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In een brief over het natuurbeleid in Nederland (‘Vooruit met natuurbeleid’, maart 2013) geeft de staatssecretaris van Economisch 
Zaken aan, vast te willen houden aan wat goed gaat, te investeren in wat beter kan, en daarnaast ook te onderzoeken hoe het 
natuurbeleid kan inspelen en anticiperen op nieuwe kansen en trends. Daarvoor is een natuurvisie nodig ‘waarin natuur middenin de 
moderne samenleving staat’. Dit staat in contrast met het natuurbegrip van het huidige natuurbeleid, dat gebaseerd is op een 
sterke tegenstelling tussen natuur en cultuur: hoe meer menselijke bemoeienis, hoe lager de natuurlijkheid van het systeem. In dit 
rapport doen we verslag van een onderzoek naar een aantal begrippen die veelvuldig worden gebruikt in het natuurbeleid en het 
natuurdebat. Het doel is om de begrippen te wegen op hun inhoud, en te onderzoeken hoe de inhoud van de begrippen, met een 
hernieuwde interpretatie, aansluit bij het streven naar een meer dynamische natuurvisie. De begrippen die werden geanalyseerd 
waren: ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’. De resultaten bieden verschillende vernieuwende invalshoeken voor een beleid 
waarbij natuur middenin de samenleving kan staan.  
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Samenvatting 

De invloed van de mens op ‘ecosysteem aarde’ is zo omvangrijk geworden, dat geen enkel stuk van het 
landschap meer ‘puur natuur’ is. Ondertussen is de menselijke impact op de stofstromen op aarde net zo 
groot als die van bekende natuurkrachten, zoals getijden, seizoenen, etc. Om deze reden is het huidige 
geologische tijdperk ook wel aangeduid als het tijdperk van de mens: het ‘anthropoceen’. Tegelijkertijd gaat het 
beleid er van uit, dat natuurlijkheid afneemt waar menselijk invloed toeneemt. In het anthropoceen leidt dit tot 
een vreemde paradox. Enerzijds is de mens onderdeel van de natuur en een belangrijke speler in de natuur, en 
tegelijkertijd wordt de mens door het beleid buiten de natuur geplaatst. Ook op andere vlakken wordt het 
huidige beleid beïnvloed door historische interpretaties van verschillende belangrijke begrippen. In deze studie 
onderzoeken we daarom de inhoud van ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’. We stellen voor om de 
discussie over natuur uit te breiden met het begrip innatuur (de mens-inclusieve natuur) om rekening te kunnen 
houden met de positie van de mens in de natuur, en om de mens zelf te kunnen beschouwen als natuur. Bij 
biodiversiteit vragen we aandacht voor de opvatting dat biodiversiteit gaat over de verschillen tussen alle 
individuele organismen. Deze zienswijze maakt het logisch om de variatie van hersenen mee te wegen in de 
biodiversiteit. Omdat mensen zeer complexe hersenen hebben, met zeer grote variatie tussen individuen, 
vormt de biodiversiteit van mensen opeens een zeer zwaar gewicht op de weegschaal. Bij het begrip 
veerkracht onderzoeken we wat er nu eigenlijk veert in de natuur. We stellen voor, dat het meestal dichter bij 
de werkelijkheid is om in plaats van veerdracht te spreken over ‘ontwikkelkracht’. Bij het begrip soort, laten we 
zien dat het beleid hier vooral te maken heeft inhoudelijk lastige, en sterk context-afhankelijke discussies over 
de processen of maten die grotere en kleinere verschillen tussen organismegroepen aangeven.  
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Inleiding 

Wie naar een nachtfoto van de aarde kijkt, ziet de contouren van de continenten stralen in het schijnsel van de 
straatlantaarns, billboards, koplampen, televisies en schemerlampen. In één oogopslag wordt duidelijk hoeveel 
invloed de mens heeft op het aardse ecosysteem. Ook overdag wordt het landschap wereldwijd gedomineerd 
door wegen, steden, fabrieken, havens en landbouwgebieden. Voor een belangrijk deel zijn deze veranderingen 
ten koste gegaan van de natuur. Dit was de aanleiding voor het ontstaan van de natuurbeschermingsbeweging. 
In de loop van de jaren is natuurbescherming onderdeel geworden van het overheidsbeleid. Daarbij heeft men 
natuur een positie gegeven die diametraal ligt tegenover de mens; hoe meer invloed van de mens, hoe minder 
natuurlijk het systeem.  
 
