig om de

je in ieder geval zoveel mogelijk beperken.

gewenste duurzame schaalvergroting te

we aanvullend met onze kennis de diversi-

Denk aan kunstmest of gewasbescher-

realiseren. Van belang in dit verband is

teit van specifieke lokale teelten verbeteren

mingsmiddelen. Op bepaalde momenten en

gewassen resistenter te maken tegen

en zo de productie van gewassen die bij het

locaties, zoals bij een te grote plaagdruk of bij

extreme omstandigheden (droogte, tempera-

land horen bevorderen. Dit maakt het

de start van een teelt, zijn deze middelen wel

tuurswisselingen, kou) en tegen verschil-

systeem minder risicovol voor plagen die bij

degelijk nuttig, dus dogmatische afwijzing

lende plagen (schimmels, insecten). Daarom

monoculturen veel schade kunnen

daarvan is onzinnig. Zo gooi je het kind met

moeten deze technieken en de producten

aanrichten.

het badwater weg, want veelgenoemde

van de planten snel bij bewezen veiligheid

alternatieven hebben ook negatieve

worden toegelaten in Europa.

gevolgen. Enkele voorbeelden: dierlijke mest

wenselijk is. Mits duurzaam, versterkt deze
intensivering door het
verbeteren van de lokale
productie de lokale economie,

hetgeen ook de onafhankelijkheid van
zo’n land ten goede komt. Wellicht kunnen

Eiwittransitie
Eiwittransitie is een andere belangrijke

gaat gepaard met veel potentieel schadelijke

Kennis + export = kennisexport

route naar verduurzaming van het voedsel-

bacteriën en een inefficiënt eiwitgebruik;

Dankzij de zeer goed functionerende samen-

systeem. Daarbij wordt de consumptie van

natuurlijke insecticiden doden ook niet-

werking tussen overheid, wetenschap en de

dierlijk eiwit (vlees en zuivel) vervangen

schadelijke insecten. Het onderscheid

praktijk heeft ons land op voedselgebied een

door consumptie van eiwit uit plantaardige

natuurlijk versus onnatuurlijk is daarom

enorme hoeveelheid aan kennis en ervaring

bron. Eerder onderzoek dat Schuttelaar &

nutteloos. De impact op klimaat, milieu en

opgebouwd. Dat heeft ons ook mondiaal zo

Partners deed samen met Marketresponse

voedselveiligheid, dáár gaat het om.

ver gebracht op dit gebied. We moeten deze

liet zien dat vooral de meer plantaardige

Datzelfde geldt voor genetische modificatie.

kennis en infrastructuur goed gebruiken om

eiwitten van onder meer algen, suikerbietenblad of eendenkroos best gebruikt
kunnen worden in humaan voedsel. Ook
eiwit van meelwormen of insecten kan
gebruikt worden, maar daar is meer weerstand tegen bij de consument. Al helemaal
om de dieren in het geheel te eten.
Verwerking van alternatieve eiwitten in
samengestelde of bewerkte producten lijkt
daar het meest geschikt voor. Verschillende
van deze eiwitten worden momenteel beoordeeld voor toelating als voer of voedsel. Ik
verwacht een grote groei in het gebruik
ervan. Insecteneiwit kan daarbij helpen om
ook kringlopen te sluiten of onverteerbaar
materiaal toch om te zetten in voedsel.
Daarnaast wordt er met nieuwe technologie
eiwit gewonnen uit reststromen van de
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voedingsmiddelenindustrie. Verder worden
bekende gewassen zoals zetmeelaardappelen meer dan ooit gebruikt om eiwit te
winnen, bijvoorbeeld voor toepassing in
vleesvervangers.

Geen rol consument
De consument wordt vaak een grote rol toebedeeld in het verduurzamen van ons dieet. Ik
denk dat dit een illusie is. Maar een klein
gedeelte van de consumenten kiest standaard
voor meer duurzame producten, al helemaal
in Nederland. Voor hun eigen gezondheid is
best animo om gezonder te kiezen. Twee van
de drie respondenten gaf vijf jaar geleden aan
voor gezondere producten met het Vinkje-logo
te kiezen. Maar waar gezondheid nog eigenbelang heeft, geldt dit in veel mindere mate als

kleinere hoeveelheden. Voedsel kan je dan

het gaat om het milieu of klimaat. Al hebben

makkelijker aanbreken op een manier dat je

de recente waterervaringen in Limburg, België

niet teveel consumeert of klaarmaakt.

en Duitsland hier misschien wel iets in veran-

Hierdoor hoef je minder weg te gooien. Dit

derd. Zeker op het moment van productkeuze

betekent dat producenten bewust kleinere

in de supermarkt. Dé manier om toch de

verpakkingen moeten maken. Daarnaast
moeten zij minderen met het stunten met

consument meer duurzame producten te laten
zwaarder dan die ene keus die voor je als

aanbieden in grote hoeveelheden van beder-

bieden, in plaats van minder duurzame

consument gemaakt is. Het kan ook nog duur-

felijke waar. Ook hier trouwens een dilemma:

producten. De Plus-supermarkt laat met

zame klanten naar je winkel trekken.

kleinere verpakkingen vragen meer verpak-

kiezen is door deze als enige optie aan te

bijvoorbeeld biologische melk zien dat dit kan.

kingsmateriaal per volume. Aan de andere

Zo zouden retailers (food, maar ook non-food!)

Vermindering verspilling

kant zorgen bijvoorbeeld folies om komkom-

de keuze voor de consument moeten maken.

Ook het verminderen van voedselverspilling

mers of paprika’s voor een langere houdbaar-

Dat heeft pas effect.

is uitermate belangrijk en op dit punt speelt

heid en dus minder verspilling.

Een genoemd risico is dat supermarktorgani-

de consument wél een grote rol. We verliezen

saties bang zijn dat ze het imago van relatief

namelijk zo’n 30% van wat we produceren!

Resumé

duur krijgen. De consument kiest dan

Omdat consumenten meer kopen dan ze

Willen we in de toekomst genoeg voedsel

wellicht het iets goedkopere assortiment in

opeten. Het is dus van groot belang om

produceren met minder impact op het milieu

het schap en haalt de rest van de nog steeds

consumenten hiervan bewust te maken en

en klimaat, dan moet de levensmiddelen-

niet duurzame boodschappen bij de concur-

hen te helpen om gerichter boodschappen te

sector samen met de overheid flink aan de

rent. Hier heb ik twee antwoorden op. Ten

doen. Net zoals consumenten inspireren om

bak op verschillende fronten. Niet alleen in

eerste: neem als retailer je verantwoording!

restjes te bewaren en alsnog in de maaltijd

Nederland vallen er nog dingen te verbeteren,

Maak milieu tot pijler van je formulepositio-

van morgen te verwerken.

vooral in het buitenland kunnen we flink

nering, waardoor de klant weet wat hij bij je

Een nadeel van het minder gebruik van

bijdragen aan duurzamere productiewijzen.

kan kopen. En doe het stap voor stap. Voor één

gewasbeschermingsmiddelen is het snellere

Taken liggen bij alle stakeholders, van toele-

product gaat het merendeel van de consu-

bederf van verse groenten en fruit bij de

veranciers aan primaire producenten tot

ment niet naar een andere winkel. Ten

consument. Dit is vooral vaak het geval met

retailers en de overheid. Ook de consument

tweede, als je de vervanging van producten

zacht fruit. Wellicht is het nuttig om hiervoor

moet voedselverspilling leren tegen te gaan.

uitsmeert over de tijd, zal er weinig gebeuren.

het gebruik van schimmelwerende middelen

Maak van de gezonde en duurzame keus de

Vervang in de loop van de tijd steeds een

toch ook in dit daglicht beter te bekijken. Hier

makkelijke keus door de minder goede vari-

ander product door een duurzamere variant.

zie je een interessant dilemma tussen het

anten uit te faseren. Samen met productinno-

Zo evolueer je als retailer tot duurzame speler

accepteren van voedselverlies versus het niet

vatie en verantwoorde marketing moeten we

in het veld. De consument loopt dan niet snel

gebruiken van een beschermend middel.

een eind kunnen komen!

weg. Het gemak van de super in de buurt of

Een derde mogelijkheid tot vermindering van

het kennen van de winkel weegt meestal veel

verspilling is het aanbieden van producten in
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Werken aan de circulaire economie

GROTE BELEMMERINGEN,
KLEINE STAPPEN
Wereldwijd zijn we op zoek naar een economie waarin welvaart, welzijn en een
lage milieu-impact samengaan met een positieve bijdrage aan natuur en biodiversiteit. Een economie die ondernemers nieuwe kansen biedt. Aan initiatieven geen gebrek, half Nederland lijkt soms al circulair te ondernemen. Toch
worden er nauwelijks echte meters gemaakt. Wat zijn de barrières en hoe
kunnen we circulair ondernemen een duw in de rug geven?
Een economie zonder afval. Waarin

kan, schiet het nog niet erg op. Dat conclu-

bedrijven grondstoffen en materialen beter

deerde PBL in de Integrale Circulaire

en slimmer gebruiken. Waarin ze van

Economie Rapportage. De goede voorbeelden

gebruikte grondstoffen weer nieuwe

blijven klein en zijn versnipperd. Opschaling

producten maken. Waarin bedrijven

verloopt moeizaam. Dat vormt een probleem,

producten zó ontwerpen dat ze ook weer uit

want we hebben haast: haast om het

elkaar kunnen. Een economie waarin

Klimaatakkoord te realiseren.

bedrijven worden belóónd voor producten
die lang meegaan. Een economie waarin

De obstakels

bedrijven niet afhankelijk zijn van eindige

Hoe komt het toch dat de transitie zo moei-

voorraden in een onzeker buitenland.

zaam van de grond komt? Wat is er nodig

Waarin ze voorlopen in hun sector, omdat ze

voor verandering?

grip hebben op hun eigen materialen. Dát is

Ondernemers spelen een cruciale rol in de

de circulaire economie.

transitie naar een circulaire economie. Het

Een prachtig vergezicht waar door onderne-

Versnellingshuis Nederland Circulair onder-

mers, overheden, onderzoekers, burgers,

steunt hen daarbij. Samen met partners

studenten en vele andere hard aan wordt

maakte het Versnellingshuis de notitie Rode

gewerkt. Er zijn al tal van voorbeelden te

Draden 2021. Hierin zijn meer dan 500 cases

vinden die dit vergezicht dichterbij weten te

onderzocht van bedrijven die vragen hadden

brengen.

over het ontwikkelen van een circulair

Een mooi voorbeeld is het Hof van

product, dienst of businessmodel. Deze exer-

Cartesius, een werkplek aan het spoor in

citie heeft geresulteerd in een foto van de vijf-

Utrecht. De paviljoens, rondom een grote,

tien meest herkende belemmeringen die nu

groene openbare binnentuin, zijn voor 90%

spelen bij bedrijven die circulair ondernemen.

gebouwd met gebruikte of biobased materi-

alen. Bij Buurman Utrecht krijgt bouwma-

alen. Hier wordt intensief samengewerkt en

teriaal een tweede leven.

geëxperimenteerd. Neem het initiatief

Naast de talrijke praktijkinitiatieven die zijn

1. Zonder afzetmarkt geen circulaire

Buurman Utrecht, een bouwhandel voor

opgezet, zijn er ook heleboel studies gedaan

bedrijven

circulaire bouwmaterialen en openbare

over de circulaire economie. En wat blijkt:

De beste reden voor bedrijven om circulair te

werkplaats voor gebruikte bouwmateri-

ondanks alle positieve voorbeelden dat het

ondernemen is een gezonde afzetmarkt. Door
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De belangrijkste drie obstakels luiden als volgt:

Mara Haverkort is werkzaam bij Het
Groene Brein en is programmamanager
bij Het Versnellingshuis Nederland
Circulair. Antoine Heideveld is directeur
van Het Groene Brein en voorzitter VVM.

een gebrek aan launching customers en organisaties die circulair inkopen ontwikkelt die
zich vooralsnog gebrekkig. De markt mist
daarbij de juiste spelregels: zonder het berekenen van werkelijke kosten komen circulaire
bedrijfsmodellen niet van de grond.
2. Voor de massa ontbeert de transitie
legitimiteit
De onderzoekers zien honderden bedrijven

van relevante partijen, het continu faciliteren

natie! De volgende speerpunten kunnen met

circulaire activiteiten verkennen, maar nog

van communicatie en het terugkoppelen van

name het verschil maken:

veel meer doen dat niet. Dat komt ook

ondernomen acties. Een individuele onder-

doordat de circulaire transitie zich nog niet

nemer zal dit niet snel benoemen.

uit in een duidelijk pad naar 2030 en 2050.

De 500 cases naast elkaar

Pilots lukken meestal wel, geholpen door

maken duidelijk dat deze

nieuw CE-beleid. Maar gelijktijdig blijft veel

functie sterker ontwikkeld

bestaand, lineair beleid intact. De ontwikke-

moet worden.

ling van nieuwe normen verloopt traag.

Maak circulaire economie echt tot
het hart van het economisch

‘Door de
vrijblijvendheid
krijgt de transitie
weinig legitimiteit’

beleid
Zorg voor prijzen die de
echte prijs weergeven,
inclusief de externe

structurele en consistente doorvertaling van

Oplossingen in
zicht

circulaire principes in alle facetten.

Tot zover de inzichten

Circulariteit is nu nog vrijblijvend. Door de

vanuit de studie van Het

vrijblijvendheid krijgt de transitie – voorbij

Versnellingshuis. En welke

de koplopers en proefprojecten – weinig legi-

oplossingen zien we?

timiteit. Intensivering van beleid, inclusief

Laten we eerlijk zijn. Eigenlijk weten we al

voor bijvoorbeeld een CO2-prijs van 700 euro.

stimulerende en dwingende instrumenten,

lang wat de oplossingen zijn om een circu-

Lekker stevig, dan komt de markt goed in

is nodig om de ambities te realiseren.

laire economie vorm te geven. Er zijn heus

beweging. Europees mag ook, maar hou wel de

nog wel wat vraagstukken op te lossen,

vaart erin.

Oftewel, voor ondernemers ontbreekt de

kosten: de kosten voor
CO2-uitstoot, vervuiling en
ontbossing. Zorg voor meer
belasting op grondstoffen en
minder op arbeid. Laat dit niet

een beetje waaien maar zorg in stappen

3. Inspanningen vragen meer coördinatie

maar er zijn nog veel meer veelbelovende

De geconstateerde belemmeringen hangen

oplossingen waarvan de implementatie

Laat ondernemingen het ‘hoe’ van strakke

met elkaar samen. Ze beïnvloeden elkaar en

uitblijft. Implementatie vraagt om lef en

richtlijnen invullen

zijn soms afhankelijk van elkaar. Zo is circu-

daadkracht. Het vraagt ons keuzes te maken

Er zijn al talloze voorbeelden van hoe het wél

lair inkopen ook een manier om richting te

die op korte termijn misschien niet aantrek-

kan. Uit allerlei experimenten, pilots en

geven. Het ontwikkelen van normen helpt

kelijk zijn. Keuzes die leiden tot het uitblijven

living labs komen op alle fronten goede

vraag en aanbod van secundaire grond-

van omzet, het verliezen van kiezers of het

oplossingen naar voren. Oplossingen met

stoffen beter bij elkaar te brengen. Deze

verhogen van prijzen. En toch, we moeten

positieve effecten op het milieu én de maat-

dwarsverbanden wijzen op het belang van

deze keuzes maken om op te lange termijn te

schappij. Zo is het sinds de jaren ‘90 van de

coördinatie in het brede en rijke palet aan

kunnen blijven genieten.

vorige eeuw al goed mogelijk om energiepo-

inspanningen. Hierbij is coördinatie iets

Dus, beleidsmakers, ondernemers en weten-

sitieve gebouwen te realiseren. Stel energie-

anders dan sturing. Grote systeemtransities

schappers, tijd om aan de slag te gaan: maak

positiviteit verplicht en laat aan het bedrijfs-

laten zich immers moeilijk van bovenaf

circulaire economie tot het hart van econo-

leven over hoe zij dat realiseren. Met

volgens plan een richting op duwen. Met

misch beleid, stel strakke richtlijnen in,

zonnepanelen, wind, bouwen op de zon of

coördineren wordt hier bedoeld het verbinden

houdt toezicht en draag zorg voor coördi-

helemaal anders. Lekker innoveren. Maar
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Sociale uitdaging
Genoemde oplossingen zijn groots en vragen
veel van beleidsmakers, ondernemers en
wetenschappers. Naast strakker beleid is het
nodig dat we het klein maken en een menselijke schaal geven. Zodat oplossingen niet
over, maar met mensen worden gemaakt.
Het zijn ten slotte de mensen die
verandering realiseren.

‘We weten we al
lang hoe we een
circulaire economie
vorm kunnen
geven’

Verandering of beter, transformatie, is mensenwerk.
Het realiseren van een
circulaire economie
vraagt ons om een voorstelling te maken van het
nieuwe, het samen te organiseren én niet te vergeten
anderen daarin mee te nemen.

Lukt dit niet, dan is de circulaire transitie bij voorbaat gedoemd te mislukken. De
circulaire economie is daarom ook een
sociale uitdaging.
De sociale uitdagingen zijn groot, zo zien we
ook bij de Community Sociaal Circulair. Deze
community verbindt praktijk en de wetenschap in de ontwikkeling én toepassing van
kennis over de sociale veranderingen die
nodig zijn voor het waarmaken van een circulaire economie. Burgers, werkgevers en werknemers zien niet altijd de urgentie van de
circulaire transitie. Daar waar wij die wel
zonder resultaat geen vergunning. Stimuleer

houdt scherp toezicht op de naleving. Geen

zien, voelen wij ons niet altijd verantwoorde-

innovatie. Maak ruimte voor kansen. Als

afspraken, zonder handhaving.

lijk om hieraan bij te dragen. We zijn geneigd

wordt aangetoond dat iets duurzamer kan,

om te wachten op anderen. We worden geïn-

tegen een acceptabele meerprijs of zelfs

Coördineer

spireerd door ondernemers die circulaire inno-

voordeliger, dan maken we hier beleid op.

In Nederland praten en polderen we graag.

vaties op de markt brengen, maar pakken het

Niet op de methode, maar op de impact. Zo

Maar als het gaat om afstemming, coördinatie

in ons werk niet op. We wijzen naar de politiek

laat je aan bedrijven over hoe ze doelstel-

of samenwerking in de keten en over alle

voor het uitblijven van verandering, maar

lingen realiseren en blijft er ruimte voor

grenzen van specialisten heen, dan blijft dat

leunen zelf achterover. Bovendien, zij die zich

innovatie.

toch lastig. Dan blijven investeringen in

wel verantwoordelijk voelen, ervaren regel-

samenwerking uit. En maakt iedere partij

matig een gevoel van onmacht. Hoe krijg je als

Houdt toezicht!

liever een eigen loket, een eigen regeling of een

individu een heel systeem op de schop?

Op alle fronten zijn doelstellingen ontwik-

eigen aanpak. Het is super als er duizenden

Voor de transitie naar een circulaire

keld en mooie afspraken gemaakt. Zo zijn

buurtinitiatieven zijn. En duizenden circulaire

economie hebben we iedereen nodig: de

bedrijven verplicht om energiebesparende

bedrijven. Maar laten we niet vergeten te leren

bewuste consument, de innovatieve onder-

maatregelen uit te voeren als zij dit binnen

van de aanpak van de ander. Laten we dat niet-

nemer, de activistische burger en de inspire-

vijf jaar kunnen terugverdienen. Helaas,

leren doorbreken. Hoe? Nou, vrij simpel, door te

rende onderwijzer. We spelen allemaal een

aan het niet naleven hiervan zijn geen

investeren in samenwerking. Het

rol. Met iedere kleine stap komen we dichter

consequenties gebonden. Ook is de laatste

Versnellingshuis is een dergelijk samenwer-

bij het einddoel: Nederland volledig klimaat

jaren sterk bezuinigd op het houden van

king waarbij bedrijfsleven, wetenschap en

neutraal en circulair in 2050!

toezicht. Dat kan niet langer. Dus afspraken

overheden intensief samenwerken. En dat kan

maken, convenanten sluiten? Prima. Maar

nog veel beter en veel meer.
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Mara Haverkort en Antoine Heideveld

INVESTEER
IN HOOP!
Kent u de toekomststoel? Dit is een lege stoel aan een vergadertafel die de
toekomst symboliseert. Je kunt je inbeelden dat je eigen kleinkind daar zit. Er
staat al zo’n stoel in diverse boardrooms en eentje in de Tweede Kamer. Leeg, stem
gevend aan wie en wat nu nog geen stem heeft. Maar de toekomst is nú. Laten we
die stoelen per direct vullen met hoopgevende oplossingen.
In het bos zie je wel eens bomen met

boswachter denkt dat ’ie mooi zal

Toekomstbomen; er zijn voorzieningen

stippen. ‘Gaat dat wel goed met die boom?’,

uitgroeien en dan een hoge natuurwaarde

getroffen die moeten garanderen dat ze

denken mensen dan. Bij een blauwe stip

zal hebben. En ook gewoon mooi zal worden

gezond groot en oud kunnen worden.

zeker wel; dat is de aanduiding van een

om te zien; een hoge belevingswaarde - in

Bijvoorbeeld door genoeg ruimte aan de

Toekomstboom. Een boom waarvan de

jargon. Ook in de stad staan

wortels te geven.

Vera Dalm is directeur van de
Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren (VBNE).
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Toekomstboom en - stoel
zijn hoopgevers. Ze laten

‘We zijn nú
verantwoordelijk
voor de wereld van
de komende generaties’

Vier hoopgevers
Somber, dat zou je ervan

iets zien wat er kán gaan

kunnen worden. Of strijd-

gebeuren. Verwachting, hoop.

baar?! En dat ben ik en blijf ik.

Zou de Toekomststoel overbodig
zijn geworden als de Toekomstboom oud en

Daarom vier persoonlijke
‘hoopgevers’.

