Wegen naar
herstel
biodiversiteit
Het behoud van biodiversiteit krijgt steeds meer aandacht.
Een eerste essentiële stap in het vinden van oplossingen
is het duiden van knelpunten die duurzaam behoud van
soorten en ecosystemen in de weg staan. Vervolgens is het
de uitdaging deze te vertalen in handelingsopties voor de
korte en lange termijn.
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Bart de Knegt (bart.deknegt@wur.nl) is werkzaam als ecoloog bij Alterra en het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Willem van der Bilt en Arjen van Hinsberg zijn
beiden werkzaam als ecologisch onderzoeker bij het PBL.
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ristieke soorten. Op deze laatste groep van
soorten is de kijkrichting specifiek ingericht.

Sturingsmogelijkheden
De beschikbare ecologische kennis kan
dus gebruikt worden voor het zoeken naar
effectieve maatregelen. Daarbij is het van
belang de beschikbare middelen kosteneffectief in te zetten, te meer daar Europa
ons land aanspreekt op het realiseren van
biodiversiteitbehoud op nationaal niveau.
Hiertoe is een onderscheid in een strategie voor de korte en voor de lange termijn
onontbeerlijk. Op korte termijn geeft behoud
van bestaande ecologische waarden en
het oplossen van actuele knelpunten zoals
verdroging de hoogste kansen. Op lange
termijn heeft het creëren van natuur tot
grote robuuste eenheden en de generieke
aanpak van vermesting prioriteit. Realisatie
van internationale biodiversiteitsverplichFiguur 2. Een schematische weergave op kaart van de kijkrichting Vitale Natuur. Er worden
grote aaneengesloten natuurgebieden gerealiseerd waar de milieucondities op orde zijn en
die aansluiting vinden met buitenlandse natuur.

tingen vergt inzet van tal van verschillende
partijen. Lokale kennis van bijvoorbeeld
terreinbeheerders en waterschappen moet
op gebiedsniveau worden ingebracht naast
sturing vanuit een (inter)nationaal perspectief. In het traject van zowel de herijking en
decentralisatie van het natuurbeleid als de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
zoeken Rijk en provincies naar afstemming en prioritering van maatregelen.
Afstemming tussen milieu-, water- en
natuurbeleid is hierbij op beide niveaus een
vereiste.
Daarbij verschaft het in kaart brengen van
de effecten van maatregelen op andere

Figuur 3. Effect van stapeling van maatregelen (van boven naar beneden) op het duurzaam
behoud van doelsoorten.
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‘Optimalisatie
beheer biedt
aanzienlijke
winst’
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zoals

aanzienlijke winst te behalen valt (figuur

en
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duurzaam
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den gebruikt. Om (beleid)
afwegingen te maken op
basis van deze integrale
doorrekening is een multicriteriakostenbatenanalyse (MCKBA) uitgevoerd.
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biodiversiteit en waardering. De beleefbaar-

beheer en inrichting met zich meebrengen

heid van Vitale Natuur is echter beperkt,

dan het geval is in de huidige situatie.

omdat deze vaak ver van de woonomgeving ligt. Ook laat de analyse zien dat de
grootschalige, robuuste ecosystemen van

Bart de Knegt, Willem van der Bilt en Arjen

Vitale Natuur minder structurele kosten aan

van Hinsberg.
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