Hoop 2. Mensen houden van natuur
Wat corona ons ook liet zien, is dat er te
weinig natuur is in ons land. We mochten
niet veel, maar wel naar buiten. Ik zag
opeens pubers met hun ouders wándelen. Ze
vonden het nog leuk ook (zeiden ze niet
natuurlijk, pubers hé). De natuurgebieden

wijs geworden is? Dat is de vraag die me
bezig houdt. Zouden we bij al onze beslis-

Hoop 1. Grenzen zijn zichtbaar

kunnen de hoeveelheid mountainbikers

singen echt zóveel rekening kunnen houden

We mogen dan zure regen succesvol

nauwelijks nog aan. En de stedelijke parken

met de toekomstige generaties en hun

bestreden hebben, de natuur kwijnt weg.

zitten overvol. We ontdekten dat natuur een

wereld dat we ‘goede voorouders’ kunnen

Stikstof en verdroging zijn dé grote bedrei-

enorm fijne, ontspannende invloed op ons

zijn?

gers van de Nederlandse natuur. De afge-

heeft. En echt; er kan geen boom gekapt

lopen jaren is er meer bos in Nederland

worden of er is wel een actie.

Zo lang als ik in het milieu en natuur-werk-

verdwenen dan er geplant is, er is meer veen

veld actief ben, zo somber zijn de voorspel-

verdroogd dan dat er lekker modderig ligt te

We willen dus meer natuur in ons land.

lingen. Begonnen we nog met een succesje

soppen.

Goed nieuws: dat kan. Natuur combineert

rondom zure regen en een fosfaatverbod

Lang talmde de overheid met de aanpak van

namelijk heel fijn met andere functies. En

voor wasmiddelen, daarna kan ik weinig

stikstof, tot een slimme actiegroep afdwong

past zich makkelijk aan. Bovendien is er

enthousiasme opbrengen voor doortastende

dat de rekentrucs niet meer gebruikt

veel landbouwgrond die veel beter -natuur-

resultaten. Dat we na 25 jaar zeuren nu

mochten worden. Alles lag stil. Eerst moet de

inclusief beheerd kan worden. In jargon

eindelijk betalen voor ons plastic tasje bete-

natuur nu weer op orde komen, alvorens

noemen we dat ‘breng de basiskwaliteit

kent nog niet dat we minder plastic

andere projecten mogen doorgaan. Er zijn nu

omhoog’.

gebruiken. Rijke stinkerds zijn we….

miljoenen beschikbaar voor het ‘Programma

Natuurgebieden zijn nu eilandjes waar ‘de

Natuur’. Ja, met twee hoofdletters en dat is

biodiversiteit’ maar een plekje moet vinden.

Iedereen kent denk ik het tsunami-plaatje

terecht. De overheid móet nu wel actiever

Dus verbind die gebieden. Gebruik het land-

dat het afgelopen jaar veel circuleerde op

optreden. Nog steeds willen politici en

schap van steden, dorpen en agrarische

sociale media: je kunt wel bang zijn voor

bestuurders liever verleiden of polderen dan

gebieden daartussen als een veel groenere

covid, maar daarna komt de recessie. En

maatregelen nemen of ingrijpen. Maar nu

omgeving. Maak het één geheel: breng de

klimaatverandering daar nog weer over-

moeten ze wel.

bosjes en houtwallen weer terug. Fris het
recht van overpad, klompen- en kerken-

heen. En als je denkt dat dat het was? De
wereldwijde biodiversiteitscrisis is

Mijn hoop is dat het stikstofdebacle duidelijk

paden op. Je wint een groot deel van

misschien nog wel veel groter….

maakt dat er grenzen zijn waar we keihard

Nederland terug voor de natuur, de vogels en

op vastlopen. Einde getut.

insecten en voor de mens.
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Mijn hoop is dat iedereen dan weer zó

uitvoering met elkaar gaan verknopen. Daar

niet gek laten maken door dilemma’s maar

verliefd op het landschap wordt, dat bescher-

worden we zoveel slimmer van.

samen naar oplossingen gaan kijken en ze
ook samen uitvoeren. Groene en grijze

ming niet eens meer nodig is.
Hoop 4. Samen aan de slag

mensen samen aan de slag. Dan zijn we

Hoop 3. Combineer grote klussen

Mijn loopbaan begon ik als stagiaire bij de

straks allemaal directeur!

We hebben de energietransitie, de voedsel-

Stichting Natuur en Milieu. We hadden daar

transitie, de biodiversiteitsuitdagingen.

toen twee directeuren, een ‘groene’ en een

Nú en stráks

Overal deltaplannen en taskforces, strate-

‘grijze’. Goed dat er nu maar één directeur is,

Vier hoopgevers die denk ik veel mensen

gieën en wat dies meer zij. Tel het bij elkaar

want groen en grijs zijn geen twee velden: je

zullen herkennen. Creëren we daarmee die

op en je hebt ons oppervlak drie keer nodig.

moet het in samenhang zien. Ik zie nog

hoopgevende toekomst? Voor mij wel. Het

Wat overigens zou kloppen met onze

weleens natuur- en milieumensen met

voelt ook als een opgave voor de komende

voetafdruk...

elkaar harrewarren. Ja, windmolens en

generaties. Ik heb er geen Toekomststoel voor

Maar combineer je die grote opgaven, dan

vogels combineren slecht. Maar moet je dan

nodig om te voelen dat die ons aankijkt en zegt

ontstaan heel andere mogelijkheden. Neem

geen windmolens plaatsen? Tuurlijk wel,

“Hey, wou je me opschepen met déze wereld?

dat natuurgebied en bos echt meteen mee in

maar op de juiste plekken. Ja, elektrische

Dat meen je niet, dat kan je niet maken!”.

je stedelijke plannen. Niet als sausje

auto’s gebruiken accu’s die opraken. En

achteraf. Betaal ook meteen mee, scheelt een

daarvoor giftige grondstoffen nodig hebben,

boel geharrewar. Geen zonneweiden, maar

met lelijke mijnbouw en land-

zonnepanelen op het dak van die bedrijfs-

schapsaantasting als gevolg.

dozen. De ruimte ernaast blijft over voor die

Dus maar op benzine

heerlijke lunchwandeling. Bouw met hout en

blijven rijden? Nee, verzin

zorg dat je het weer opnieuw kan gebruiken:

slimmere vervoerssys-

koolstofopslag. Gebruik de slimmigheden uit

temen. En vervoer jezelf

de natuur voor je technologie: biomimicry.

collectiever; láat je

En vooral: maak ons landbouw en voedsel-

rijden.

systeem natuurinclusief. Insecten zijn gratis

En ik verbaas me erover

werknemers, ze kunnen veel beteken voor

dat nog niet iedereen in de

plaagbestrijding. Dat voorkomt een boel

natuursector vegetarisch eet,

gifgebruik. Wormen zijn harde werkers; ze

terwijl minder vlees eten toch

houden je bodem levend.

bovenaan het milieulijstje staat.

Mijn hoop is dat we leren om te denken in

Mijn hoop is dat we ons niet alleen voor ons

ecosystemen; dat we systemen, opgaven en

eigen werkveld verantwoordelijk voelen, ons

En als ik dan na een lange werkweek buiten
in het bos loop, staat daar zo’n
rustige, rijzige Toekomstboom.

‘Verleiden of
polderen wint het
nog steeds van maatregelen nemen of
ingrijpen’

Ik word geraakt door het
idee dat deze boom er nog
steeds zal zijn als ik al
lang en breed ben uit
vergaderd. Voor alles wat
in en om de boom groeit
en fladdert, zijn we nú
verantwoordelijk. En stráks.

En ook als onze generatie er niet
meer is, zijn wij verantwoordelijk
voor wat we hebben achtergelaten.
De toekomst is wat we NU doen!

Toekomst
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Op het goede spoor
Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Deze prachtige spreuk,
die zowel aan Niels Bohr als aan Mark Twain wordt toegedicht, lijkt minder van
toepassing op het mobiliteitsbeleid. In juni presenteerde het ministerie van IenW
namelijk de Integrale Mobiliteitsanalyse. Deze IMA stelt ons in staat naar de voorspelbare toekomst voor het personen- en goederenvervoer te kijken. Nu komt het
neer op het kiezen van de juiste afslagen.
In de IMA zijn de eerdere scenario’s van PBL

transport van goederen wordt veelal

een CO2-heffing van 7-8 euro per kilometer

en CPB geactualiseerd voor demografie,

minder aandacht gegeven, terwijl toch veel

kan betekenen. En voor het wegvervoer volgt

arbeidsproductiviteit, thuiswerken en elek-

milieuprofessionals dagelijks actief zijn met

een vrachtwagenheffing. Deze heffingen

trisch rijden. Met twee groeipaden van 1%

innovaties en het verduurzamen van het

zullen de modal-shift beïnvloeden ten

en 2% economische groei wordt naar de

goederenvervoer. En met reden, gerichte

gunste van het spoorvervoer.

toekomst gekeken. De uitkomsten zijn zowel

innovatie maakt een forse milieuwinst

indrukwekkend als uitdagend: het aantal

mogelijk.

Europees Jaar van het Spoor

reizigerskilometers per trein neemt in de

De CO2-emissies door personen- en goederen-

Niet alleen milieuprofessionals kijken met

twee scenario’s toe met respectievelijk 18 en

vervoer dalen in beide scenario’s van bijna

aandacht naar het goederenvervoer, Europa

40%. We gaan 6% tot 10% meer fietsen. De

32 Mton in 2018 tot ongeveer 20 Mton per

doet dat ook. Dit jaar is door 25 EU-lidstaten

auto blijkt minder voorspelbaar met een

jaar in 2040. De stikstof-emissies dalen in

uitgeroepen tot het Europese Jaar van het

daling van het aantal gereden kilometers

beide scenario’s zelfs met 60%, met name

Spoor. Deze landen willen dat meer goederen

met 6% in het lage scenario dan wel een stij-

door elektrificatie.

per trein worden vervoerd. Vooral omdat

ging van 32% in de hoge variant. En het

Wegvervoer veroorzaakt 90% van de totale

spoor een belangrijke bijdrage levert aan het

goederenvervoer groeit tot 2040 met 6-20%

CO2-uitstoot door mobiliteit, waarvan de

halen van de klimaatdoelen. Ook de

voor de binnenvaart, met 5-27% over de weg

helft door het vracht- en bestelverkeer, met

Europese Commissie is ambitieus.

name op de lange afstanden. Het goederen-

Commissaris Timmermans heeft in de EU

vervoer kent fiscaal geen gelijk speelveld:

Green Deal aangegeven dat het grensover-

Forse milieuwinst

weg en spoor betalen accijnzen op transport-

schrijdend transport flink meer van het

In het milieudebat staat het personenver-

brandstoffen, terwijl de binnenvaart op

spoor gebruik moet maken.

voer veelal centraal. De auto en het vlieg-

basis van de Acte van Mannheim van 1831

Het meeste spoorgoederenvervoer is reeds

tuig vormen daarbij clichématig de bad-

is vrijgesteld. In het Europese Fit-for-55-

elektrisch en loopt daarmee in emissies voor

guys, terwijl het openbaar vervoer als

programma is voorgesteld dat alle modali-

op het wegtransport en de binnenvaart. Uit

Haarlemmer Olie wordt gepresenteerd.

teiten moeten betalen voor hun emissies.

onderzoek van het Duitse ministerie van

Evenals vanzelfsprekend de fiets! Aan het

IMA geeft aan dat dit voor de binnenvaart

Milieu uit 2021 blijkt dat spoorgoederenver-

en met 32 tot 55% per spoor.

weg
spoor

31%

binnenvaart

45%
50%

3%

66%

5%

Links personenvervoer en rechts goederenvervoer (gewicht), CBS 2018.
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Jaap Jelle Feenstra is voormalig Lid Tweede
Kamer, voormalig voorzitter VVM en Public
Affairs Officer van Havenbedrijf Rotterdam.

‘Slechts 11%
van de goederen
wordt nu over
het spoor
ver voerd’

rapport is gericht op het

voer de schoonste transportmodaliteit is, zie

derenvervoer (SGV)

onderstaande tabel. En het spoorgoederen-

aantrekkelijker te

vervoer is 43 maal veiliger dan wegvervoer

maken. Dat kan door

(Boer&Croon, 2014).

toekomstgericht te inves-

Nederland heeft voormalig Euro-

teren in ons 100 jaar oude

parlementariër Wim van de Camp aangesteld

spoorwegnet met nieuwe verbin-

als Ambassadeur voor het Spoorjaar (zie foto).

dingen. Daarbij vormt het systematisch

betrokken partijen tal van beleidsmaatre-

Deze spoor-ambassadeur ziet grote kansen

beperken van de impact voor omwonenden

gelen benoemd, waaronder harmonisatie

voor het spoor: “Slechts 7% van de reizigers en

een maatschappelijke voorwaarde.

van de infrastructuur met Duitsland, tarie-

haalbaar en uitvoerbaar
maken van het beleidsdoel
voor groei van 40 mln ton nu
naar 78 mln ton per spoor in

2040. In de Marktvisie hebben de

11% van de goederen in Europa worden nu

venbeleid, langere treinen en digitalisering.

over het spoor vervoerd, terwijl het een van

Marktvisie

En de sector heeft nieuwe spoorverbin-

de meest duurzame vormen van transport is.

In de Spoorgoederentafel treffen spoorgoe-

dingen naar prioriteit gerangschikt. Daarbij

Ik ga mij daar namens Nederland sterk voor

derenvervoerders, verladers, zeehavens,

wordt aan de zogenoemde Noordtak de

in zetten dit jaar.”

ProRail en het ministerie van IenW elkaar.

hoogste prioriteit toegekend. De Noordtak

Om deze ambitieuze doelstellingen te

Samen hebben deze kenners van de praktijk

wordt in de Marktvisie een must-have

behalen is het noodzakelijk om het spoorgoe-

het rapport Marktvisie opgesteld. Het

genoemd. Deze status rechtvaardigt dat ik
dit voorstel nader concretiseer, juist ook
vanwege de brede milieu- en

Vervoermiddel

Broeikasgassen

CO

VOS****

Nox

Fijnstof*****

leefbaarheidsaspecten.

Vrachtwagen

g/tkm

113

0,087

0,037

0,248

0,006

Trein

g/tkm

17

0,011

0,002

0,27

0,001

Voorbeeld Noordtak

Binnenvaartschip

g/tkm

30

0,074

0,028

0,388

0,008

Om het belang van dit project te kunnen

Emissies van goederenvervoer over weg, spoor en water

verduidelijken, zoomen we in op de verschil-

Toekomst

THEMA

Tijdschrift Milieu, december 2021

25

lende huidige routes van goederen, bijvoor-

Deventer geleid. Dat geeft ruimte voor meer

nisvolle markt. Een aantrekkelijke spoorver-

beeld containers en vloeibare gassen. Het

OV in de Randstad en in de regio, een grote

binding voorkomt bij voorbeeld twee dagen

traject loopt van Rotterdam naar Noord- en

wens van zowel reizigers als van provincies

doorvaren naar Hamburg en daar de

Noordoost-Europa dwars door de Randstad en

en de landelijke politiek. En passant ontstaat

goederen op het spoor of de vrachtwagen

de rest van Nederland via de Duits-

er ook ruimte voor meer woningbouw nabij

zetten. De Europese GreenDeal en FF55

Nederlandse grensovergang Oldenzaal-Bad

het spoor, eveneens maatschappelijk urgente

maken een aanvraag voor het verkrijgen van

Bentheim. Dit gebeurt via de spoorlijn door

opdracht.

Europese middelen voor het kwali-

Rotterdam, Gouda, Amsterdam Zuidoost,
Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Hengelo en

tatief uitbouwen van deze
Met een Noordtak worden ook

Oldenzaal. Deze lange route kost vervoerders

complexe en kostbare inves-

veel reistijd en geeft overlast voor veel omwo-

teringen in spooruitbrei-

nenden. Terwijl er ook een Betuweroute ligt,

dingen in de Randstad

die het mogelijk maakt om deze goederen van

vermeden. En een

Rotterdam probleemloos en buiten steden om

Noordtak vermindert de

naar de regio Arnhem te brengen.

overlast voor veel omwo-

TEN-T-corridor North

‘Aanleg
Noordtak komt in
aanmerking voor
Europese
middelen’

Sea-Baltic zeker kansrijk.

Motie en
Regeerakkoord
Natuurlijk, het
aanleggen van een

nenden langs het bestaande

Noordtak kost geld en

Na Arnhem buigt de Betuweroute naar het

spoor. Vanzelfsprekend is een

levert bij bouw en gebruik

zuiden af richting naar Midden- en Zuid-

goede inpassing in Oost-Nederland

Europa. Zo bereik je Noord- en Oost-Duitsland,

geboden, maar dat kan buiten de steden en

langs het nieuwe tracé. Daar tegenover staat

Polen, Tsjechië en Scandinavië niet. Met een

dorpen om, bijvoorbeeld in de berm van de

dat de Noordtak tal van baten voor de

korte nieuwe verbinding tussen het Arnhem

N18-A18.

Nederlandse samenleving en economie

en de grensovergang Oldenzaal-Bad

overlast op voor de omwonenden

schept: meer OV en woningbouw in de

Bentheim kunnen treinen daar wel naartoe,

De Noordtak biedt ook nieuwe economische

Randstad en in de regio, netto minder overlast

zonder eerst dwars door de Randstad en

kansen voor de Nederlandse zeehavens en

voor omwonenden, economische kansen voor

Apeldoorn, Deventer, Almelo, Hengelo en

vervoerders om klanten in Noord- en

schoon en veilig vervoer naar Noord en Oost

Oldenzaal te rijden. Ook worden de goederen-

Noordoost-Europa snel, veilig en schoon via

Europa en mogelijkheden voor een Europese

treinen zo om Arnhem, Dieren, Zutphen en

spoor te bereiken. Dit is een grote en beteke-

mede-financiering. Een echte win-win voor
zowel de omgeving als voor de economie: zo
zien we het graag.
In een gezamenlijke verklaring hebben ondernemersvereniging Evofenedex en de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam op 4
oktober zowel de Europese Commisie als het
nieuwe Kabinet en de Tweede Kamer opgeroepen om de Noordtak te realiseren. Deze
boodschap is goed overgekomen: bij de begrotingsbehandeling van IenW heeft de Tweede
Kamer op 4 november nagenoeg Kamerbreed
een motie aangenomen, waarin het Kabinet
wordt opgeroepen de maatschappelijke en
economische meerwaarde van de Noordtak te
onderzoeken en te bekijken op welke wijze
deze gerealiseerd kan worden. In de op
Prinsjesdag gepresenteerde stukken zegt het
Kabinet: tot 2030 kunnen we de goederen nog
kwijt op bestaand spoor, maar het bouwen
van zo’n Noordtak vergt 7 à 10 jaar, dus
daartoe moeten het Kabinet nú beslissen: een
mooi punt voor het nieuwe Regeerakkoord.
Jaap Jelle Feenstra

26

Tijdschrift Milieu, december 2021

THEMA

Toekomst

Naar een energietransitie

3.0

Jan Paul van Soest is partner bij adviesbureau De Gemeynt en voorzitter van
de redactieraad van Tijdschrift MILIEU.

Wat brengt de energietransitie in de toekomst? Dat was de vraag van scheidend
hoofdredacteur Jan de Graaf. Die is echter onbeantwoordbaar: resultaten uit het
verleden geven geen garanties voor de toekomst. Wat wél mogelijk is, is de energietransitie weer tot de essentie terugbrengen. Hieruit valt af te leiden wat er vooral
wel en vooral niet moet gebeuren.
We hebben het fenomeen energietransitie

Daar begint de spraakverwarring. Kijken we

legitieme doelen en strategieën gaan, daar

wel erg complex en verwarrend gemaakt.

sec naar hoe Nederland zo snel mogelijk naar

niet van. Maar als heel andere veldslagen

Het gaat over burgers, consumenten,

nul kan of naar de energiesystemen overal

dan reductie van broeikasgassen onder de

bedrijven, netwerken, duurzame energie,

ter wereld? Met daaraan gekoppeld de vraag

vlag van energietransitie worden gevoerd,

CO2, methaan, elektrificatie, waterstof en

hoe Nederland kan bijdragen aan een

dan kan dat een bron van verwarring zijn.

nog veel meer, de reeks is eindeloos. De

verstandig emissiepad wereldwijd.

Voor mij, tenminste, met mijn ietwat ingeni-

essentie is wat mij betreft allereerst dat de

eurs-achtige logica: Probleem? Los op. Ander

uitstoot van broeikasgassen uit het energie-

Wat het ook complex en verwarrend maakt,

probleem? Los dat op. En dat in combinatie

systeem zodanig snel naar nul gaat, dat de

is dat de opties in de transitie die voor mij

met een op Jan Tinbergen geïnspireerde

opwarming van de aarde beperkt blijft tot 2

‘neutrale’ middelen zijn om het klimaatdoel

besturingsvisie: elk doelstelling heeft zijn

en liefst 1,5 graden. Al het andere zijn moge-

te halen – ik ben technologie-agnost – voor

eigen instrumentatie nodig.

lijke middelen om dat doel te bereiken.

anderen helemaal niet neutraal zijn. Voor
hen zijn het doelen op zich of wapens in een

In dezelfde lijn geloof ik dat elk politiek-

Spraakverwarring

politieke strijd. De strijd tegen een kapitalis-

maatschappelijk slagveld ook zijn eigen

Wat het allereerst complex en verwarrend

tische economie bijvoorbeeld. Of tegen

strijd nodig heeft. Als dat niet gebeurt en

maakt, is dat vanuit geheel verschillende

fossiele brandstoffen of fossiele bedrijven. Of

elke oplossing voor het ene probleem ideolo-

optieken naar dit doel kan worden gekeken.

een strijd voor rechtvaardigheid. Het kan om

gisch geladen bezwaren uit een ander
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domein oproept, is het risico dat juist geen
enkel probleem wordt opgelost. “Denn was

jeder einzelne will, wird von jedem anderen
verhindert, und was herauskommt, ist
etwas, das keiner gewollt hat”, aldus
Friedrich Engels in 1890. Er is meer hindermacht dan doorzettingskracht.

Lappendeken
Een derde complicerende en verwarrende
factor is de ongelofelijke lappendeken van
interventies en instrumenten op een veelheid aan deelsystemen en schaalniveaus.
Die komen overigens voort uit die onontwarbare discussies vanuit verschillende
optieken, systeemgrenzen en politiek-maatschappelijke doelen: als niemand het er in
wezen over eens is waar we naar toe zouden
moeten koersen, kan het beleid niet veel
anders dan een kuil vol halfbakken compro-

tievisies warmte

missen worden. Econoom en politicoloog

worden gemaakt.

Charles Lindblom schreef, in 1959, over “the

Maar hoe die

science of muddling through”. Dat met dit

vervolgens moeten

gemodder toch nog een redelijke

worden geïmplemen-

CO2-reductie wordt bereikt, mag een klein

teerd weet niemand. Er

wonder heten.

is relatief veel geld

Kijk maar mee. Voor de elektriciteitssector en

beschikbaar voor de proef-

‘De energietransitie is nu een chaotisch proces van
vallen en opstaan’’

de zware industrie is het Europese emissie-

tuinen aardgasvrije wijken, maar tegelijker-

handelssysteem ETS van toepassing.

tijd is duidelijk dat dat maar een fractie is

Verdergaande Nederlandse interventies voor

van wat nodig is om de gebouwde omgeving

die sectoren maken voor de emissies in

werkelijk klimaatneutraal te maken.

Europa niets uit. Toch proberen we krampachtig beleid voor de Nederlandse industrie

Verkeer en vervoer alleen al wordt bestreken

te maken. Ook subsidiëren we wind- en

met een warwinkel aan incentives, vanuit

zonne-energie dat het een aard heeft, terwijl

Europa (emissie-eisen en daarnaast

het effect vooral is dat de CO2-prijzen daar-

pogingen brandstoffen onder het ETS te

door helaas lager zijn dan ze zouden moeten

brengen). Dit gebeurt ook vanuit Nederland

te lopen. De stroomnetten zijn overvol, maar

zijn.

met onder meer vele fiscale maatregelen. Die

de netbeheerders moeten ‘wie het eerst

bevorderen met name elektrisch rijden, wat

komt, het eerst maalt’ toepassen. Ze kunnen

Voor de gebouwde omgeving moeten we

‘well to wheel’ CO2-reductie oplevert. Alleen

namelijk niet zelf regelen dat projecten in

‘van gas los’/aardgasvrij, terwijl de doelstel-

zijn de incentives zodanig dat vooral luxe en

ruimte en tijd op elkaar afgestemd raken. De

ling ‘van broeikasgas los’ zou moeten zijn.

zware auto’s worden gestimuleerd, wat juist

industrie is voor verdere verduurzaming

‘Van gas los’ is ontstaan doordat de

weer indruist tegen licht en zuinig. Remmen

afhankelijk van de aanleg van stroomnetten

Groningse aardbevingenproblematiek voor

en gas geven tegelijk eigenlijk. De kosten zijn

of waterstofbuizen, of beide, maar zitten

het klimaatkarretje is gespannen. De tran-

vele honderden euro’s per ton vermeden CO2,

locked-in in onduurzaamheid als het ondui-

sitie wordt hier ingevuld door een serie niet-

waarvoor in andere sectoren een veelvoud

delijk is of en wanneer die komen.

wettelijk vastgelegde planfiguren, zoals de

aan CO2-reductie had kunnen worden

Systeemintegratie is het sleutelwoord voor

Regionale Energiestrategieën die tot een

gekocht. De scheepvaart en luchtvaart

de komende tijd.

‘bod’ en locaties voor hernieuwbare opwek

ontspringen vrijwel geheel de dans.

moeten leiden. Maar ja, die hernieuwbare

En zo zou ik nog een tijd kunnen doorgaan.

opwek viel dus al onder het ETS. Daarnaast

Te noemen is nog dat de veranderingen van

Niet om negatief te doen, wel om de energie-

moeten voor de gebouwde omgeving transi-

het energiesysteem als geheel vast beginnen

transitie te karakteriseren als een chaotisch
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gietransitie, een snelle reductie van de

emissiereducties, zullen die snel oplopen:

uitstoot van broeikasgassen. Dat geeft een

van honderden tot wel duizenden euro's per

heldere agenda voor de volgende fase in de

ton CO2. Ook het vastleggen van koolstof,

transitie, van fase 1 (het allereerste begin,

bijvoorbeeld door boeren en natuurbeheer-

droogzwemmen), fase 2 (de huidige: allerlei

ders, kan met dezelfde prijs worden beloond.

soorten beleid) naar fase 3 (de volgende fase):
leren en herordenen. Ik geef zes wenken voor

Ten vierde: een investeringsprogramma voor

de komende fase mee.

de infrastructuur van de toekomst en voor
de opslag van schone energiedragers die bij

Allereerst: dossiers (slagvelden) scheiden.

het eindgebruik geen CO2-emissies meer

Wie wil nivelleren in de inkomens- en kapi-

geven. Dat zal planmatig en strategisch-

taalsverdeling en met name de laagste

ruimtelijk moeten worden aangepakt. Niet

regionen wil helpen, richt zich primair op

meer wie het eerst komt, het eerst maalt,

inkomens- en kapitaalsbeleid. Wil je met

maar doordachte keuzes. Onvermijdelijk

Shell een appeltje schillen? Prima, schil dat

zullen daarbij ook sommige gebieden en

appeltje vooral, maar belemmer de transitie

clusters teleurgesteld zijn omdat ze niet als

niet met acties, bijvoorbeeld door dwars

eerste mogen. Dat zij dan zo.

voor een CCS-project te gaan liggen. Heb je
een eigen favoriete technologie om welke

Ten vijfde: ‘smeerolie’. Een versnelde tran-

ideologische of belangenreden dan ook?

sitie kan veel ruimtelijk-landschappelijke,

Doe dan je best om daar extra support voor

leefbaarheids-, gezondheids- en natuurcon-

te krijgen, maar hou op met afgeven op

sequenties met zich meebrengen, waar

concurrerende opties. Stop bovendien ook

burgers en hun organisaties op goede

met je eigen optie als panacee voor alle

gronden tegen te hoop zullen lopen. Zorg

kwalen te promoten.

voor goede procesvaardigheden om de maatschappelijke onderhandelingsprocessen over

Ten tweede: handelen op het juiste systeem-

de transitie in redelijke banen te leiden. Zorg

niveau. Nu is er veel nationaal beleid voor

aanvullend voor (financiële) middelen om

sectoren die door het Europese ETS worden

het accommoderen van de ongewenste

bestreken. Dit heeft klimaattechnisch niet

neveneffecten van de transitie te kunnen

zoveel zin, maar kan uit oogpunt van indus-

belonen.

triebeleid wel interessant zijn. Zinvol is zeker
om sectoren onder ETS te brengen die nu met

Ten zesde: voer gericht innovatie- en indus-

nationaal beleid (moeten) worden gestuurd.

triebeleid. Dit is nodig om ontwikkelingen

Ze vallen dan ineens onder een effectief

en bedrijfstakken die een goede kans op

instrument en bijbehorend carbon budget

succes hebben - én die passen bij de

proces van vallen en opstaan, van doormod-

voor die sectoren, in plaats van onder de

Nederlandse kennis en kunde in een

deren, fouten en lessen. “Omarm de chaos”,

lappendeken zonder plafond.

emissievrije wereld - nu vast een impuls te
geven.

vindt Jan Rotmans, de vader van het transitie-idee in Nederland, in zijn nieuwe boek.

Ten derde: een drastische versimpeling van

Dat is een mooi advies, maar neemt niet weg

het bestuurlijk instrumentarium. Meer

Met deze richtlijnen moet nog steeds maar

dat het, naast die omarming, toch ook goed

sectoren onder het ETS schuiven past in die

worden afgewacht hoe de feitelijke transitie

is wat orde in die chaos proberen aan te

strategie. Daarnaast pleit ik voor het door-

zich zal voltrekken. Maar ze zouden wel

brengen.

lichten en omkatten van het gehele verdere

kunnen helpen de neuzen zoveel mogelijk

instrumentarium voor de gebouwde omge-

dezelfde kant op te krijgen. Dit is dringend

Leren en herordenen

ving, verkeer en vervoer, land- en tuinbouw

nodig voor het scheppen van een ontwikkel-

Voor de volgende fase in de transitie lijkt me

en MKB naar vormen van directe beprijzing

en investeringsklimaat dat het hoofddoel,

dat nodig: een helderder pad, zodat partijen

van CO2-emissies. Te beginnen met ten

verregaande CO2-reductie, echt helpt

die moeten plannen en investeren weten

minste de hoogte van de huidige

realiseren.

waar ze zich naar kunnen richten. En het

ETS-marktprijs en toegroeiend naar de scha-

lijkt me mogelijk. Door weer terug te gaan

dekosten van CO2 op lange termijn.

naar de essentie: het kerndoel van de ener-

Naarmate we langer wachten met forse
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VVM KIJKT VOORUIT
Inspelen op de vele duizenden studenten die jaarlijks onze universiteiten bevolken en
daarmee meer jonge mensen die actief zijn in de VVM. De secties als spil, nu en straks.
Centrum van debat, gedragen door de leden. De verbinding zoeken met het brede milieuveld, steeds aanhaken op nieuwe ontwikkelingen en organisaties die daarbij passen.
Het mag duidelijk zijn: de VVM is en blijft springlevend, met de focus op het nóg beter
bedienen van milieuprofessionals van allerlei pluimage.
De VVM is hét netwerk van en voor milieu-

meningen, staat bij ons de inhoud voorop: de

beschikbaar via de VVM-website. Sinds 2020

professionals. De meerwaarde zit vooral in

VVM kijkt met een onafhankelijke blik en

geeft de VVM Milieu ook uit in een online

het feit dat de leden professionals zijn. Dit

gaat niet mee in hypes.

editie. Voor niet-leden staan er altijd enkele

maakt een open en inhoudelijk gesprek

recente artikelen op de homepage.

mogelijk over alle actuele kwesties op mili-

Vier tijdschriften

Daarnaast zijn we uitgever van Tijdschrift

eugebied. In plaats van elkaar troeven af te

Belangrijk visitekaartje van de VVM is

Lucht en met ingang van 2022 het Tijdschrift

vangen, iets wat regelmatig gebeurt in een

Tijdschrift MILIEU. Alle artikelen, ook van

LANDSCHAP. Tot slot geeft de VVM een

debat met mensen met vooringenomen

voorgaande jaren, zijn voor leden online

Engelstalige wetenschappelijke tijdschrift
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Rachel Heijne, directeur VVM
Margien Bootsma, bestuurslid VVM

kans vergroot dat de boodschap aankomt.

van de VVM. Dit betekent dat onze

Milieuvraagstukken vragen om een inte-

netwerkfunctie steeds belangrijker wordt.

grale blik daarom is het van belang samen te

Intussen zijn en blijven de secties de

werken, binnen én buiten de VVM. Intern

ruggengraat van de VVM: de meeste activi-

zoeken secties elkaar op om gezamenlijk

teiten worden door hen georganiseerd.

uit: Journal of Integrated Environmental

onderwerpen uit te diepen en zo te

Daarom is een breed palet aan secties een

Sciences (JIES). Voor de toekomst van de tijd-

verdiepen te verbreden en te verbinden.

must, liefst met een brede vertegenwoordi-

schriften is het van belang om te zorgen dat

Maar de VVM kan óók aansluiten bij initia-

ging van het werkveld. Goede ondersteu-

redacties deskundig en breed georiënteerd

tieven, bij bredere allianties of overkoepe-

ning door het bureau van de VVM is hierbij

blijven.

lende netwerken. Zo heeft de VVM zich

onontbeerlijk.

recent aangesloten bij SDG Nederland.

Extra aandacht de komende jaren krijgt het

Uitwisselen kennis

Door krachten te bundelen kunnen organisa-

vergroten van het aandeel vrouwen en

De netwerkfunctie van de VVM kunnen

ties elkaar versterken en beter inspelen op

jongeren. Dit is nu relatief gering en komt

onze leden in de eerste plaats verzilveren via

actuele ontwikkelingen. Dat kan in de vorm

niet overeen met het aandeel in de beroeps-

deelname aan bijeenkomsten, van groot tot

van incidentele samenwerking, bijvoorbeeld

groep. Jongeren worden de laatste jaren al

klein. Kenmerk van alle bijeenkomsten is dat

bij de Dag van de Omgevingswet. Of structu-

steeds beter bereikt, onder meer via het

inhoud centraal staat. Het gesprek tussen

reel en meer verdergaand zoals de voorge-

aanhalen van onze banden met studiever-

professionals binnen het vakgebied is het

nomen fusie met de Werkgemeenschap voor

enigingen. Ook zijn de voorwaarden voor

doel. De VVM positioneert zich hiermee als

Landschapsonderzoek per 1 januari 2022.

studenten om lid te worden en deel te nemen

dé plek voor specifieke kennis voor de

aan activiteiten heel laagdrempelig

beroepsgroep en dé plek voor het gesprek

Internationaal perspectief

gemaakt. We zien al effect: de sectie Jong is

over actuele onderwerpen binnen het

Veel milieuvraagstukken beperken zich niet

druk bemenst en steeds meer jonge mensen

werkveld.

tot onze landsgrens. De VVM heeft hier oog

nemen deel aan onze activiteiten.

Om kennis uit te wisselen is het van belang

voor. Bijvoorbeeld voor het feit dat steeds

Neveneffect is dat het aandeel vrouwen

dat een gevarieerde groep mensen de bijeen-

meer studenten van over de hele wereld in

stijgt, omdat veel jonge vrouwen actief

komsten bezoekt en we telkens weer nieuwe

Nederland komen studeren. Het werk-

mensen weten te bereiken. Daarom zetten

veld wordt daarmee internatio-

we de komende jaren in op méér bezoekers.

naler, zonder dat je de

Daarnaast zullen we zorgen voor een gevari-

grenzen over hoeft. Onze

eerd aanbod qua vorm. Tegelijkertijd functi-

activiteiten toegankelijk

oneert de VVM met cursussen, een opleiding

maken voor internatio-

en tijdschriften als kenniscentrum. Hiermee

nale studenten vormt

laat de VVM zien hoogwaardige kennis en

een uitdaging voor de

expertise in huis te hebben. Dit kunnen we

komende jaren. Om die

de komende jaren uitbreiden door ook op

reden zullen we in de

andere thema’s specifieke kennis aan te

online editie van MILIEU

bieden, in wat voor vorm dan ook. De

ruimte bieden aan Engelstalige

ontwikkelingen op dit gebied gaan immers

artikelen.

worden in de VVM. De komende jaren zal
de VVM hier flink op in blijven
zetten.

‘De V VM blijft
zich continu
ontwikkelen, zowel
qua inhoud als qua
vorm’

Tot slot
Het VVM netwerk kan op
nog veel meer manieren
worden benut. Zo bieden
we de mogelijkheid om
een mentor te vinden.
Verder blijft de VVM zich

ontwikkelen. Heb je bijvoorbeeld
al eens een aflevering van onze podcast-

razendsnel.

serie Groene Gesprekken beluisterd? Of

Leden en secties

deelgenomen aan een van de vele online

Maatschappelijke rol

Het netwerk speelt een spilfunctie voor

bijeenkomsten? Voorop voor de komende

Leden van ons netwerk voelen zich door-

intercollegiale contacten en kennisuitwis-

jaren staat dat de VVM een flexibele en

gaans betrokken bij maatschappelijke

seling. Daar kan iedereen deel van

professionele organisatie blijft, gedragen

ontwikkelingen, zeker wanneer die hun

uitmaken zonder lid te zijn van de VVM.

door de leden. Dit betekent dat we ons

vakgebied raken. Bij nieuwe ontwikkelingen

Wel vormen leden het hart van de VVM.

continu blijven ontwikkelen, zowel qua

voelt onze achterban regelmatig de behoefte

Niet alleen inhoudelijk, zij zijn ook een rela-

inhoud als qua vorm. Dus heb je een idee?

een geluid te laten horen. De VVM biedt hier-

tief, vaste financiële basis voor de organi-

Neem contact op, dan kunnen we samen

voor een platform zodat professionals, ook

satie. Maar nog belangrijker: uitsluitend

kijken hoe we hier werk van kunnen

niet-leden, elkaar weten te vinden en samen

leden kunnen actief zijn in secties. Wel is de

maken.

met sterk onderbouwde reacties te komen.

tijdgeest aan het veranderen. Mensen

Waar mogelijk wordt daarbij aangesloten bij

bekijken steeds vaker per keer waar zij

andere overkoepelende netwerken, wat de

willen aanhaken, dus zonder lid te worden
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SDE weg ermee!
Het afgelopen decennium is er 56 miljard euro verplicht
uitgegeven aan projecten via de SDE-regeling, de
Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Met het
geld worden hernieuwbare (duurzame) energieprojecten
gestimuleerd. Sinds het begin van de regeling is het meeste
geld uitgegeven aan projecten met windenergie en het
verbranden van biomassa. Steeds duidelijker wordt het dat
verbranden van biomassa niet duurzaam is. Niet voor niets
pleiten de Raad van State, de SER en de Tweede en Eerste
Kamer nu al een tijd om hier geen subsidie meer te steken.
Oorzaak van het probleem is een fout in de emissie-inventarisaties die hoognodig moet worden hersteld. De CO2-uitstoot
van het verbranden telt namelijk niet mee, omdat deze
emissie als hernieuwbaar geldt. Zelfs met biomassa haalt
Nederland de EU-doelstelling van 14% hernieuwbaar in 2020
niet. Nederland koopt rechten bij van Denemarken. Daarmee
wordt geen molecuul CO2 minder uitgestoten. Naast het feit
dat biomassa verbranden niet duurzaam is, houdt het kolencentrales in leven. Zonder biomassa wordt het verdienmodel
stukken minder.
Van de Nederlandse 11,1 % hernieuwbaar was in 2020 is meer
dan de helft afkomstig van biomassa. Wind en zon waren in
2020 goed voor 5,1% van onze energie. Gelukkig gaat daar
ook SDE-geld naartoe. Minder gelukkig is dat veel duurzame
elektriciteit naar energieslurpende datacenters gaat.
Microsoft, Google e.d. gebruiken veel duurzame elektriciteit,
een soort ‘greenwashing’, in grote dozen die in onze polders
staan. Veel subsidie is gegaan naar activiteiten die weinig
werkgelegenheid opleveren. Frappant, op die pakhuizen
staan vaak geen zonnepanelen, maar wel airco’s.
Sinds kort komen ook CO2-verminderende technieken in
aanmerking voor de SDE++, zoals het onder de grond stoppen

van CO2 (Carbon Capture and Storage) en staal maken met
waterstof. CCS wordt nog nauwelijks toegepast, is erg duur
en kost veel energie. De subsidie voor CCS is een verkapte
stimulering van het gebruik van fossiele energiebronnen en
houdt deze in leven.
Staal maken is een ander verhaal. Om van ijzererts (geoxideerd ijzer = roest) ijzer te maken wordt koolstof gebruikt en
er ontstaat CO2 . Het ontwikkelen van het reductieproces met
waterstof kost geld (roest plus H 2 geeft ijzer en H 2O). Staal op
deze wijze gemaakt is op dit moment nog duurder. Dat
SDE-geld hier heen moet gaan lijkt me een ‘no-brainer’.
Minder positief ben ik over het NortH2-project. Een groot
consortium, waaronder Shell en de Gasunie, wil grootschalig
waterstof maken uit elektriciteit opgewekt met windmolens
op zee. Vijftig procent van de opgewekte duurzame stroom
moet hiernaar toe. Gasunie moet o.a. de distributie van
waterstof verzorgen en maakt zich zorgen over de zeggenschap. Zij steken meer dan tien miljard in het project en
willen dat de Tweede Kamer zich buigt over dit project. En
terecht denk ik. Want waar wordt de waterstof voor gebruikt?
Synthetische Kerosine? Met Shell in het consortium is dat
geen gekke gedachte. Nou maak je synthetische brandstoffen met CO2 en waterstof (H 2). Waar komt die CO2
vandaan? Een kolencentrale? En bij het vliegen komt die CO2
gewoon weer vrij.
En, gaan we straks ook kernenergie met de SDE subsidiëren?
Het moet niet gekker worden. Aan de D van de SDE mankeert
nogal wat. Deels stimuleert het de ‘oude’ fossiele industrie
en kan pervers genoemd worden. Misschien is het beter om
de D maar weg te laten.
Johan Sliggers

Dwarsliggers probeert verbanden te leggen, maar kan ook dwars tegen de gevestigde meningen ingaan.
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Vertrouwen is goed,
handhaven is beter
De handhavingsinspanning moeten worden verdrievoudigd. Dit geldt voor het
controleren van de uitstoot van broeikasgassen, emissies van stikstof, fijnstof,
illegale lozingen en dumpingen van milieuschadelijke stoffen.
Gesjoemel met regels, bewust genomen risi-

goede, betrouwbare data over de uitkomsten

taris Stientje van Veldhoven blij te zijn met

co’s, ongelukken die voorkomen hadden

van inspecties bij de circa 500 bedrijven die

dit rapport met ‘heldere aanbevelingen om

kunnen worden: de veiligheid van mensen

met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

ons land schoner en leefbaarder te maken.

wordt maar al te vaak verwaarloosd. Dit

werken. En recent toonde een onderzoek van

Dit rapport verdient zorgvuldige aandacht

komt doordat beschermende maatregelen

Investico in opdracht van Trouw aan dat omge-

en opvolging. Het is aan een volgend kabinet

het meestal afleggen tegen economische

vingsdiensten, die de taak hebben milieu-

om de kabinetsreactie nader uit te werken.

belangen. Dit geldt ook als de kwaliteit van

wetgeving te handhaven, maar weinig

Gezien de urgentie van het onderwerp zal ik

de leefomgeving in het geding is. Veehouders

inspecteren en nauwelijks straffen.

de ambtelijke voorbereiding met de verschil-

die hun mestoverschot illegaal dumpen en

lende partijen daarvoor snel opstarten, zodat

verdoezelen, hebben bijvoorbeeld weinig te

Fragmentatie en vrijblijvendheid

een volgend kabinet in overleg met de part-

vrezen van handhavers, zo luidt de harde

Deze rapporten bevestigen wat de

ners spoedig tot vervolgstappen kan komen.’

conclusie in het rapport ‘Dreigingsbeeld

commissie Van Aartsen in het rapport ‘Om

Milieucriminaliteit 2021’ van de Strategische

de leefomgeving’ in het voorjaar conclu-

Verdrievoudiging

Milieukamer, een samenwerkingsverband

deerde: het stelsel van vergunningverlening,

Wij zijn blij met deze voornemens, maar

van politie, het Openbaar Ministerie en de

toezicht en handhaving (VTH) wordt geken-

constateren dat met een soortgelijk rapport

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

merkt door fragmentatie en vrijblijvendheid,

uit 2008 (van de commissie-Mans), niets is

Daar blijft het niet bij. Ook het toezicht op

waardoor vermijdbare schade ontstaat.

gedaan. Wij stellen daarom voor om verbete-

bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen

ring van de handhaving expliciet op te

faalt, aldus het rapport ‘Handhaven in het

Heldere aanbevelingen

nemen in het Regeerakkoord. Dit moet

duister’ van de Algemene Rekenkamer. Een

In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 4

inzetten op een verdrievoudiging van de

belangrijke oorzaak is het ontbreken van

maart 2021 schrijft toenmalig staatssecre-

handhaving, te weten:
1. Instelling van een Klimaatautoriteit die
toezicht houdt op de uitvoering van de
Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Deze
Klimaatautoriteit zou, als een OMT voor het
klimaat, nieuwe beleidsmaatregelen
kunnen voorstellen en reserve-maatregelen in werking zetten als er achterstanden zijn.
2. Vergroting van de omvang van de omgevingsdiensten, met meer prioriteit, capaciteit en inzet voor strafrechtelijke handhaving en vervolging.
3. Landelijke afstemming van takenpakket en
financiering van omgevingsdiensten.
Frans Vollenbroek en Bert Metz,
Grootouders voor het Klimaat

Tijdschrift Milieu, december 2021

33

Dromen over
een gezonde
leefomgeving
Een gezonde leefomgeving, wie wil dit nu niet? Maar hoe
creëer je die? GGD IJsselland heeft de handschoen opgepakt. De pijlen zijn gericht op het van de grond krijgen
van een inspiratiebeweging in de regio. Een opmerkelijk
onderdeel is een serie interviews met twaalf professionals onder de noemer ‘droomgesprekken’. Hoe ziet hun
ideaalbeeld van een gezonde leefomgeving eruit? En
welke veranderingen zijn daarvoor nodig?

gebied of in de stad in het
groen. Ook zorgt het
behoud en meer
toepassen van groen,
voor een beter klimaat.

De droomgesprekken zijn primair bedoeld

professionals zijn geselecteerd op basis van

om professionals in de regio te inspireren op

hun werkzaamheden in de regio IJsselland,

het thema gezonde leefomgeving. De samen-

hun verbinding met het onderwerp en met

hang tussen de twaalf gesprekken is

oog voor een mix tussen verschillende

Een groene omgeving, met

bekeken in een kwalitatief onderzoek. Om

beroepen en functies. Die variëren van hove-

rustige plekken, die uitnodigt tot

die reden vonden de interviews plaats aan

nier tot bestuurder.

een gezonde leefstijl. Mensen zijn zich
bewust van het klimaatprobleem en hebben

de hand van vooropgestelde topiclist. De

Foto: Ev
e

Droombeeld 1

rt v
an
de

Vier overkoepelende waarden

mogelijkheden tot verduurzaming. Er is

Uit de droomgesprekken komen vier over-

keuze in maatregelen om te verduurzamen

koepelende waarden voor een gezonde leef-

en deze worden in kleine stappen aange-

or
W

omgeving naar voren:

p

•
•

boden, die te overzien zijn. Denk bijvoor-

Groen & rust

beeld aan een Tiny Forest of het NK

Ontmoeten & voor iedereen

tegelwippen.

• Ruimte voor eigen keuze
• Gezonde voeding en bewegen

2. Ontmoeten & voor iedereen
Ruimte om elkaar te ontmoeten, samen op te

1. Groen & rust
Bijna alle professionals benoemen het
belang van een groene omgeving.

Adriaan Mosterman, stadshovenier in
Zwolle: “Je kunt per direct in je eigen omgeving absoluut gelukkiger worden én
bijdragen aan dat wereldwijde probleem”
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trekken en ruimte voor kinderen om te
spelen vinden de professionals belangrijke
aspecten van een gezonde leefomgeving.

Veelal omdat ze daar rust en ontspan-

Door ontmoeting makkelijk te maken, help

ning vinden. Groene en rustige plekken

je vereenzaming tegen te gaan. Ontmoeten

worden gebruikt om te wandelen, te fietsen

is makkelijker als er een plek met een

en te sporten. Om je hoofd leeg te maken en

gedeelde interesse is, bijvoorbeeld een tafel-

los te komen van de veelheid aan prikkels.

tennistafel. Of een plek waar je samen aan

Rust heeft te maken met stilte ervaren. Het

iets werkt, zoals een tuin of een buurtkamer.

opzoeken van deze stilte kan in het buiten-

Verschillende typen mensen ontmoeten, is

Foto: Evert v
an
de
W
or

overkoepelende waarden voor een gezonde
leefomgeving. Denk aan vaker koken met
basisingrediënten en niet te veel eten. In

p

Marije van Hal en Marja Elders
zijn adviseur Milieu en
Gezondheid en hebben de droomgesprekken gevoerd. Tessa
Overmars is als onderzoeker
betrokken geweest bij de
analyses en het opstellen van het
onderzoeksrapport. Ze zijn allen
werkzaam bij GGD IJsselland.

het algemeen is het moeilijk om de
verleiding van ongezonder voedsel te
weerstaan. In de supermarkt is alles
verkrijgbaar, het hele jaar door. Er
worden verslavingscomponenten
aan voedsel toegevoegd, bijvoorbeeld suiker.

belangrijk en door opvattingen te delen
met respect voor elkaar ontstaat acceptatie én inspiratie.

Ook bewegen in de leefomgeving is
volgens de professionals belangrijk.
Bewegen is een manier om in een groene

Droombeeld 2

Een tolerante omgeving, waar mensen

omgeving tot rust te komen. Benoemd wordt
dat in het dagelijks leven bewegen geen

oprechte interesse en respect tonen. Een

makkelijke keuze is. Fietsen, lopen of bijvoor-

omgeving waar mensen rekening met

beeld werken in de tuin is niet vanzelfspre-

elkaar houden, waarin goed gezorgd

kend. Daarnaast zijn er nog maar weinig

wordt voor de (eigen) leefomgeving en

mensen die een fysiek beroep hebben.

waar mensen zich verantwoordelijk

Rianne van den Berg, directeur Publieke
Gezondheid bij GGD IJsselland: “Een gezonde
leefomgeving is een voorwaarde om gezond
en veerkrachtig te kunnen leven”

voorbeelden te delen om zo bewustwording

voelen voor hun eigen buurt. Een leefomge-

Droombeeld 4

te creëren. Kijk daarbij wel verder dan het

ving waarin we elkaar helpen en waarin

Het is normaal om over gezonde voeding te

eigen domein. Nodig elkaar uit, zoek de

iedereen een eerlijke en gelijke kans heeft

leren en in de leefomgeving is bewegen een

diversiteit en de verbinding. Leer elkaar

om gezond op te groeien en gezonde keuzes

makkelijke keuze. Iedereen vindt zijn eigen

kennen en neem tijd om samen te werken.

te maken. Een leefomgeving voor iedereen.

gezondheid belangrijk en ziet dit als een
eigen verantwoordelijkheid. In ruimtelijke

Een aantal geïnterviewden denkt dat struc-

3. Ruimte voor eigen keuze

plannen zijn gezondheidsbevorderende

turen moeten veranderen. Bijvoorbeeld hoe

Een veerkrachtige samenleving, waarin

maatregelen genomen, zodat er bijvoorbeeld

we in de basis met voedselproductie

mensen zelf keuzes kunnen maken over hun

geen junkfood in de buurt van scholen

omgaan: het produceren, betalen en

gezondheid, is een overkoepelende waarde,

verkocht kan worden.

aanbieden van voedsel. Of het aanpassen

zo blijkt uit het onderzoek . Mensen worden

van structuren in de zorg: zorgverleners

veerkrachtiger wanneer zij weten wat voor

Van dromen naar doen

worden nu vaak betaald voor de behande-

hen belangrijk is en zij in staat zijn daar

Hoe kunnen we deze mooie droombeelden

ling van ziekte in plaats van het stimuleren

invloed op uit te oefenen. Het gaat om zelf

nu vertalen naar de praktijk, wetende dat ze

van gezond gedrag.

kleine dingen kunnen doen zoals een moes-

verbonden zijn aan complexe vraagstukken

tuin aanleggen of zwerfafval opruimen in

op het gebied van duurzaamheid? Vanwege

In januari is een bijeenkomst gepland om

de buurt. Door het maken van deze eigen,

de complexiteit is het volgens de professio-

verder te praten over de uitkomsten van dit

persoonlijke keuzes, ervaar je zingeving.

nals juist van groot belang om de verande-

onderzoek. Samen met professionals en

Benoemd wordt dat het erom gaat dat je

ring klein, behapbaar en positief te houden.

bestuurders uit de regio willen we kijken hoe

gelukkig bent.

Anders is wat je zelf kunt beïnvloeden niet

we de droombeelden in de praktijk kunnen

te overzien en dat werkt demotiverend. Kom

brengen. Van dromen naar doen!

Droombeeld 3

zelf in actie, hoe klein die ook is. Wanneer

Een omgeving die verschillende keuzemoge-

iedereen een stap zet, zetten we samen veel

Marije van Hal, Marja Elders en

lijkheden in zich heeft. Er is bijvoorbeeld

stappen. Ook is het van belang om goede

Tessa Overmars

ruimte voor het aanplanten van groen en er
zijn verschillende manieren van ontspanning, sporten en bewegen mogelijk.

Twaalf artikelen
De droomgesprekken hebben geleid tot twaalf inspirerende online artikelen. Lees ze alle

4. Gezonde voeding & bewegen

twaalf op www.ggdijsselland.nl/droomgesprekken. Hier staat ook het bijbehorende

Kennis over betaalbaar gezond voedsel

onderzoeksrapport.

behoort, aldus het onderzoek, ook tot de
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Stientje van Veldhoven, Vice
President & directeur Europa WRI:

“IK BEN EEN OPTIMIST”
Begin dit jaar maakte Stientje van Veldhoven de overstap van staatssecretaris milieu naar vice-president
van het World Resources Institute. “Onze focus ligt op
de grote problemen. Gedegen onderzoek naar de
oorzaken koppelen we aan oplossingen.” Na haar overstap werd Van Veldhoven weggezet als lobbyist.
Onterecht vindt ze zelf. “Ik geef leiding aan Europese
activiteiten van een internationaal kennisinstituut.”
Bovendien is haar rol niet specifiek gericht op de
Nederlandse beleidsmakers. “Ik ben regionaal directeur Europa en heb bovendien een rol in onze mondiale
activiteiten.”
Veertig jaar geleden is het World Resources

nationale denk- en doetank. Dat is

Institute (WRI) in Amerika opgericht.

misschien wel het speciale recept van WRI.”

Inmiddels zijn er ook kantoren in China,
India, Indonesië, Afrika, Europa, Brazilië en

Global-South

Mexico. “Ons werk doen we veelal op de

De technische assistentie bij het tot stand

achtergrond”, laat Van Veldhoven weten.

brengen van oplossingen gebeurt vooral in

“Het WRI is geen partij die de straat op gaat

de Global-South. “De effecten van alle grote

of een grote campagne voert. Wij

milieuproblemen zijn in dit gedeelte van de

brengen data bij elkaar en

‘Het World
Resources Institute
is een denk- en doetank, een unieke
koppeling’

wereld het sterkst. Bovendien is de noodzaak

maken op basis daarvan

tot hulp hier het grootst. We opereren in feite

analyses voor beleidsma-

samenwerking.” Veel energie steekt haar

basis van wetenschap-

instituut in het tegengaan van de opwar-

pelijke data. “We houden

ming van de aarde. Belangrijk speerpunt in

bijvoorbeeld wereldwijd

dit kader is herbebossing. “Er loopt momen-

de ontbossing bij, net als

teel bijvoorbeeld een groot project in Afrika

de uitputting van de onder-

dat we uitvoeren met andere internationale

grondse watervoorraden. Die
kennis vertalen we naar mogelijke

“Ik maak me sterk voor het koppelen
van leiders aan leiders”

op het snijvlak van milieu en ontwikkelings-

kers.” Dit gebeurt op

organisaties. Dan praat ik over 100 miljoen
hectare nieuw bos.” Een ander initiatief richt

knelpunten, gekoppeld aan mogelijke oplos-

zich op het tegengaan van illegale houtkap

singen.” Daar blijft het niet bij. “WRI zet

in het Amazonegebied. “We hebben tools

zich in om met die kennis ook de noodzake-

ontwikkeld waarbij communities via apps

lijke veranderingen tot stand te brengen.

en smartphones kunnen aangeven waar ille-

Rechtstreeks of via een aantal van de plat-

gale houtkap plaatsvindt. Daardoor geven

forms die we hosten. We zijn dus een inter-

we hen de middelen om bewijs hiertegen te

Toekomst
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verzamelen. Dit stelt andere instanties in

“Daarmee maken we inzichtelijk wat op een

veel steun voor alle beleidsvoorstellen, want

staat effectiever op te treden.”

bepaald gebied wereldwijd gebeurt. Dat helpt

het is ongelooflijk belangrijk dat we tempo

landen om nationaal stappen te zetten.”

maken.” Dit laatste baart haar zorgen.
“Europa telt nogal wat achterlopers. Denk aan

Veel projecten richten zich op water, energie
en veiligheid. “Watertekorten zullen in de

Leiders aan leiders koppelen

nabije toekomst steeds vaker de agenda gaan

Van Veldhoven wijst erop dat vraagstukken

Europees pakket kan daarom nooit taylor

beheersen. Daarom hebben we het instru-

voortdurend in tempo, aandacht en

made zijn voor de koplopers. Je zult altijd

ment Aqueduct ontwikkeld om de waterfoot-

complexiteit veranderen. “Met het oog hierop

dingen te wensen overhouden.”

print van grote bedrijven te verminderen.”

publiceert het WRI elke vijf jaar een

landen als Hongarije, Roemenië en Polen. Een

vernieuwde strategie. Halverwege 2022 staat

Handen uit de mouwen

Parijs werkt

dit opnieuw te gebeuren. We staan net voor

De wereld staat inderdaad voor tal van

Recent heeft het WRI een opmerkelijk rapport

de start van dat proces. Het is voor mij dus

uitdagingen op milieugebied. De biodiversi-

uitgebracht. Dit toont aan dat met de maatre-

een interessant moment om binnen te komen

teit, klimaat, waterschaarste, medicijnver-

gelen uit het Parijs-akkoord de opwarming al

bij deze organisatie. Momenteel vindt er een

vuiling, microplastics... Toch wordt Van

met 1 graad vermindert. “Ons rapport maakt

evaluatie plaats van de effectiviteit van de

Veldhoven niet moedeloos. “Ik ben een opti-

inzichtelijk wat alle ondertekenaars van het

organisatie, zodat we kunnen leren van wat

mist. Ik denk niet alleen aan de urgentie,

we de laatste jaren goed hebben

akkoord aan commitments zijn

maar ook in termen van mogelijkheden en

aangegaan. Hieruit blijkt dat

gedaan en waar het beter kan.

partnerschappen. We moeten gewoon

landen over de hele wereld al

De uitkomsten nemen we

keihard aan de slag. Voor mij was het

maatregelen nemen.
Waarom? Omdat al die
landen zien dat economische ontwikkeling en
klimaatbeleid enorm met
elkaar verweven zijn. Je

‘Frans Timmermans heeft met
zijn Green Deal een
enorme prestatie
geleverd’

mee in de strategie voor
de komende vijf jaar.”
Het overbrengen van in

regelen om echt actie te ondernemen.

Europa opgedane kennis

Natuurlijk kun je daar van alles over zeggen.

vormt al lange tijd een
belangrijke ingang voor het
WRI. In de vernieuwde strategie

zal dit niet anders zijn. “Europa is

daar het klimaatbeleid in mee te nemen.

geloof in optimisme. Uiteindelijk laten we
het niet zo ver komen en nemen we de maat-

kunt geen economische groeiprognose meer maken zonder

akkoord van Parijs een bevestiging van

Natuurlijk was het mooier geweest als we
dat veel eerder en sneller hadden gedaan. En
natuurlijk hebben we dingen laten gebeuren
die niet meer terug zijn te draaien. Maar we

Ethiopië heeft bijvoorbeeld één van de meest

leidend op vrijwel alle grote vraagstukken

hebben er niets aan om ons daardoor lam te

vooruitstrevende klimaatambities neergezet.”

waar we ons voor inspannen.” Met het oog

laten slaan. In plaats daarvan hebben we

hierop maakt Van Veldhoven zich sterk voor

zoveel mogelijk energie en zoveel mogelijk

Een ander WRI-rapport geeft inzicht in wat

het koppelen van leiders aan leiders. “Het

mensen nodig die zoveel mogelijk problemen

er nog meer mogelijk is. “Hieruit blijkt onder

gaat mij om leiderschap vanuit de kennis, de

willen aanpakken. Laten we naar de

meer de impact van maatregelen die op het

data, de wetenschap en de ervaring vanuit

toekomst kijken als een enorme uitdaging,

bordje van de G20-landen liggen. Deze doen

de praktijk. Gezien de enorme opgave waar

juist omdat er ongelooflijk veel te doen is.”

er enorm toe, want juist de twintig belang-

we voor staan, zou ik het ongelooflijk mooi

rijkste industriële landen zijn verantwoorde-

vinden als ik de trekkers op dit gebied vaker

Zelf wil ze zich hier de komende jaren voor

lijk voor het overgrote deel van de mondiale

bij elkaar kan brengen. Daar gaat een

de volle honderd procent voor inzetten. Niet

uitstoot. Ons onderzoek toont aan dat we de

krachtig signaal van uit en, minstens zo

alleen in Nederland, maar zo breed mogelijk.

opwarming kunnen beperken tot 1,5 graad

belangrijk, is de kennisbundeling zelf.”

“Vanuit mijn nieuwe positie kan ik dit doen.
Indien we alles op alles zetten, is heel veel

als de G20 hun maatregelen nemen. Veel van
hun toezeggingen zijn echter nog niet offi-

Fantastisch pakket

mogelijk. Ik heb het gevoel dat tijd onze

cieel aangemeld. Zodra zij dit doen en hun

Minstens zo belangrijk is de dadendrang van

grootste uitdaging is. We moeten snelheid

beloftes waarmaken, heeft dit echt een

Europa zelf. Van Veldhoven hoopt dat de

maken. En om snelheid te maken, moeten

enorme impact. Ook hebben we de verdere

Green Deal van Frans Timmermans het

we partijen bij elkaar brengen om onze slag-

potentie van de G20 met de technologie van

milieu- beleid in de goede richting laat

kracht te vergroten zodat we nog meer snel-

nu in kaart gebracht. Daarmee leggen we

kantelen. “Ik vind het een fantastisch pakket.

heid kunnen maken. Deze wereld moet er

een basis voor de beleidsdiscussie om nog

Timmermans heeft hiermee een enorme

één zijn waar alle mensen, waar ze ook

verdergaande maatregelen te nemen.”

prestatie geleverd. De kracht van Europees

geboren zijn, een fatsoenlijk en gezond leven

beleid is dat je het over zo’n groot oppervlakte

kunnen leiden.”

Over andere actuele mondiale milieukwesties

vormgeeft. Bovendien hebben de EU-regels

maakt haar instituut soortgelijke rapporten.

impact tot ver buiten Europa. Ik hoop op heel
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Jan de Graaf

Marcel Kok is programmaleider internationaal biodiversiteitsbeleid
bij het Planbureau voor de Leefomgeving (marcel.kok@pbl.nl) en
Ingrid Visseren-Hamakers is hoogleraar Milieubeleid en Politiek aan
de Radboud Universiteit (ingrid.visseren@ru.nl). Beide schreven mee
aan de IPBES Global Assessment. In het voorjaar van 2022 wordt hun
boek Transformative Biodiversity Governance gepubliceerd bij
Cambridge University Press.

Van Glasgow naar Kunming

Mondiaal raamwerk voor
bescherming biodiversiteit
Mondiaal holt de biodiversiteit achteruit. Om te redden wat te redden valt, wordt
onder de vlag van de Verenigde Naties hard gewerkt aan herstelplannen. Concreet
gaat het om een nieuw raamwerk. Voorjaar 2022 wordt dit tijdens de Conference of
the Parties in China vastgesteld. Wat staat er op de agenda?
De meeste in VN-verband afgesproken

naars en verplicht zich daarmee tot uitvoe-

biodiversiteit. Wereldwijd gaat de natuur

doelen voor biodiversiteit worden niet

ring van de afspraken. Een jaar eerder, in

achteruit en als gevolg daarvan ook de basis

gehaald. Dat concludeerde het

2018, begonnen binnen de CBD de voorberei-

die de natuur legt onder onze bestaanszeker-

Intergovernmental Science-Policy Platform

dingen voor een nieuw wereldwijd raam-

heid en kwaliteit van leven. Een miljoen

on Biodiversity and Ecosystem Services

werk voor biodiversiteit dat in het voorjaar

soorten worden bedreigd met uitsterven. De

(IPBES) in 2019. Het betreft de zogenaamde

van 2022 hopelijk wordt vastgesteld tijdens

oorzaken van de achteruitgang zijn allemaal

Aichi Targets onder het Convention on

een top in Kunming, China.

aan het verergeren. Ingrijpende, transforma-

Biological Diversity (CBD), ondertekend door

De 15 Conference of the Parties (COP-15) komt

tieve veranderingen zijn noodzakelijk. Het

196 landen, met als opvallende uitzondering

geen dag te vroeg, want het IPBES-rapport gaf

rapport spreekt over “een fundamentele,

de VS. Nederland is één van de onderteke-

duidelijk de urgentie aan van het verlies aan

systeem-brede reorganisatie van technologi-

e
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sche, economische en sociale factoren, inclu-

versiteit moet worden. De Commissie heeft

tot nieuwe afspraken over biodiversiteit voor

sief paradigma’s, doelen en waarden”. Het

als onderdeel van de Green Deal de Europese

de periode 2020-2030. Om te beginnen is er

IPBES-rapport heeft overigens ook een posi-

Biodiversiteitstrategie 2030 gepresenteerd,

geprobeerd lering te trekken waarom de

tieve boodschap: er zijn alternatieve ontwik-

met daarin ook veel aandacht voor een effec-

2020 doelstellingen niet gehaald zijn. Dat

kelingspaden mogelijk waarin natuur

tieve mondiale aanpak. Ook Nederland

heeft onder andere te maken met onvol-

beschermd, hersteld en duurzaam gebuikt

streeft naar een ambitieus mondiaal biodi-

doende politieke aandacht, gebrekkige door-

wordt, terwijl ook de andere duurzame

versiteitsverdrag. Daar komt bij dat steeds

vertaling van internationale afspraken in

ontwikkelingsdoelen gerealiseerd worden.

duidelijker wordt dat het tegengaan van

nationaal beleid, een tekort aan financiële

klimaatverandering en het herstel van

middelen en capaciteit voor de uitvoering

Parijs-moment

natuur de keerzijden van dezelfde medaille

van beleid en het ontbreken van verant-

Het rapport heeft wereldwijd veel aandacht

zijn. In een eerste gezamenlijk rapport van

woordingsmechanismen op internationaal

gekregen in de politiek en in de pers, ook in

IPBES en IPCC, de klimaattegenhanger van

niveau. Ook Nederland heeft de meeste van

Nederland. De urgentie van de bescherming

IPBES, over de relatie tussen klimaatverande-

de doelen niet gehaald. Het IPBES-rapport

en herstel van natuur is hoger op de maat-

ring en biodiversiteit wordt helder geconclu-

verklaart het gebrek aan effectiviteit aan het

schappelijke en politieke agenda gekomen.

deerd dat beide problemen niet los van elkaar

feit dat het beleid te weinig gericht was op

Natuur is niet langer een nice to have, maar

zijn op te lossen. Om tot samenhangend

de onderliggende maatschappelijk oorzaken

een necessary to have. De bevindingen van

beleid voor beide problemen te komen is

van biodiversiteitsverlies.

de IPBES zijn onderschreven door alle landen

echter nog wel een grote opgave, zo

in de VN. En meer dan dat: door veel landen is

concluderen IPBES en IPCC.

De CBD-landen hebben een

Open-Ended Working
Group gevormd om

uitgesproken dat het nieuwe VN-raamwerk
moet worden. Voorzitter van de Europese

Onderhandelingen tot
nu toe

Commissie Ursula van der Leyen heeft gezegd

In 2018 heeft de CBD een

dat Kunming het ‘Parijs moment’ voor biodi-

proces gestart om te komen

een ambitieus antwoord op het IPBES-rapport
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‘Een miljoen
soor ten worden
momenteel bedreigd
met uitster ven’

gezamenlijk een
conceptvoorstel uit te
werken dat als basis
dient voor de finale

onderhandelingen in april in Kunming. Deze

worden en dat landen niet gaan shoppen in

groep is twee keer fysiek bij elkaar geweest,

deze doelen.

• Hieraan gekoppeld een mechanisme dat,
wanneer ambities en implementatie
onvoldoende blijken om de gestelde doelen

de tweede keer aan het begin van de
Covid-19 pandemie in maart 2020.

Uitdagingen

te realiseren, landen zich verplichten met

Vervolgens zijn de onderhandelingen in een

De doelen richten zich op het beschermen en

aanvullende beleid te komen.

online setting hervat. Hierbij moesten

herstel van biodiversiteit, het duurzaam

werkende weg de nodige principiële (status

beheer van natuur ter ondersteuning van de

helpt in het streven naar de bescherming

van uitkomsten, precedentwerking) en prak-

SDG-agenda en een eerlijke verdeling van de

van natuur en de inrichting van een

tische bezwaren overwonnen worden.

opbrengsten van (genetische) biodiversiteit.

natuur-inclusieve samenleving op alle

Uiteindelijk bleek, ondanks onstabiele inter-

Aandacht heeft ook het dichten van de kloof

niveaus van besluitvorming. Plus dat dit

netverbindingen en tijdsverschillen, in de

tussen nu beschikbare middelen om deze

gebeurt in samenhang met het realiseren

afgelopen anderhalf jaar online meer moge-

doelen te bereiken en wat er daadwerkelijk

van klimaatdoelen.

lijk dan misschien op voorhand gedacht.

nodig is om dat te doen. Het doel om in 2030

Daar staat tegenover dat inmiddels het punt

30% van land en zee te beschermen krijgt

Tot slot

wel is bereikt dat online niet veel meer

daarbij tot nu toe de meeste aandacht. Op dit

Het eerste deel van COP-15 is afgesloten met

voortgang geboekt kan worden. De CBD

gebied is er inderdaad veel werk aan de

een politieke verklaring onderschreven door

COP-15 is daarom in twee delen geknipt. In

winkel: momenteel wordt nog slechts een

meer dan 100 landen, de Kunming

oktober is het eerste deel online gehouden,

kleine 17% van het landoppervlakte en 8%

Declaration. Uit deze verklaring spreekt

waarbij er door China high-level sessions zijn

van het zee-oppervlakte beschermd. Jammer

weliswaar de ambitie om tot een goed resul-

georganiseerd om de onderhandelingen een

is wel dat tot dusver veel minder aandacht

taat in april 2022 te komen, maar de tekst

positieve stimulans te geven. Het tweede

uitgaat naar de implementatiemechanismen

staat in schril contrast tot de voortgang in de

deel van COP-15 staat nu in hybride vorm

en het verantwoordingsraamwerk om

meer technische, ambtelijke onderhande-

gepland voor april 2022. Ook is besloten dat

doelen te realiseren.

lingen tot nu. Er zal dus de komende

er een extra fysieke onderhandelingssessie

Voor het komend half jaar liggen in de onder-

maanden grote voortgang moeten worden

nodig is om zoveel mogelijk hobbels uit de

handelingen in ieder geval de volgende

gemaakt om tot een ambitieus en effectief

weg te ruimen om inderdaad in Kunming

uitdagingen voor:

internationaal biodiversiteitsraamwerk voor

een ‘Parijs moment’ voor biodiversiteit te

• Het realiseren van een adequaat ambitieni-

de komende jaren te komen. Er zijn positieve

realiseren.

• Het raamwerk zo in te richten dat het

veau voor biodiversiteitsbehoud en natuur-

signalen van politieke leiders, onder meer

herstel, met aandacht voor het waarborgen

via de High Ambition Coalition waar inmid-

Contouren raamwerk

dat de noodzakelijke veranderingen op een

dels meer dan 70 landen bij zijn aangesloten.

Het nieuwe mondiale raamwerk is opgezet

rechtvaardige wijze gerealiseerd worden.

Positief stemt verder dat er steeds meer

• Een versterking van de instrumenten en

zichtbare actie voor biodiversiteit is, in

om de onderliggende oorzaken van biodi-

middelen om de doelen te realiseren, zoals

Nederland bij elkaar gebracht door IUCN NL,

liggen onder meer in het stimuleren van

de inzet van een bredere set van beleidsin-

het Deltaplan Biodiversiteit en MVO

duurzame productie- en consumptiepa-

strumenten, voldoende financiële

Nederland. Daar komt bij dat, als onderdeel

tronen, het geven van financiële prikkels

middelen en kennis en integratie van

van de Green Deal, EU-landen positief

om niet-duurzame praktijken te vergroenen

natuurbeleid in alle relevante

hebben besloten over een nieuwe, ambiti-

beleidsterreinen.

euze biodiversiteitstrategie 2020-2030. Voor

versiteitsverlies aan te pakken. Kansen

en het transformeren van de waarden die
ten grondslag liggen aan onze samenleving.

• Het creëren van ruimte voor de bijdrage

Nederland is het van groot belang deze

Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om het

van maatschappelijke partijen zoals

nieuwe mondiale en Europese doelen en

veranderen van onze mens-dier en mens-

bedrijfsleven, steden, inheemse volkeren

ontwikkelingen mee te nemen in het eigen

natuur relaties. De theory of change in de

en de lokale bevolking, en financiële

landbouw-, voedsel, natuur- en stikstof- en

concepttekst van het raamwerk stelt dat op

sector die in toenemende mate het belang

innovatiebeleid. In het verlengde hiervan

alle besluitvormingsniveaus urgente poli-

van biodiversiteit zien en acties aan het

dienen de aangescherpte afspraken een plek

tieke actie nodig is om economische, maat-

nemen zijn.

te krijgen in de Nederlandse klimaatadapta-

schappelijke en financiële modellen ten

• Het realiseren van een rapportage- en

tiestrategie, regionale energiestrategieën en

gunste van natuur te veranderen. De kern

verantwoordingsmechanisme voor zowel

van het raamwerk is een viertal doelen voor

landen als niet-statelijke partijen. Op dit

2050. Daarbij horen mijlpalen die gereali-

moment ontbreekt een goed verantwoor-

Bij dit artikel horen 15 referenties; deze staan

seerd moeten worden via een 21 tal-actie-

dingsmechanisme waarin landen laten

op vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu

gerichte doelstellingen voor 2030. Het is

zien wat hun bijdrage aan de realisatie

belangrijk dat al deze doelen geadresseerd

van internationale doelen is.

provinciaal en stedelijk beleid.

Marcel Kok en Ingrid Visseren-Hamakers
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De wereld na Glasgow
Enkele weken na de klimaattop in Glasgow is er ruimte voor
reflectie. De teleurstelling of opwinding is gaan liggen, het
EU-werk wordt hervat. Er kwam in Glasgow geen nieuw
‘Parijs-moment’ en het gat tussen de ambitie om opwarming
te beperken tot 1,5 graad en de keiharde werkelijkheid is nog
steeds groot. De laatste analyses laten zien dat we niet meer
op 2,7, maar op 2,4 graden opwarming afkoersen. Of we het
gat nog kunnen dichten hangt volledig af van de actie we dit
decennium nog nemen.
Gelukkig biedt de klimaattop hier wel enige houvast, zij het
meer in woord dan in daad. In plaats van om de vijf jaar
zoals vastgelegd in het Parijsakkoord, wordt dit proces
versneld. Vanaf dit jaar worden de doelen ieder jaar tegen
het licht gehouden. Bij onvoldoende actie worden landen
bovendien geacht hun doelen aan te scherpen. De 1,5 graad
komt echter alleen in zicht als grote opkomende economieën, zoals India en China, hun koers wijzigen. Hiervoor is
meer nodig dan een jaarlijkse check.
Glasgow werd ook geen succes, omdat op het punt van
klimaatfinanciering
onvoldoende
werd
geleverd.
Ontwikkelingslanden stellen financiering als harde voorwaarde voor meer ambitie van hun kant. Europa en de VS
hebben een jaar om over de brug te komen met een ambitieuzer bod, anders zal ook de top volgend jaar in Egypte
stranden in procesafspraken.
Het Verenigd Koninkrijk heeft geprobeerd via deelafspraken toch momentum te creëren. Zo ontstonden er coalities van landen die toezeggingen deden om hun methaanuitstoot te verlagen, auto’s met verbrandingsmotor te
verbieden of ontbossing te stoppen. Vaak zonder echt
keiharde toezeggingen. Zo beloofde Brazilië ontbossing te
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stoppen voor 2030, maar toen ik de aanwezige Braziliaanse
minister daar naar vroeg bleek het om illegale ontbossing te
gaan. Bolsonaro kan dus lekker blijven kappen.
Gelukkig is er ook een goed voorbeeld. Een aantal landen,
waaronder enkele Europese, zei toe voor eind 2022 te
stoppen met internationale fossiele financiering. Maar
waarom zouden we ons hier dan ook niet binnen Europa
voor inzetten? En wat kan Europa doen om ontbossing te
stoppen, ook buiten haar grenzen? Op beide vragen is de
Europese strijd al losgebarsten. Glasgow kan helpen om tot
een antwoord te komen. Zo kwam de Europese Commissie
na druk vanuit het Parlement onlangs met een voorstel om
ontbossing te verbannen uit productieketens. Producten
zoals koffie, vlees en soja moeten ontbossingsvrij op de
Europese markt komen. Ondanks de gaten die nog in het
voorstel zitten - bepaalde gebieden en producten moeten
nog worden toegevoegd - is dit een heel goede eerste stap.
Er zijn producenten en landen die hier niet blij mee zijn.
Maar met de belofte uit Glasgow op zak ligt er echter weer
een extra argument op tafel om tegenstanders van repliek
te dienen.
Terugkijkend op Glasgow is het makkelijk om te concluderen
dat er onvoldoende is gebeurd en dat vele beloften vooral
een lege huls blijken. En deels klopt dat. Toch heeft een top
nog nooit zo hoog op de politieke en maatschappelijke
agenda gestaan en die oplopende druk laat ook resultaat
zien. Voor ons als politici zijn het niet alleen beloften, maar
een opdracht. De opdracht om na Glasgow woorden te
vertalen in harde en concrete actie hier, in Europa.
Bas Eickhout

Implementatie
ontwikkelingsdoelen
vormt hindernisbaan
De Verenigde Naties
hebben herhaaldelijk
meerdere doelen gesteld
om ondermeer ongelijkheid en de klimaatcrisis
aan te pakken. Inmiddels
zijn we ruim twee
decennia verder. Het
opmaken van de balans
voor Nederland stemt niet
vrolijk. Werk maken van
de doelen gebeurt met
horten en stoten.
Het bevorderen van levenskwaliteit vereist
gezamenlijke en gecoördineerde acties van
de samenleving in haar geheel: beleidsmakers en politici, publieke & particuliere
sector, rechters, wetenschappers en andere
burgers1-3. Met dat doel voor ogen hebben in
1992 bijna alle leden van de Verenigde
Naties hun handtekening gezet onder een
omvangrijke Agenda voor duurzame

ontwikkeling in de 21e eeuw. Deze ‘Agenda
21’ is vertaald in de

Margarita Amador en Alfons Uijtewaal,
Stichting Huize Aarde. De auteurs waren
initiatiefnemers van het INTERREG-VA
MEDUWA-Vecht(e) project 2016-2021.
Alfons is lid van de VVM-sectie
Gezondheid en Milieu.
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Millenniumdoelstellingen en van daaruit

lijkt. Dit geldt ook voor ons land. Doordat

lijkheid voor de SDG’s overgedragen aan het

zijn zeventien Sustainable Development

bijvoorbeeld niet voor elke SDG de juiste

ministerie van Buitenlandse Zaken.

Goals (SDG’s) voor het jaar 2030 geformu-

Nederlandse indicatoren konden worden

Daardoor werden de mondiale beleids-

leerd. Deze mondiale overeenkomsten zijn

gevonden, worden indicatoren gebruikt die

doelen niet naar de nationale beleidsdoelen

niet bindend.

al bestonden5.

vertaald. Met als gevolg dat het nu niet

Indicatoren

Verder ontbreekt het in veel landen aan

Nederland de SDG’s in Nederland reali-

Realisatie is afhankelijk van politieke wil

voldoende visie en regie. Positief is wel dat

seert5. Een recente evaluatie stemt in ieder

en inbedding in de samenleving.

de Europese Commissie een belangrijke

geval niet hoopvol. Hieruit blijkt dat tot

Momenteel dient ieder land de SDG’s te

voorbeeldrol speelt door haar beleid aan de

2020, zeven van de zeventien SDG’s geen of

vertalen naar nationaal, regionaal en lokaal

doelen op te hangen9. Alleen laten leiding-

onvoldoende vooruitgang of zelfs een

beleid en vervolgens, afhankelijk van de

gevenden in sommige lidstaten, waaronder

terugval vertonen5-7, zie ook Milieu nr. 5

maatschappelijke omstandigheden, in

Nederland, zich hier niet door sturen,

2021. Mede wegens een gebrek aan visie

meetbare grootheden om de voortgang te

terwijl juist hun betrokkenheid cruciaal is

kwam zowel coördinatie tussen ministeries

monitoren. Dergelijke indicatoren zijn

voor de invoering van SDG’s8 . Dit wordt

als samenwerking met verschillende maat-

uiterst nuttig, omdat zij een exact beeld

goed zichtbaar bij de trage aanpak van de

schappelijke sectoren en burgers langzaam

geven van bijdragen van de duurzame

klimaatverandering10. De regering in

op gang7. Jammer, want burgerinitiatieven

ontwikkelingsdoelen aan elk regeringspro-

Nederland, heeft overeenkomstig Agenda

kunnen een brug slaan tussen bevolking,

gramma, beleidsdossier en iedere sectorale

21 in de jaren negentig, de verantwoorde-

wetenschap, overheden en bedrijfsleven11.

eenvoudig te controleren is in welke mate

en maatschappelijke activiteit. Het internationale bedrijfsleven heeft bijvoorbeeld al
meer dan 1500 indicatoren vastgesteld4.
Met deze indicatoren kan iedereen volgen in
welke mate ook het bedrijfsleven haar
sociale en ecologische voetafdruk aanpast.
Indicatoren zijn ook een stimulans voor de
ontwikkeling van technologieën en
diensten die geen bron van nieuwe
problemen zijn. Hoofdzaak is dat monitoring de voortgang zichtbaar kan maken.
Inzicht in de implementatie van de SDG’s
bevordert het vertrouwen in overheid en
bedrijfsleven.

Hindernissen
Na twee decennia implementatie wordt het
gaandeweg duidelijk welke hindernissen
genomen moeten worden. Zo zijn de op basis
van politieke consensus vastgestelde universele (169) subdoelen en (241) indicatoren van
de verschillende SDG’s niet altijd één op één
toepasbaar op een willekeurig land of
regio. Dit komt doordat de
maatschappelijke omstandigheden in elk land of
elke regio anders zijn.
Bovendien kunnen
aantal en reikwijdte
van indicatoren
tussen landen, regio’s
en sectoren verschillen,

‘Duur zame ontwikkelingsdoelen
brengen onsamenhangend beleid
aan het licht’

wat vergelijking bemoei-
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‘Onderlinge
afhankelijkheid
maakt SDG’ zowel
krachtig als
kwetsbaar ’

Onderlinge afhankelijkheid

van verhoging van de

Gebrekkige communicatie en samenwerking

landbouwproductie (SDG

tussen sectoren en beleidsmakers vormt

subdoel 2.3) landbouw-

eveneens een grote hindernis voor de imple-

grenzen verder worden

mentatie van de SDG’s. Daar komt bij dat het

verlegd ten koste van waar-

succes in veel gevallen afhankelijk is van het

devolle ecosystemen, en meer

succes van andere SDG’s. Die onderlinge

kunstmest, bestrijdingsmiddelen en

afhankelijkheid maakt ze zowel krachtig als

veterinaire medicijnen worden gebruikt.

stemmen en opbloei van protestpartijen die

kwetsbaar. Krachtig, wanneer ze elkaar

Beleidscoherentie is dan ook in de SDG’s als

geen waarde hechten aan duurzame

ondersteunen. Maatregelen en resultaten ten

subdoel (17.14) opgenomen.

ontwikkelingsdoelen.

doelen te bereiken, zie ook het artikel over het

Struikelblok

Realisatie van de SDG’s is een maatschappe-

operationaliseren van SDG’s elders in deze

Een gevaarlijk struikelblok voor de transitie

lijk leerproces, waarin een visionaire over-

uitgave. Kwetsbaar, wanneer regie ontbreekt

naar een duurzame samenleving is het

heid de regie neemt. Het beroep op indivi-

en mensen uit verschillende sectoren op

toenemend gebrek aan systeemver-

duele bijdragen aan deze transitie zal gelijk

elkaar wachten. Of wanneer tegenwerking en

trouwen . Niet voor niets stelt SDG10 dat

op moeten gaan met inzet voor maatschap-

vertraging in een beleidsdossier voorgang in

het vertrouwen in overheid, haar instituties

pelijke rechtvaardigheid en coherentie in

andere dossiers verhindert.

en ambtenaren hand in hand gaat met de

beleid. Om het systeemvertrouwen te

ontwikkeling van een rechtvaardiger en

herstellen, zijn nieuwe sociale overeenkom-

Om dit te voorkomen, zullen ministeries en

meer egalitaire samenleving. Werkende

sten, bondgenootschappen en verande-

sectoren nauw moeten samenwerken.

burgers en goederen van eerste levensbe-

ringen in de politieke structuren nodig14,15.

Communicatie en samenwerking tussen

hoefte worden in tegenstelling tot kapitaal

Deelbelangen moeten plaatsmaken door

overheden en maatschappelijke sectoren

relatief hoog belast. Gedoogbeleid jegens

inclusieve structuren. Om de kans te

schept synergieën tussen inspanningen. In

ontduiking van vennootschaps- en particu-

vergroten dat de duurzame ontwikkelings-

de praktijk is deze beleidsafstemming niet

liere belastingen gaat ten koste van

doelen ook in een land als Nederland worden

eenvoudig. Niet alleen door verschillen in

uitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg

bereikt, zal meer nadruk moeten liggen op

maatschappelijke rollen en mandaten van

en cultuur. Speculatie op het gebied van

het wegnemen van hindernissen.

Dergelijke processen
dragen eraan bij dat
het toekomstperspectief, met name van
jongeren, wordt aangetast. Met als gevolg radicali-

sering, toename van protest-

behoeve van een doel helpen ook andere

13

organisaties , maar ook door wisseling in

huisvesting draagt ertoe bij dat met name

regeringen en besturen waardoor priori-

jongeren geen toegang meer hebben tot het

De referenties van dit artikel staan op vvm.

teiten veranderen. Juist de SDG’s brengen

woningaanbod. De toeslagenaffaire illus-

info/nu-in-tijdschrift-milieu

onsamenhangend beleid ten volle aan het

treert ook dat rechtvaardigheid bij open-

licht. Bijvoorbeeld, wanneer ten behoeve

bare diensten hier soms ver te zoeken is.

12

Margarita Amador en Alfons Uijtewaal
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RECENT
Sluipende effecten stikstof
blootgelegd

VAN DE
tekort aan mineralen en fosfaat in de betreffende bodems.
Het laatste hoofdstuk behandelt het overheidsbeleid, geeft uitleg
over het falen van de PAS en beschrijft de Spoedwet aanpak stikstof
uit 2020 en de Wet stikstofreductie, die dit jaar van kracht is

Stikstof – De sluipende effecten op natuur

geworden.

en gezondheid, Jan Willem Erisman, Wim

De hoofdstukken worden afgewisseld met korte interviews van

de Vries e.a. (red), Stichting

vertegenwoordigers van diverse belangengroepen. Die gaan daarbij

Biowetenschappen en Maatschappij,

vaak in op het Versnellingsakkoord stikstofemissiereductie 2021-

Uitgeverij Lias, 2021, 160 pag.****

2030. Vreemd genoeg geeft het laatste beleidshoofdstuk daar geen
nadere uitleg bij.

In mei 2019 was er ineens de stikstof-

Samenvattend is dit een zeer leesbaar en goed geredigeerd boek-

crisis, nadat de Raad van State tot een

werkje. Soms worden bepaalde fenomenen meer dan eens

vernietigende uitspraak kwam over

besproken, maar een andere uitleg van hetzelfde probleem vond ik

het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

soms juist verhelderend. Kortom, een zeer geschikte publicatie voor

Het heeft mij al die tijd verbaasd dat er

de milieuprofessional die inzicht wil krijgen in alle aspecten van de

sindsdien geen publicatie verscheen waarin de problematiek

stikstofproblematiek.

nader werd geanalyseerd. Dat is eindelijk goedgemaakt met dit

FdK

boekje.
Maar liefst 27 auteurs, waarvan de meesten ‘dr.’ en/of ‘prof.’ voor
hun naam, hebben hun bijdrage aan ‘Stikstof’ geleverd. In vier
hoofdstukken wordt de problematiek ontrafeld. Het eerste hoofdstuk gaat over de feiten. Het tweede en langste hoofdstuk geeft een

De (on)zichtbare resultaten
van 50 jaar milieubeleid

systematische en gedetailleerde uitleg over de effecten op bodem,
natuur, flora en fauna, oppervlaktewater, voedselketens en

Aandacht voor het alledaagse – 50 jaar milieubeleid in beeld. Martijn

klimaat. Interessant en nieuw was voor mij de uitleg hoe stikstof

van der Steen e.a.. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 2021,

weliswaar een belangrijke bouwsteen is voor aminozuren en

272 pag. ****

eiwitten, maar ook de belangrijkste oorzaak is van verzuring in de
natuur. Daardoor spoelen allerlei mineralen uit de bodem. Het

‘Aandacht voor het alledaagse’ is een luxueus uitgegeven boek-

tekort daaraan vormt juist een belemmering voor de bouw van

werk met veel beeldmateriaal uit een halve eeuw milieubeleids-

aminozuren. Dat heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van

geschiedenis. Dat is niet toevallig, want een van de rode draden is

voedsel, wat weer kan leiden tot effecten in de voedselpiramide en

de (on)zichtbaarheid van milieuproblemen en de kracht van

tenslotte tot de achteruitgang van bepaalde roofvogelsoorten.

beelden.

Boeiend is ook de uitleg dat ammoniak en nitraat met name negatieve natuureffecten. Op hun beurt hebben stikstofoxiden, door de

Eerder dit jaar bespraken we al een boek dat verscheen ter gelegen-

vorming van smog en fijnstof, vooral een negatief effect op de

heid van het feit dat Nederland in 1971 voor het eerst een ministerie

humane gezondheid. In Nederland leidt dat bijvoorbeeld jaarlijks

en een minister voor milieu kreeg (‘Keerpunt in zicht’; zie Milieu

tot zo’n 8.000 astmagevallen bij kinderen, 11% van de gevallen van

2021/5). Ook is er al een themanummer van dit tijdschrift gewijd

longkanker en per saldo tot een gemiddelde levensduurverkorting

aan het vijftigjarig jubileum van het Nederlandse milieubeleid

van 13 maanden.

(Milieu 2021/4). Om het verjaardagsfeestje compleet te maken, is er

Het derde hoofdstuk behandelt de aanpak van het stikstofprobleem.

nu ook nog dit boek. In veertien thematische hoofdstukken wordt

Opvallend vond ik dat intussen wordt afgestapt van de traditionele

een breed overzicht gegeven van de ontwikkeling van het milieube-

methode om verzuurde en ge-eutrofieerde natuurbodems af te

leid. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de diverse ‘spelers’ in het

plaggen en te bekalken. Dat blijkt namelijk te leiden tot een te groot

veld. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een schets van de
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PERS

Frans de Kruijf, Frans Oosterhuis,
Onno van Sandick en Edwin van der Wel

patronen en ontwikke-

De laatste jaren neemt de belangstelling voor schaarse metalen

lingen die rond het betref-

toe. We zijn ons er niet alleen steeds meer van bewust geworden

fende thema te zien zijn.

dat zeldzame metalen essentiële onderdelen van elektronica mogelijk maken. Metalen die niet zelden worden gewonnen onder

Voor een deel is het boek

slechte milieu- en arbeidsomstandigheden in landen met bedenke-

echt een ‘familiealbum’ van

lijke regimes. Toekomstige schaarste kan maken dat grondstoffen

het directoraat-generaal

voor de energietransitie mogelijk niet beschikbaar zullen zijn.

Milieu van het ministerie

Kortom het belang van een goede governance voor de bronnen van

dat gedurende ruim de helft

schaarse metalen is duidelijk. Reden voor ons om toch eens af te

van deze 50 jaar ‘VROM’

wijken van de regel dat we hier alleen Nederlandstalige boeken

heette. De hoofdstukken die

bespreken.

gewijd zijn aan de huisvesting van het ministerie, de

Henckens heeft de pretentie met dit boek niet in de wetenschap en

bewindspersonen en de

technologie te blijven hangen, maar ook instrumenten aan te reiken

directeuren-generaal zullen vooral degenen aanspreken die lid waren

voor beleidsmakers en wereldleiders. Het boek is daarmee niet

van deze familie (die ooit meer dan 1000 leden telde!) of er vaak over de

geschikt voor iedere lezer, maar wel voor wie dieper in deze materie

vloer kwamen. De rest van het boek bevat beschouwingen die voor een

wil duiken.

groter publiek interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld over de relatie tussen
het ‘Haagse’ en het ‘Brusselse’ milieubeleid. Ook laten de auteurs goed

Waarschuwingen voor schaarste aan metalen zijn niet nieuw.

zien hoe de begrippen ‘milieu’ en ‘milieubeleid’ zich in 50 jaar ontwikkeld

Henckens benoemt zelf ook de ‘resource optimists’ die het ‘oppor-

hebben. En ze betogen dat ‘zichtbaarheid’ een van de grootste uitda-

tunity cost’ paradigma aanhangen: stijgende grondstofprijzen

gingen is: veel van de ‘oude’ milieuproblemen zijn dankzij succesvol

maken eerst niet winbare voorraden winbaar. Daartegenover

beleid onzichtbaar geworden (dode vissen, afvalstortplaatsen), terwijl

staande de ‘resource pessimists’ die aangeven dat de mensheid

veel ‘nieuwe’ problemen (klimaat, biodiversiteit) nu maatregelen vergen

toekomstige generaties niet bewust van schaarse voorraden zou

waarvan het effect pas op lange termijn zichtbaar wordt. Behalve een

mogen beroven. Henckens lijkt zichzelf toch vooral bij de laatste

nostalgische terugblik biedt het boek de milieu(beleids)professional dus

categorie te voegen.

ook stof tot nadenken over het eigen vakgebied.
FO

De auteur maakt zijn pretentie om verder te gaan dan een technische en economische analyse uiteindelijk waar in de laatste hoofdstukken. In de hoofdstukken daarvóór gaat hij diep in op schaarste,
winbaarheid en uitputting. Daarbij betrekt hij ook strategisch

Pleidooi voor
aanpak schaarste
aan metalen

gedrag van landen en industrieën om schaarste te creëren en geopo-

Governance of the World’s Mineral Resources,

Henckens schaart zich wellicht bij de resource pessimist, maar hij

Theo Henckens, Elsevier Science Publishing Co

houdt het niet bij waarschuwingen en eindigt zijn boek met een

Inc. Londen, 2021. 468 pag.***

pleidooi voor internationale samenwerking, compleet met een

litiek te bedrijven. Boeiend en relevant voor een circulaire economie
is zijn beschouwing van een ‘sustainable extract ion rate’.
Interessant voor beleidsmakers zijn de duurzame ‘service levels’ die
uit zijn analyses komen voor dertien schaarse metalen.

concept verdragstekst. Dames en heren regeringsleiders, u hoeft
Dit werk van Theo Henckens is geen lichte kost: 468 pagina’s in

alleen nog maar te tekenen bij het kruisje!

wetenschappelijk Engels. Het bevat echter wel een vracht aan

EvdW

informatie over de beschikbaarheid en schaarste van mineralen
in de wereld.
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Het Milieu Dossier accepteert artikelen
die de voortgang in beleid, onderzoek en
maatschappelijke respons documenteren.
Bijdragen worden beoordeeld door een
redactieteam.

Pleidooi voor maatwerk in stikstofactieprogramma

Kansen voor gezonde bodem en
voldoende water

Over de auteurs
Gerard Ros (gerard.ros@wur.nl) is senior onderzoeker aan Wageningen Universiteit, Wim
de Vries is hoogleraar Integrale Stikstofeffectanalyse aan Wageningen Universiteit, Wim
Bussink, Romke Postma en Debby van Rotterdam zijn senior projectmanagers bij het
Nutriënten Management Instituut, Janny Peltjes is CEO van de HLB Groep, Arjan Mager is
onderzoeker bij het HLB, Henri Hekman is CEO van AgroCares en Wim Dijkman was adviseur bij het Centrum voor Landbouw en Milieu.

Waterkwaliteitsdoelstellingen worden nog lang niet overal gerealiseerd in Nederland. Het
concept 7e Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn1 (NAP) stelt daarom maatregelen voor
om deze te bereiken. Helaas houden deze onvoldoende rekening met de lokale situatie.
Daardoor beïnvloeden ze de inzet en motivatie van boeren negatief. Ook wordt onvoldoende
rekening gehouden met de gevolgen voor het boerenbedrijf, coöperaties en verwerkende
partijen in de voedselketen. Voor het realiseren van de NAP-doelen dient er daarom, naast
generieke maatregelen, ruimte te zijn voor bedrijfsgericht maatwerk.
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Achtergrond

Omdat zowel de opgaves als de oplossingen

beheerders initiatief en verantwoordelijk-

De landbouw staat voor grote opgaves rond

sterk afhankelijk zijn van de locatie en het

heid neemt om de doelen te halen, in

bodemverdichting en -gezondheid, water-

type bedrijf, pleiten we voor gebiedsgericht

aanvulling op de verplichte maatregelen uit

kwaliteit, biodiversiteit en klimaat, waar-

maatwerk, mogelijk uit te breiden richting

het Actieprogramma.

onder mitigatie door minder emissie en

resultaatsturing, dat wordt ondersteund

Essentieel is dat vanuit de overheid actief

adaptatie door aanpassing aan weersex-

door kennisdragers uit de sector.

wordt gewerkt aan regelgeving die de
samenwerking tussen sectoren bevordert en

tremen. Via (inter)nationaal beleid is er de
afgelopen jaren veel werk verzet om de

Korte evaluatie

aantoonbaar bijdraagt aan het behalen van

gewenste voedselproductie te combineren

Het concept 7e NAP bevat maatregelen die

de gewenste doelstellingen. Het concept 7e

met minimale impact op de kwaliteit van de

zich richten op duurzame bouwplannen

NAP heeft op een aantal punten een sterke

leefomgeving. Anno 2021 zijn de verschil-

(lees: vruchtwisseling), gebiedsgericht maat-

generieke insteek en gaat daarin voorbij aan

lende doelen voor grond- en oppervlakte-

werk dat voortbouwt op het Deltaplan

het gewenste maatwerk op bedrijf- en

water echter nog niet gerealiseerd. Dit

Agrarisch Waterbeheer, vroeg oogsten van

perceelsniveau. We waarderen dat in de

dwingt ons in Nederland om dringend op

gewassen (voor 1 oktober), lagere stikstofge-

gekozen aanpak veel aandacht is voor de rol

zoek te gaan naar innovatieve en praktische

bruiksnormen, verplichte inzet van buffer-

van de bodem en de daarmee samenhan-

oplossingen. Deze oplossingen bewegen zich

stroken en de mogelijkheid om extra organi-

gende winst voor landbouwkundige en mili-

langs het spectrum van natuur-inclusief,

sche stofrijke meststoffen in te zetten.

eukundige opgaven. Door de aansluiting bij

kringlooplandbouw en biologisch boeren tot

Concreet betekent dit dat in 2027 op elk

lopende programma’s en de inzet van inhou-

hoogtechnologische vormen van precisie-

bouwlandperceel elke drie jaar verplicht een

delijke lokale gebiedskennis, is het inderdaad

landbouw. De opgaven zijn echter dusdanig

rustgewas geteeld moet worden en op alle

mogelijk om concrete stappen vooruit te

groot dat ingrijpende aanpassingen nodig

percelen op zand en lössgrond een vang-

zetten met maatwerkoplossingen. In dit licht

zijn, met grote gevolgen voor de betreffende

gewas (verplicht gezaaid op 1 oktober) of

is de focus binnen het huidig landbouwsys-

gebieden en grote economische consequen-

wintergewas (verplicht gezaaid op 21

teem op achtereenvolgens duurzame bouw-

ties voor zowel boerenbedrijven, ketenpar-

oktober). Rustgewassen zijn gewassen die

plannen, de bufferzones en stikstofgebruiks-

tijen als overheid. De urgentie van de

diep wortelen, de bodemkwaliteit verbe-

normen terecht, omdat hierbij de sleutel ligt

opgaves dwingt het landelijk beleid dan ook

teren en na de teelt weinig nitraat in het

tot verminderde emissies naar het watersys-

tot verstrekkende maatregelen die de kwali-

bodemprofiel nalaten. Dit zijn vooral grassen

teem. Kanttekening is wel dat de genoemde

teit van het grond- en oppervlaktewater

en granen. Vanggewassen zijn gewassen die

maatregelen de onderliggende macro-econo-

beschermen zoals dat zichtbaar wordt in het

ná een hoofdgewas worden geteeld, in het

mische oorzaken van de huidige problema-

concept 7e NAP .

najaar het nog overgebleven nitraat uit het

tiek negeren, geen oplossingen aandragen

Om de gewenste opgaves te realiseren, is een

bodemprofiel opnemen en in het volgend

voor het aanwezige mestoverschot en een

1

voorjaar ondergeploegd worden. Het vang-

financiële prikkel om efficiënt te bemesten

gewas of wintergewas krijgt geen bemes-

ontbreekt. Daarnaast stimuleert het huidige

boerenbedrijf. Daarom stellen we voor dat de

ting. Voor melkveehouderijbedrijven met

marktmodel de teelt van uitspoelingsgevoe-

transitie richting een duurzamer landbouw-

grasland en mais moet minimaal de helft

lige gewassen.

systeem alleen mogelijk is als het agrarisch

van het areaal uit permanent grasland

Economisch en ecologisch duurzame rotaties

bedrijf én het vakmanschap van de onder-

bestaan en wordt het verplicht om op 70%

ontstaan bij voldoende economisch perspec-

nemer weer centraal komt te staan in het

van het land rustgewassen te telen.

tief en ruime mogelijkheden in samenwer-

beleid. Dat betekent een bedrijfsvoering dat

Om een positieve impuls te geven aan de

king tussen de dierlijke en plantaardige

gericht is op continuering van het huidige

kwaliteit van het oppervlaktewater wordt

sectoren. Naast directe maatregelen (zoals

bedrijfsinkomen en met oog voor de kwali-

het daarnaast verplicht om overal teeltvrije

geïmplementeerd in het 7e NAP) is ook

teit van de leefomgeving: een hoge(re)

zones in te zetten van 2 tot 5 meter breed,

aandacht voor de macro-economische

benutting van stikstof, minder uitspoeling

afhankelijk van het type water. Daarbij geldt

aspecten van belang. Zolang er geen heldere

van nitraat, een gezonde bodem, een

er een maximum van 5% van het perceelop-

keuzes worden gemaakt rondom de

verhoogde koolstofopslag, en meer biodiver-

pervlak. Teeltvrije zones tellen niet mee met

genoemde aspecten, resulteert een focus op

siteit binnen het bedrijf. Veel boeren

de mestplaatsingsruimte. Naast deze techni-

maatregelen slechts in tijdelijke oplossingen

kunnen en willen zowel gezond voedsel

sche aanpak wordt breed ingezet op commu-

en belemmert het zelfs de transitie richting

produceren als ook de kwaliteit van de leef-

nicatie, kennisontwikkeling en kennisde-

een duurzaam agrarisch landgebruik. Bij het

omgeving handhaven en verbeteren, maar

ling. Uitgangspunt is niet alleen dat het

huidige landelijke mestoverschot blijft er

vaak ontbreekt het aan economische

handelingsperspectief voor de landbouw-

namelijk een prikkel om meer mest te geven

perspectieven, aan inzicht en handelings-

sector behouden blijft, maar ook dat de

dan nodig. Ook blijven door het huidige

perspectief en daarmee ook aan motivatie.

ondernemer in samenwerking met de water-

verdienmodel gewassen die heel inefficiënt
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integrale aanpak essentieel. Deze integraliteit moet in de praktijk vorm krijgen op het
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omgaan met stikstof de basis van het
bedrijfsinkomen, denk aan mais, aardappelen en groenten; met rustgewassen wordt
namelijk onvoldoende geld verdiend om een
bedrijf financieel gezond te houden. Daar
komt bij dat er geen financiële koppeling ligt
met het stikstofoverschot. Dit betekent dat
er ook geen noodzaak is om te investeren in
maatregelen die het stikstofoverschot, en
daarmee de nitraatuitspoeling, verlagen.
Desondanks denken we dat technische en
landbouwkundige maatregelen wel kunnen
bijdragen aan het realiseren van de doelen
voor de Nitraatrichtlijn. Het weghalen van
de onderliggende oorzaken, in samenwerking met de sector én de consument, zorgt
echter pas echt voor een robuuster en milieuvriendelijker landbouwsysteem.

Andere bedenkingen
Los van deze overkoepelende aspecten,
hebben we de volgende bedenkingen:
Relatie bouwplan en stikstofuitspoeling
De wetenschappelijke onderbouwing over
de relatie tussen bouwplan en stikstofuitspoeling, die de basis vormen van de
verplichte én generieke bouwpannen, is
sterk gestoeld op regionale gewasspecifieke
uitspoelfracties die aangeven welk deel van
het stikstofoverschot uitspoelt naar het
grondwater. Daarbij wordt variatie in
vakmanschap genegeerd2,3, evenals de
invloed van bodemeigenschappen en
gewasopvolging. Hiermee is de observatie
wel terecht dat gebiedsgemiddeld onder
uitspoelingsgevoelige gewassen gemiddeld
meer nitraat uitspoelt dan overige
gewassen. Buiten beschouwing blijven dan
wel de technische en agronomische maatre-

Koppelkansen

kansen voor een deel een hypothetisch

gelen op bedrijfsniveau, denk aan dynami-

De focus op duurzame bouwplannen bouwt

karakter heeft, zeker voor de vruchtbare

sche stikstofadvisering, keuze van rassen

sterk voort op beoogde koppelkansen met

bodems in Nederland met hoge gehalten

en slow release meststoffen. Hetzelfde geldt

andere milieukundige opgaves via een

aan organische stof en nutriënten, en dat

voor slimme gewasopvolging waarbij diep-

betere bodemstructuur en een verhoging

nader onderzoek nodig is om de beoogde

wortelende gewassen na een ondiep-worte-

van het organische stofgehalte. Procesmatig

synergiën te onderbouwen. Juist vanwege

lend gewas de nitraatuitspoeling beperken.

zijn deze koppelingen voorstelbaar. In regio-

de impact op de hele keten is het belangrijk

De huidige voorgestelde maatregel vereen-

nale modellen wordt dit ook aangetoond,

om een gewenste generieke extensivering

voudigt weliswaar de regelgeving, maar

maar tot op heden zijn deze koppelkansen

van bouwplannen goed te onderbouwen.

demotiveert het vakmanschap van de

maar heel beperkt onderbouwd door

Lokaal is deze meerwaarde er zeker, maar

ondernemer, de inzet van technische hulp-

metingen en voor modellen met een focus

onduidelijk is of dit gewenst is voor elk

middelen en potentieel ook de uitrol van de

op het agrarisch bedrijf. Dit betekent dat de

bedrijf in Nederland (zie ook het advies van

Goede Landbouwpraktijk.

beoogde winst ten aanzien van de koppel-

het CDM 2).
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Bedrijfsstructuur
De voorgestelde bouwplanmaatregelen

Maatwerk en inkomen

hebben een groot effect op de totale

Een akkerbouwbedrijf in het Oosten van Nederland kan ook zo maar 5% van het areaal

productie van aardappelen, groenten en

moeten gebruiken voor de teelt van bloemrijke akkerranden. Daarmee draagt het bedrijf

suikerbieten, de gewassen waarmee het geld

bij aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een aardappelop-

verdiend wordt. Door de verplichting om

brengst van 10.000 euro per hectare zorgt dit zo voor opbrengstverlaging van 25.000

meer rustgewassen te telen, blijft hier

euro. Een harde deadline van 1 oktober voor de oogst van alle gewassen belemmert de

minder areaal over en zal dit het inkomen en

ondernemer in het sturen op bodemkwaliteit, stikstofbenutting en het weer. Telers wor-

de investeringsmogelijkheden van akker-

den daarmee gedwongen om gewassen te oogsten voor het moment dat ze de optimale

bouwbedrijven negatief beïnvloeden.

opbrengst hebben bereikt. Dit betekent inkomstenderving en risico’s op uitspoeling.

Coöperaties als Avebe of Cosun zijn daar-

Bovendien komt de oogst, opslag en verwerking onder grote tijdsdruk omdat alle bedrij-

naast qua verwerkingscapaciteit en markt-

ven op hetzelfde moment het gewas moeten oogsten. De verplichting om minimaal één

positie afhankelijk van het areaal aardap-

keer per vier jaar een diep wortelend gewas te telen, vereist daarnaast een grondige

pelen en suikerbieten. Een structurele

aanpassing van zijn bedrijfsvoering als ook het inkomen en investeringsruimte.

verandering van de bedrijfsstructuur
bedreigt daarmee de continuering van veel
akkerbouwbedrijven. Onduidelijk is of en zo

economische impact op de primaire sector

de huidige agrarische bedrijfsvoering moet

ja hoe dit risico wordt gecompenseerd. Het

en keten beperkt blijft.

wijzigen om de kwaliteit van grond- en

CDM2 heeft bovendien berekend dat de

oppervlaktewater te verbeteren. We delen

kosten van teelt-technische maatregelen om

Maatregelen voor het oppervlaktewater

daarmee de urgentie die ook spreekt uit de

de nitraatuitspoeling te verlagen in veel

Het is positief dat maatregelen voor het

voorgestelde maatregelen van het 7e NAP.

regio’s lager zijn dan de kosten door aanpas-

oppervlaktewater zich focussen op de route

We zien echter weinig perspectief in de voor-

sing van de gewasrotatie.

waarlangs stikstof en fosfor in het watersys-

gestelde generieke maatregelen, omdat ze

teem komen. Tegelijkertijd is er juist meer

onvoldoende rekening houden met de lokale

Vroeg oogsten

aandacht nodig voor maatregelen in en rond

situatie en een sterk negatieve impact

Vroeg oogsten is in veel situaties een goede

het waterlichaam om de KRW-doelen te

hebben op het verdienmodel. Daarmee

maatregel om onnodige belasting van de

realiseren, bijvoorbeeld de dimensionering

wordt de inzet en motivatie van de agrari-

bodemstructuur - en daarmee ook bodem-

van de watergang, de slootdiepte, de wijze

sche praktijk negatief beïnvloed.

verdichting - te voorkomen. Dit geldt echter

van schonen en het beheer van een stabiele

Er zijn volgens ons alternatieven beschik-

niet voor de verplichting om voor 1 oktober

oever. Dit vraagt om maatwerk per polder of

baar, zowel op korte als op lange termijn,

voor alle gewassen op zand- en lössgronden

gebied, evenals een gemotiveerde inzet van

waarmee de agrarische sector actief een

een vanggewas ingezaaid te hebben. Voor

agrariërs. De generieke uitrol van 2-5 meter

bijdrage kan leveren aan een gezonde bodem

verschillende gewassen levert dit een tegen-

brede bufferzones druist intuïtief in tegen

en voldoende en schoon water. Deze alterna-

gesteld effect op ten aanzien van stikstofbe-

deze wens tot maatwerk en zorgt voor onno-

tieven zijn onderbouwd door gedegen onder-

nutting van de combinatie van hoofdgewas

dige kosten. Daar komt bij dat een dergelijke

zoek, ondersteunen integrale doelstellingen,

en vanggewas. Vroeg oogsten kan namelijk

uitrol veel negatieve feedback oproept bij

zijn praktisch realiseerbaar, zijn economisch

ook juist zorgen voor hogere nitraatuitspoe-

koplopers die bijgedragen hebben aan de

duurzaam en bevorderen draagvlak bij en

ling, zoals dat het geval is bij suikerbieten of

huidige acceptatie van bufferzones. Door het

commitment van de sectoren.

bepaalde aardappelrassen. Onder verkeerde

generieke karakter verliest deze maatregel

omstandigheden oogsten kan juist de

ook haar ‘bovenwettelijke status’ en onder-

Maatwerk op korte termijn

bodemstructuur laten verslechteren, met

graaft daarmee het groenblauwe verdien-

Wij pleiten voor meer maatwerk op de korte

een verhoogde afspoeling in de seizoenen

model dat de afgelopen jaren succesvol is

termijn: het zou heel zinvol zijn om de

erna. Voor enkele gewassen zoals aardap-

uitgerold binnen het Deltaplan Agrarisch

huidige generieke maatregelen te specifiëren

pelen, mais en diverse groenten is aandacht

Waterbeheer (DAW) en het Agrarisch

in relatie tot de specifieke opgaves die er

voor raskeuze en oogstdatum zeker belang-

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB). Dit

liggen in de landbouweconomische regio’s.

rijk. Een meer resultaatgestuurde aanpak

demotiveert betrokken boeren en belem-

De opgaves voor grond- en oppervlaktewa-

(focus op een stikstofbenutting) heeft hierbij

mert potentieel de verdere uitrol van het

terkwaliteit variëren namelijk in relatie tot

voordelen, omdat het ondernemers helpt om

DAW. Conform de planMER-studie is maat-

bouwplan en grondsoort, waardoor de effec-

te sturen op weersomstandigheden, het

werk hierbij cruciaal.

tiviteit van de voorgestelde maatregelen

3

minder praktische uitdagingen oplevert qua

varieert qua bouwplanintensiteit, timing

Maatwerk en resultaatsturing

van oogst, teelt van vanggewassen en

kortere tijd geoogst worden) en de negatieve

Voorop staat dat de opgaves groot zijn en dat

breedte van bufferzones. Binnen de context
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uitvoering (het totale areaal moet in een
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van kringlooplandbouw lijkt het ons zinvol
om te sturen op maatregelen die de benutting van stikstof verhogen. We adviseren om
de huidige generieke maatregelen om te
zetten naar maatwerkoplossingen die rekening houden met de daadwerkelijke knelpunten per regio.
Wat betekent dit concreet voor de huidige
voorgestelde maatregelen in het concept 7e
NAP?
Duurzame bouwplannen en oogsten voor 1
oktober
Voor de verschillende regio’s kunnen combinaties van bouwplannen en teeltmethodes
(lees: maatregelen) worden gedefinieerd met
een bijbehorend gewenst meerjarig gemiddelde stikstofoverschot. Dit moet er voor
zorgen dat de nitraatconcentratie in het
grondwater onder de norm komt en blijft. De

Maatregelen die nitraatuitspoeling verminderen

set aan maatregelen per bouwplan kan
worden gebaseerd op de landbouwkundige

Met het oog op vermindering van nitraatuitspoeling denken we aan teeltmethode(s)

kennis die aanwezig is bij kennisinstellingen

zoals:

en erfbetreders. Om maatwerk mogelijk te

• Het opvolgen van de bemestingsadviezen, rekening houdend met de groei van het

maken, krijgt elke ondernemer de keus om

gewas, het weer en de kwaliteit van de bodem;
• Het afzien van stikstofbemesting in het jaar na het scheuren van meerjarig (> 3 jarig)
grasland;
• Het beperken van de ‘risicopremie’ die veel uitspoelingsgevoelige gewassen krijgen in
het voorjaar;
• Het minimaliseren van de werkzame stikstofbemesting voor snijmais op alle grondsoorten;
• Het herverdelen van dierlijke mest binnen het bedrijf naar rato van de bodemvruchtbaarheid qua fosfaat en stikstof (conform het Bemestingsadvies) als ook draagkracht;

combinaties van maatregelen te kiezen in
relatie tot inpasbaarheid op zijn/haar bedrijf,
gegeven de grondsoort, het uitspoelingsrisico en bouwplan, de bodemkwaliteit en het
weer, om zo het gewenste stikstofbodemoverschot te realiseren. De ondernemer
committeert zich hier aan en zorgt zelf voor
de benodigde bewijsvoering, onder andere
door het nemen van metingen in het najaar.

• Het stimuleren van rijbemesting;

Hiermee wordt geborgd en doelgericht

• Een voorkomen van beweiding van melkvee in het najaar onder natte weersomstan-

gestuurd op een verlaging van nitraatuit-

digheden;
• Het gebruik van vroege variëteiten voor gewassen die in het najaar nog weinig stikstof
opnemen;
• Slim beregenen in periode van droogte;

spoeling door een stimulering van de Goede
Landbouwpraktijk. Indien gewenst kan dit
ook geborgd worden via een afrekenbare
stoffenbalans op perceelsniveau.

• De inzet van kleinere en lichtere machines om zo ondergrondverdichting te beperken;
• Het opnemen van berm- en slootmaaisel binnen de mestboekhouding van het bedrijf;

Bufferzones

• Afvoeren en verwerken van stikstofrijke gewasresten (zoals bietenblad) in een akker-

Diverse studies vanuit Maatregel-Op-De-

bouwrotatie;
• Slimme gewasopvolging waarbij ondiep- en diepwortelende gewassen elkaar afwisselen
• Mogelijk zelfs een herijking van de landbouwkundige klassegrenzen van de fosfaattoe-

Kaart4, het BedrijfsBodemWaterPlan5 en
planMER3 hebben laten zien dat bufferzones
alleen onder specifieke omstandigheden
effectief zijn, afhankelijk van grondsoort,

stand om de aanvoer van dierlijk mest beter af te stemmen op de daadwerkelijke

aanwezigheid van sloten, drainage, en

gewasbehoefte;

fosfaattoestand. Hierop voortbouwend is in

• Dimensionering van sloten, ecologisch schonen en stabiliteit van oevers om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

2021 in kaart worden gebracht waar maatregelen inzetbaar zijn. Hiermee kunnen per
regio doelen worden gesteld aan het areaal
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en de noodzakelijke breedte van de buffer-

beperken. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend,

zetten zijn voor verlaging van stikstofver-

zone om de daar aanwezige doelen voor het

omdat maatregelen én impact worden

liezen. Voor vrijwel alle sectoren zien we zo

oppervlaktewater te realiseren. Daar

gemonitord.

potentie om het nitraatgehalte in het grond-

bovenop kan bij de breedte van de zone reke-

De concretisering van deze maat-

water te verlagen tot onder de beoogde

ning worden gehouden met het teeltplan. In

werkaanpak behoeft verdere toetsing in

norm. Wel ligt er een potentieel knelpunt bij

gebieden met een grotere opgave kan op

relatie tot fraudegevoeligheid, de betrouw-

intensieve vollegrondsgroentebedrijven

gebiedsniveau ook een minimum percentage

baarheid van nitraatmetingen en een afre-

waar het vrijwel onmogelijk is om op

areaal worden vastgesteld. Op deze manier is

kenbare stoffenbalans als monitoringsin-

bedrijfs- en gewasniveau te voldoen aan het

de kwaliteit van het oppervlaktewater te

strument, de benodigde kosten voor

gewenste kritische stikstofoverschot. Een

verbeteren, is een koppeling mogelijk met

monitoring en de veranderende rollen van

eventuele heffing en premie per kilo stik-

aanvullende diensten (vanuit het ANLB) en

betrokken organisaties binnen de landbouw-

stofbodemoverschot kan ingezet worden om

is regionaal maatwerk mogelijk.

sector. Door de verantwoordingsplicht op

te voorkomen dat de innovatiekracht van

bedrijfsniveau te organiseren en te koppelen

specifieke sectoren onderuitgaat6. Gegeven

Maatwerk op lange termijn

aan al bestaande werkwijzen voor bemes-

de huidige vruchtbaarheid van landbouwbo-

Voortbouwend op de huidige aanpak van het

tingsadvisering én monitoring, maar ook

dems, inclusief de hoge fosfaatvoorraden in

DAW zien we daarnaast dat er op de lange

door gebruik te maken van bestaande

de bodem, zien we ook potentie voor een

termijn kansen liggen voor een meer resul-

IT-infrastructuur, blijven de financiële inves-

structurele verlaging van de fosfaatemissie

taatgestuurde aanpak. In de eerste plaats

teringen beperkt. In welke mate de sector

naar het oppervlaktewater (de belangrijkste

door bedrijfsgericht inzicht te geven in

voldoende zelfcorrigerend vermogen heeft

reden om bufferzones aan te leggen), maar

genomen maatregelen, met daaraan gekop-

om excessen te voorkomen en de implemen-

aanvullende maatregelen blijven nodig om

peld meetbare indicatoren voor nitraatuit-

tatie van de Goede Landbouwpraktijk weet

de ecologische kwaliteit van het oppervlak-

spoeling, zoals bijvoorbeeld Nmineraal-

te realiseren, is nog onduidelijk.

tewater te verbeteren.

analyses in het najaar of een afrekenbare

Via de hier voorgestelde aanpak liggen er

stoffenbalans op perceelsniveau. Agrarische

Voortbouwend op onze kennis van de prak-

serieuze aanpassingen en alternatieven

ondernemers kunnen dan gericht sturen op

tijk zien we dat er diverse mogelijkheden zijn

waarmee de nitraatbelasting van het grond-

het resultaat. Op deze manier is het mogelijk

waarmee agrarische ondernemers gericht

water kan worden verlaagd. Een aanpak met

om de Goede Landbouwpraktijk over alle

kunnen sturen op een hogere benutting en

oog voor de integraliteit van landbouwkun-

sectoren te implementeren. Hierbij kunnen

lagere emissies naar het watersysteem (zie

dige uitdagingen en een aanpak die kring-

agrarische collectieven, erfbetreders,

kader). Uit deze en andere inspiratielijsten

looplandbouw stimuleert. Een aanpak

bodemcoaches – of een nog op te richten

kunnen ondernemers die maatregelen selec-

bovendien die boeren juist stimuleert om

consortium van partijen – niet alleen functi-

teren die aansluiten bij hun lokale situatie,

gezamenlijk de opgaves serieus te nemen.

oneren als adviseur en aanjager, maar ook

mogelijk ondersteund via een

Het is van groot belang om bodembeheer en

als partij om de daadwerkelijke vooruitgang

BedrijfsBodemWaterPlan of

mestbeleid zo te innoveren dat de onder-

te monitoren en te borgen. Een vergelijkbare

Bodemkwaliteitsplan.

nemer voldoende ruimte heeft om voldoende

aanpak wordt gevolgd bij de uitvoering van

te produceren en tegelijkertijd zorg draagt

het ANLB of de toekenning van

Conclusie

voor een watersysteem met voldoende en

EU-investeringssubsidies waar partijen uit

Kortom, we zien perspectief in een begeleide

schoon water. Om daarmee ook te voldoen

de landbouwsector geaccrediteerd zijn om de

transitie waarbij de implementatie van de

aan nationale en internationale doelen.

implementatie van genomen maatregelen te

Goede Landbouwpraktijk wordt beloond en

borgen en te monitoren. Hiermee wordt

afwijkingen wordt bestraft, waar mogelijke

De referenties van dit artikel staan op vvm.

voldaan aan de criteria juridische borging,

trade-offs op gewasproductie worden

info/nu-in-tijdschrift-milieu

bijdrage aan doelbereik, uitvoerbaarheid en

gecompenseerd en waarbij gestuurd wordt

handhaafbaarheid. De huidige generieke

op daadwerkelijke milieu-impact. Een tran-

maatregelen of een verdergaande verlaging

sitie ondersteund door beleid en regelgeving

Gerard H. Ros, Wim de Vries, Wim Bussink,

van de gebruiksnormen kunnen daarbij

dat samenwerking tussen sectoren niet

Romke Postma, Debby van Rotterdam, Janny

functioneren als een vangnet om slecht pres-

belemmert maar juist stimuleert. Hierbij is

Peltjes, Arjan Mager, Henri Hekman, Wim

terende bedrijven te stimuleren richting de

de focus op het agrarisch bedrijf en op inte-

Dijkman1

Goede Landbouwpraktijk. Via deze aanpak

grale oplossingen cruciaal. Deze aanname is

wordt zowel het vakmanschap gestimuleerd

meer dan een wensgedachte; zowel de

en de ondernemersvrijheid gerespecteerd als

planMER als de CDM-studie suggereren dat

worden er ook concrete en meetbare stappen

er via naleving van de Goede

vooruit gezet om de nitraatuitspoeling te

Landbouwpraktijk nog serieuze stappen te

1.

Wim Dijkman heeft tot kort voor zijn over-

▲

lijden op 1 oktober bijgedragen aan dit artikel.
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Pathogene bodemmicroben: onderwerp van internationale zorg

Naar een gezonde en
duurzame landbouw

Willie Peijnenburg, Martina Vijver en Maarten
Schrama zijn werkzaam bij het Centrum voor
Milieuwetenschappen (CML), Universiteit Leiden;
eerstgenoemde is tevens werkzaam bij het RIVM.
Correspondentie: peijnenburg@cml.leidenuniv.nl

De overdracht van virussen en andere micro-organismen tussen mensen, dieren, planten
en milieucompartimenten, bijvoorbeeld bodem of water, is een van nature voorkomend
proces. De hoge bevolkingsdichtheid, samen met de intensivering van de veestapel,
verhogen echter de kans op uitbraken van ziekten. De toenemende mondiale verspreiding
van virussen en micro-organismen vormen een bedreiging voor de mondiale
voedselvoorziening.
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Inleiding

De enige aanwijzing van een dergelijke

Het aantal in omloop zijnde infectueuze

invloed betreft de kap van oerwoud en het

versnellen ze de ontwikkeling van resis-

pathogenen, biologische ziekteverwekkers,

daardoor vrijkomen van de schat aan patho-

tentie tegen pathogenen, vergroten ze de

neemt de laatste jaren sterk toe: denk aan

genen die daar nog op ons ligt te wachten,

schade die een micro-organisme in zijn gast-

COVID, Ebola en specifiek voor Nederland

maar deze hypothese is buiten het kader van

heer aanricht (virulentie), en dragen ze

Q-koorts en recentelijk ook het West-Nijl

dit artikel en verdient zeker een eigen nader

samen met uitbreidingen van het areaal aan

virus. Ook de huidige COVID-19-pandemie

onderzoek.

monoculturen en het vergroten van de

komt, evenals eerdere H1N1- en SARS-

wereld in landbouwgronden. Bovendien

mogelijkheden voor organismen om over te

epidemieën, niet zomaar uit de lucht vallen.

Eerst geven we een overzicht van pathogene

springen van de ene gastheer naar de

De overdracht van virussen en andere

micro-organismen in de bodem. Hierbij

andere, bij aan ernstige ziekte-uitbraken4.

micro-organismen tussen mensen, dieren,

komen we uit op een onderscheid tussen

Deze uitbreidingen aan ziekte-uitbraken

planten en milieucompartimenten als

‘goede’, ‘slechte’ en ‘lelijke’ micro-orga-

worden in toenemende mate bevorderd door

bodem en water is een van nature voorko-

nismen. Deze ‘slechte’ en ‘lelijke’ micro-orga-

de wereldhandel en de hierdoor gefacili-

mend proces . Echter, de hoge bevolkings-

nismen koppelen we aan de gezondheidstoe-

teerde verspreiding van micro-organismen.

dichtheid alsmede de intensivering van de

stand van de bodem . Tenslotte wordt de

Toenemende wereldhandel leidt ook tot de

veestapel verhogen de kans op uitbraken

conclusie dat de oplossingen voor het verbe-

toenemende neiging om geen lokale zaden te

van ziekten. Alhoewel op wereldschaal het

teren van de gezondheidstoestand van de

gebruiken omdat steeds meer overgestapt

aantal pathogenen niet significant is veran-

bodem moet worden gezocht in het

wordt op monoculturen. De diversiteit van

derd in de laatste decennia, hebben vooral

vergroten van de bodemweerbaarheid,

gewassen neemt dus sterk af, zowel binnen

gedragsveranderingen van de mens geleid

omgezet in enkele oplossingsrichtingen.

gewassen (genetische diversiteit binnen een

1,2

soort) alsook qua aantal gewassen dat

tot een verhoogde verspreiding van zowel
humane als gewas-specifieke pathogenen.

Diversiteit aan microbiële habitats

geteeld wordt (monoculturen). Dat zorgt niet

Daarbij is door de toename van de contacten

Bodems zijn een van de meest dichte en

alleen voor meer uitbraken, maar leidt er ook

tussen de mens en de (wilde) natuur de kans

meest diverse microbiële habitats op onze

toe dat uitbraken zich gemakkelijk door

op overdracht vergroot. Met de groei van het

planeet. Er wordt geschat dat er meer dan 1

grote gebieden kunnen verplaatsen (want

internationale verkeer en vervoer, is de snel-

miljoen bacteriële genomen aanwezig zijn in

allemaal dezelfde kloon). Dit zou de vloek

heid waarmee pathogenen zich verspreiden

1 g bodem13, maar niet meer dan ruwweg

van de monocultuur genoemd kunnen

enorm toegenomen. Er zijn vectoren zoals

5% van deze bacteriën kan in het laborato-

worden.

bijvoorbeeld uitheemse muggen en virussen

rium worden gekweekt en verder onder-

die tot voor kort niet in Nederland over-

zocht. Daarom wordt bodem beschouwd als

Verspreiding

leefden, maar dat mogelijk nu, door de

een zwarte doos op het gebied van de micro-

De verspreiding van ziekteverwekkers vindt

klimaatverandering, wel kunnen.

biologie en kan de diversiteit van bodemmi-

voornamelijk plaats onder naburige planten,

crobiomen sterk worden onderschat.

en de ruimtelijke verspreiding en dichtheid

Specifiek voor de landbouw rijst daarbij de

Bodemmicro-organismen kunnen worden

van gastheerpopulaties zullen bepalen

vraag: indien we de landbouw verduur-

onderverdeeld in micro-organismen die

hoeveel ziekteverwekkers worden overge-

zamen, vertraagt dat dan ook de processen

gunstig zijn voor planten (‘de goede’), patho-

dragen. Met andere woorden: intensieve

en de dynamiek van deze pathogenen?

geen voor planten (“de slechte”) en patho-

monoculturen scheppen de mogelijkheid tot

Binnen de landbouw speelt momenteel

geen voor mensen (‘de lelijke’) . In de natuur

veel interacties en kunnen de verspreiding

immers een vergelijkbaar proces, waardoor

hebben in het algemeen alleen de domi-

van pathogenen vergroten. Tegengaan van

de landbouw een steeds belangrijkere rol

nante soorten last van pathogenen.

monoculturen, bijvoorbeeld door het

speelt in de toename van het aantal patho-

Aangezien ook monoculturen dominante

mengen van gewassen en door het verhogen

genen, denk aan voor ons nieuwe patho-

soorten zijn, brengen invasies door plantpa-

van de regionale genetische diversiteit van

genen op olijven, druiven, bananen, etc.

thogenen vaak aanzienlijke schade toe aan

gewassen, wordt gezien als een nuttige prak-

landbouwgewassen (monoculturen) en

tijk voor ziektebeheersing15 en zorgt ook voor

In dit artikel diepen we deze rol verder uit,

leiden ze tot verminderde landbouwop-

de genetische diversiteit die noodzakelijk is

waarbij de nadruk ligt op de landbouw en

brengst. De intensivering van de landbouw

om het ontstaan en de verspreiding van

gewas-gerelateerde pathogenen met af en

is een van de belangrijkste factoren die de

pathogenen te voorkomen dan wel te

toe een uitstapje naar de dynamiek van

overdracht van gewas-specifieke patho-

verminderen. Daarnaast is het zelfs mogelijk

humane pathogenen. Vooropgesteld dient te

genen in de 21e eeuw bevorderen3.

om specifieke bodems met veel natuurlijke

14

worden dat de intensivering van de land-

“goede” microben in het veld te introduceren.
De huidige praktijken zorgen voor een

Deze “goede” microben onderdrukken de

miek van virussen zoals COVID-19 of Ebola.

behoorlijke verstoring van de microbiële

verspreiding van ziekteverwekkers en voor-
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bouw op zich geen invloed heeft op de dyna-
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komen daardoor ziekte-uitbraken tijdens de

voedingsstoffen door overvloedige bemes-

bacteriën via de voedselketen op de mens

continue teelt van een gevoelige

ting, met de bescherming die landbouw-

kunnen worden overgedragen.

waardplant16-18.

bodem biedt tegen UV-straling, en met de
beschikbaarheid van waterfilms die van

Gezondheidstoestand van de bodem

Menselijke ziekteverwekkers

nature op planten aanwezig zijn om uitdro-

Veel grotendeels onbekende pathogene

Sommige menselijke ziekteverwekkers

ging te voorkomen maar tegelijkertijd zorgen

virussen en micro-organismen komen voor

komen uit de bodem en de rhizosfeer (het

voor een extra route voor verspreiding20,22.

in onontgonnen gebieden zoals de bodem5,

laagje grond direct rondom een wortel) is

Bovendien worden de landbouwgronden

diepzee6, gletsjers7, enz. De opwarming van

een natuurlijk reservoir voor hen. Een publi-

bezocht door wilde dieren die eveneens

de aarde kan het vrijkomen van oude patho-

catie uit 2009 van de Technische Commissie

verschillende menselijke pathogene bacte-

gene micro-organismen vergemakkelijken

Bodem geeft een overzicht van in de bodem

riën dragen en zij kunnen die afzetten op

en de dynamiek van de viruspopulatie

aanwezige ziekteverwekkers, hun herkomst

landbouwvelden. Natuurlijke organische

bevorderen8-10. Dit zijn processen die de

en hun mogelijke effecten op de mens . Veel

meststoffen die in de landbouwproductie

gezondheid van zowel mensen als dieren

van deze bacteriën komen oorspronkelijk uit

worden gebruikt, kunnen eveneens poten-

ernstig kunnen beïnvloeden en die nog eens

mest van wilde dieren of vee, of uit riool-

tieel-pathogene bacteriën bevatten23.

enorm versneld worden door de snelheden

water. Deze ‘lelijke’ micro-organismen in de

Sommige pathogene bacteriën kunnen zeer

waarmee de processen in de toenemende

bodem kunnen verschillende planten-

concurrerend zijn voor wat betreft het

globalisering gepaard gaan. Hoe kan het dan

soorten als gastheer gebruiken ; hun impact

beschikbaar maken van voedingsstoffen en

dat landbouwintensivering tot toenemende

op de menselijke gezondheid is dramatisch

kunnen verschillende antimicrobiële meta-

aantallen gewas-specifieke pathogenen

toegenomen in de afgelopen twee

bolieten produceren. Hierdoor zijn ze in staat

leidt? Pathogene microben in de bodem zijn

decennia21. Er is echter weinig bekend over

om te koloniseren en om zich te vermenig-

doorgaans in evenwicht met andere

hun virulentie ten opzichte van micro-orga-

vuldigen op plantoppervlakken en bodem .

microben als gevolg van subtiele interacties

nismen die al in onze leefomgeving

Bovendien bieden planten een gemakkelijk

en bodemeigenschappen11,12. Dit evenwicht

aanwezig zijn. De aanwezigheid van mense-

toegangspunt voor de invasie en kolonisatie

kan echter vrij gemakkelijk worden

lijke pathogene bacteriën in de bodem kan

van pathogene bacteriën tijdens grootscha-

verstoord door het gebruik van pesticiden en

verband houden met hoge gehalten aan

lige landbouwproductie

kunstmest en andere vormen van ‘indus-

19

20
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14

21,24

, waardoor de

triële vervuiling’. Hierdoor wordt indirect de

ernstige bedreiging voor de biodiversiteit van

biome engineering is een veelbelovende

concurrentie-niche van pathogene microben

microbiële gemeenschappen in de bodem in

benadering om de weerbaarheid van de

beïnvloed, waardoor deze pathogene

vrijwel alle ecosystemen op aarde. Vooral de

microbiële gemeenschappen in veranderende

microben vervolgens een extra mogelijkheid

intensivering van de landbouw met lage

omstandigheden te behouden en om

krijgen om de kans op het uitbreken van

gewasdiversiteit beïnvloedt de sleutelsoorten

gewenste functies te creëren35,36.

ziekten bij mensen te vergroten: de studie

in bodem- en plant-gerelateerde gemeen-

van Yu et al.25 geeft een voorbeeld van

schappen, gevolgd door beïnvloeding van

De lange weg die voor ons ligt vereist verder

vergiftiging van bacteriën die normaliter

ecosysteemdiensten . Deze veranderingen in

onderzoek om de interacties tussen micro-

ziekteverwekkende schimmels onder-

het microbiële ecosysteem hebben ongetwij-

organismen en plantgastheren te ontrafelen

drukken. Het is dan ook nodig dat er meer

feld invloed op de voeding, het gedrag, de

en om effectieve strategieën te ontwikkelen

aandacht en prioriteit wordt gegeven aan de

fysiologie, de ontwikkeling en het overleven

om microbiota te manipuleren om het

interacties tussen landbouwproductie en

van de gastheer .

ontstaan van infectieziekten te voorkomen:

31

32

volgen van trends in het uitbreken van

Afsluitende opmerkingen

bied. Wat betreft ‘lelijke’ micro-organismen

opportunistische ziekten bij mensen.

Het voeden van een groeiende wereldbevol-

in de bodem, zijn beheers-strategieën drin-

Hierdoor kunnen infectieziekten beter

king, het tegengaan van klimaatverandering

gend nodig om het urgente probleem van de

worden voorspeld en beheerd.

en het verzekeren van de duurzaamheid van

toename van het aantal door het milieu

gecultiveerd land zijn belangrijke uitda-

verworven infecties te verminderen. Als

Microbiële taal

gingen in de landbouw. Desondanks is

vervolg op de studie van de Technische

Microben spelen een belangrijke rol bij het

aandacht nodig voor de dreiging die uitgaat

Commissie Bodem van 200919, is het in het

functioneren van ecosystemen en dragen bij

van de moderne landbouw wat betreft de

bijzonder nodig om ofwel effectieve thera-

aan de gezondheid en vitaliteit van hogere

toenemende frequentie van pathogene epide-

peutische middelen dan wel effectieve

organismen. De overvloed en diversiteit van

mieën en pandemieën. Momenteel ligt de

bodembeheerstrategieën te ontwikkelen

het bodem-microbioom is de sleutelfactor die

focus van wetenschappelijk onderzoek veelal

waarmee de menselijke ziekteverwekkers

de gezondheidstoestand van de bodem

op het genereren van opbrengsten – ook op

kunnen worden beteugeld. Uiteindelijk is

bepaalt, voornamelijk omdat de termen ‘het

gedegradeerde bodems - en meer resistente

echter de hoeveelheid voedsel in een bodem

goede’, ‘het slechte’ en ‘het lelijke’ afhankelijk

gewassen middels een steeds groter arsenaal

(met andere woorden: het organisch stofge-

zijn van de overvloed aan gerelateerde micro-

aan technologische hulpmiddelen. Wijand

halte) het beste recept voor duurzame weer-

organismen26. In de goede of slechte microbiële

Sukkel propageert bijvoorbeeld al tijdenlang

baarheid, oftewel: duurzame immuniteit.

wereld worden relaties tussen bacteriën die

op de Boerderij van de Toekomst het toe laten

gebaseerd zijn op chemische signalen, erkend

nemen van de bodemweerbaarheid, de sleutel

Onze vorm van landbouw, waarbij we de

als een gemeenschappelijke ‘microbiële taal’

tot een duurzame en gezonde landbouw . Dat

bodem overspoelen met een overmaat aan

De fysische eigenschappen van de bodem,

is iets wat door monoculturen wordt tegenge-

dierlijke mest en de rest van de wereld met

inclusief de vorm en grootte van bodemaggre-

werkt omdat bodems met monoculturen

een gebrek aan nutriënten opschepen, is

gaten, maar ook andere parameters zoals

lagere niveaus van microbiële diversiteit

daarmee het beste recept voor ellende.

bodemvocht, pH en temperatuur, beïnvloeden

hebben, hetgeen de pathogenenoverdracht

Immers: de pathogenen die door de hierbij

de communicatie tussen micro-organismen.

vergemakkelijkt. Het oplossen van deze

horende transporten van voedsel overal ter

27.
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problemen zou het volgende kunnen

wereld ter aarde komen, komen vervolgens

Milieuveranderingen vinden echter in een

inhouden: 1) het vergroten van de diversiteit

als een boemerang weer naar ons terug. We

ongekend tempo over de hele wereld plaats.

van gewassen, het vergroten van vruchtwis-

hechten er in dit verband aan om te bena-

Habitat wordt afgebroken en gehomogeni-

seling, het vergroten van de plantafstand, en

drukken dat met name biologisch-dynami-

seerd, en het wegvloeien van nutriënten uit

het gebruik van gewasmengsels ; en 2) het

sche akkerbouwers bijna dagelijks bezig zijn

meststoffen en het pesticidegebruik zijn

introduceren van specifieke microbiële

met het benutten van de natuurlijke

problematisch in landbouwomgevingen op

gemeenschappen in combinatie met voor

processen in de bodem. Hierdoor bezitten ze

industriële schaal28,29. Bovendien verzuurt de

microbiomen geoptimaliseerde planten die

dus veel kennis die gebruikt kan worden bij

toename van de atmosferische CO2-concen-

gastheren kunnen helpen bij de opname van

de verduurzaming van de landbouw.

traties bepaalde watersystemen30 en neemt

voedingsstoffen en die de stresstolerantie

de gemiddelde oppervlaktetemperatuur

kunnen verbeteren door het stimuleren van

De referenties van dit artikel staan op

wereldwijd toe. Dit draagt bij aan langdurige

het immuunsysteem met verminderde input

vvm.info/nu-in-tijdschrift-milieu

periodes van droogte en aan overstromingen.

van chemische pesticiden en meststoffen.

Al deze factoren beïnvloeden de interacties

Microbiële redding door middel van zoge-

Willie Peijnenburg, Martina Vijver en

tussen micro-organismen en vormen een

naamde probiotische supplementen of micro-

Maarten Schrama
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▲

dit is immers nog een jong wetenschapsge-

pathogene microben in de bodem, en aan het

57

van de Sande is de
broer van Karien. Hij
hielp zijn zus jarenlang bij de afhandeling van alle zaken van
het ongeval. Met zijn
juridische, Financiële en
fiscale kennis schrijft hij

V VM en WLO gaan fuseren

vooral over de zakelijke kant van
het ongeval. Hun pleidooi voor een

De VVM en de Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek

verbetertraject - naast een boete - bleek een ommekeer in alle

(WLO) zullen per 1 jan 2022 fuseren. Op 23 november hebben de

processen. Zij deden dat door in de rechtszaal gebruik te maken

Algemene Ledenvergaderingen van beide organisaties ingestemd

van het uitgebreide spreekrecht. En zij kozen de zijde van de

met het voorstel. De WLO is een ledenorganisatie met zo’n 400

verdachte.

leden, zij geven het Tijdschrift Landschap uit en organiseren de

Het congres is een initiatief van Relevant, netwerk externe veilig-

Academie voor Landschap.

heid, en VVM, netwerk van milieuprofessionals. Dit jaar organi-

Wat betekent dit voor de VVM en haar leden met ingang van 2022?

seren we het congres wederom in samenwerking met de VNCI.

1. De VVM krijgt er ongeveer 400 leden bij;
2. De VVM krijgt er een nieuwe sectie Landschap bij, die net als alle
andere secties activiteiten zal organiseren;

Grenzen aan de groei
1972 – 2022 - 2072

3. De VVM krijgt er een derde tijdschrift bij: Tijdschrift Landschap.

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van

Alle leden die persoonlijk lid zijn van de VVM krijgen, zonder extra

Rome, verscheen in 1972. In 2022 is dit precies vijftig jaar geleden.

kosten, toegang tot de pdf van het tijdschrift. Als persoonlijke

Het alarmerende rapport vormde mondiaal het startsein om het

leden het tijdschrift Landschap ook op papier willen ontvangen,

milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen

betalen zij daarvoor € 40,- extra. Leden ontvangen aan het eind

tot het algemeen bewustzijn. De VVM, de Club van Rome NL en de

van het jaar een aparte mail met dit aanbod.

Jongerenmilieuraad grijpen dit gouden jubileum aan tijdens de

Jaarcongres Relevant verplaatst

Nationale Milieudag op 14 en 15 juni 2022. We staan dan stil bij
wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de uitda-

Het jaarcongres Relevant, hét congres voor iedereen die werkzaam

gingen voor de komende vijftig jaar?

is op gebied van Externe Veiligheid, is verplaatst. De nieuwe datum

Om dit onderwerp uit verschillende invalshoeken op te pakken,

is 12 april. Plenaire delen en deelsessies wisselen elkaar af en

roept de VVM op om lopend of recent uitgevoerd onderzoek

tussendoor is veel ruimte voor ontmoeting. Door deze opzet is het

rondom dit onderwerp aan te melden. Beschrijf uw onderzoek in

congres dé plek om inspiratie op te doen, bij te praten en samen-

max ½ A4 en stuur dit voor 1 januari naar bureau@vvm.info Meer

werkingspartners te ontmoeten.

informatie staat op de website van de VVM.

Het plenaire programma wordt gevuld door twee indrukwekkende
Veiligheid in de zorg en directeur van het Centrum voor Veiligheid

Waarden en
de SDG’s’

in de Zorg aan de TU Delft. Groeneweg wil die kennis overbrengen

In de nieuwe vierdaagse

naar het medische domein om vermijdbare ongewenste voorvallen

VVM-cursus ‘Waarden

te verminderen. Tegelijkertijd wil hij daar nieuwe inzichten

en de Sustainable

verwerven die kunnen helpen om de veiligheid in de industrie

Development Goals’,

verder te verbeteren.

startdatum 3 februari,

lezingen. In de ochtend spreekt Jop Groeneweg, hoogleraar

In de middag spreken Karien van der Loo en Patrick van de Sande.

leer je hoe je ethiek rond de ontwikkelingsdoelen in de beroepsuit-

Karien werd van de een op andere dag weduwe toen haar man

oefening kan gebruiken. Het doel van deze cursus is de deelnemers

omkwam bij een arbeidsongeval. Zij deelt haar ervaringen niet

voorzien van systematische, ethische handvatten. Dit helpt hen

alleen vanuit haar innerlijke motivatie om te leren omgaan met

om binnen de complexiteit van duurzame ontwikkeling persoon-

het verlies, maar nog meer om andere mensen te inspireren. Patrick

lijk én als organisatie effectief en verantwoord te handelen.
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colofon

QRA’s maken met Safeti-NL 8.3
De sectie EV organiseert cursusdagen voor de beginnende en
gevorderde risico-analist. De cursus is gericht op professionals die

ISSN 1569-3449, Jaargang 27, 2021 nr. 8
Tijdschrift Milieu is een uitgave van de V VM en verschijnt
zes- tot achtmaal per jaar in een oplage van 1.750 exemplaren.

februari 2022.

V VM-lidmaatschap 2021
• Persoonlijk: € 125,-; buitenland: € 148,• Organisatielidmaatschap: € 875,• Studenten: € 40,• Recent afgestudeerden betalen € 65, partners en uitkeringsgerechtigden: € 80,• Proeflidmaatschap (6 mnd) € 65,Meer informatie, zie: www.vvm.info

Niet CO2 Broeikasgassen

Abonnementsprijs 2021
€ 125,-; buitenland: € 148,- (excl. 6% BTW, incl.verzendkosten)
Los nummer: € 15,- (incl. BTW)

de basiscursus (of vergelijkbaar niveau) bij het RIVM hebben
gevolgd en nu in de dagelijkse praktijk QRA’s opstellen en/of
controleren. De uitrol van Safeti-NL 8.3 is begonnen. De cursus
bestaat uit twee dagen die vinden plaats op 20 januari en 3

Van 2 tot 4 november 2022 vindt het negende internationale
congres over niet CO2 broeikasgassen plaats in Casa Amsterdam.
Dien uw paper in vóór 1 januari 2022. Voor meer informatie en de
‘Call for papers’ zie ncgg.info

Tijdschrift
Milieu nu ook
online
Lezers van ons papieren
Tijdschrift Milieu hebben ook
toegang tot ons online
Magazine. Neem daar ook
eens een kijkje. In de online
editie bieden we ruimte aan
Engelstalige artikelen en
vindt u uitgebreide terugblikken op VVM-symposia.
Een toegangslink krijgt u
per mail toegestuurd.

Check website voor vacatures
Op de VVM -website plaatsen diverse bedrijven en organisaties
hun vacatures. Ook de VVM heeft de komende periode naar
verwachting een aantal vacatures. Juist geschikt voor studenten,
omdat het om een beperkt aantal uren gaat en je veelal je tijd zelf
in kunt delen. Hou de website in de gaten of neem contact op met
bureau@vvm.info voor de mogelijkheden.
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Nationale Milieudag 2022:
Grenzen aan de groei, 1972-2022-2072

Congres - 14-15 juni

Oproep
onderzoeksvoorstellen:
1 januari

‘Grenzen aan de groei’, het roemruchte rapport van de Club van Rome, verscheen in 1972. In
2022 is dit precies vijftig jaar geleden. Het alarmerende rapport vormde mondiaal het
startsein om het milieubeleid hoger op de agenda te zetten en liet het doordringen tot het
algemeen bewustzijn. De VVM (netwerk van milieuprofessionals), samen met Club of Rome NL
en de Jongerenmilieuraad, grijpen dit gouden jubileum aan om tijdens de Nationale Milieudag
in juni 2022 stil te staan bij wat er sindsdien is bereikt en vooral wat niet: wat zijn de
uitdagingen voor de komende vijftig jaar?
‘Grenzen aan de groei’ bracht voor het eerst de wisselwerking in beeld van vijf kritische factoren: bevolkingsgroei,
voedselproductie, industrialisatie, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Dit gebeurde in de vorm van
scenarioberekeningen voor de periode 1970-2170 met dramatische uitkomsten.
Het jaar 2022 markeert de eerste vijftig jaar en we kunnen kijken hoe de wereld er nu voorstaat. Wat zijn de bereikte resultaten en
de geleerde lessen? Hoe is dat gegaan? Welke rol heeft het rapport gespeeld? Waarom was de impact op het publiek zo groot? Is
het beeld voor wat de wereld de komende vijftig jaar te wachten staat nog net zo dramatisch als de in het boek getoonde
berekeningen, of zelfs nog erger? En wat betekent dit voor de toekomstige ontwikkelingen?

vvm.info/nationalemilieudag
VVM - netwerk van milieuprofessionals
2e Daalsedijk 6a
3551 EJ Utrecht
T: 030 232 29 89

vvm.info
bureau@vvm.info