De invloed van de mens is echter zo omvangrijk geworden, dat geen enkel ecosysteem meer ‘puur natuur’ is. 
We leven in het geologisch tijdperk van de mens; het anthropoceen. De natuur die is overgebleven is steeds 
afhankelijker geworden van de mens en steeds meer het gevolg van menselijke besluiten (zie teksten in Box 1). 
Om deze redenen rijzen er problemen als het beleid de mens tegenover de natuur plaatst. Daarom ook is er 
behoefte aan een nieuwe benadering van natuur, die rekening houdt met een rol voor de mens, en misschien 
de mens zelfs beschouwt als onderdeel van de natuur. Een nieuwe benadering vraagt om een nieuw debat, 
gebaseerd op nieuwe begrippen en nieuwe interpretaties van oude begrippen. In dit artikel onderzoeken we 
hoe een nieuwe kijk op begrippen zoals ‘natuur’, ‘biodiversiteit’, ‘veerkracht’ en ‘soort’ kan bijdragen aan een 
nieuw natuurbeleid. 
 
 

 
Tekstbox 1: het anthropoceen 
De term anthropoceen is recent geïntroduceerd door ecoloog E.F. Stoermer. Het begrip is daarna vooral 
bekend geworden door het werk van Nobel-prijs winnaar P.J. Crutzen. De basale aanname van het woord 
anthropoceen, zoals weergegeven in de inleiding van ‘The Anthropocene project’ (Haus der Kulturen der Welt 
2013, vertaling door de auteur) is als volgt: Natuur zoals we het kennen, is een begrip uit het verleden. Natuur 
is niet langer een kracht die dualistisch en los staat ten opzichte van menselijke activiteit, natuur is noch een 
obstakel noch een harmonieuze externe partij. Het is de mensheid die de natuur vormt. De mensheid merkt dat 
zij ingebed is in de recente geologische geschiedenis. Dit is de basale aanname van de Anthropocene these, 
en zij kondigt een nieuw paradigma aan in de natuurwetenschappen en levert nieuwe modellen voor politiek en 
het dagelijkse leven. 
 

 
 
Recent zijn in binnenland en buitenland verschillende studies verschenen die een brede context bieden voor 
een bespreking van het natuurbeleid en die als inspiratie hebben gediend voor onderstaande tekst: 
Ecologische Veerkracht (2010), Groene Groei (2011), Wisselend getij (2011), Cahier Biodiversiteit (2012), Het 
Natuurdebat ontward (2012), Plastic Panda’s (2011), De Soortenstorm (2012), Rambunctious garden (2011) 
en The ethics of species (2012). 
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1 Natuur versus cultuur 

Het beleid van de Nederlandse overheid gebruikt een glijdende schaal voor de mate van natuurlijkheid. 
Bijvoorbeeld in de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor natuur’ (2000) staat dat 'de mate van natuurlijkheid 
afneemt naarmate de invloed van de mens toeneemt' (pagina 9). Ook in het Handboek Natuurdoeltypen (2001) 
staat: 'De meest natuurlijke situatie wordt gekenmerkt door afwezigheid van menselijke beïnvloeding op grote 
schaal' (pagina 29). Hiermee sluit deze benadering aan bij de cultuur-natuur gradiënt die Jalas (1965) heeft 
voorgesteld voor vegetaties. Deze voorbeelden laten zien dat de tweedeling natuur-cultuur een lange historie 
kent en dat het beleid hierbij de mens helemaal aan de onnatuurlijke kant van de schaal plaatst. Een recente 
discussiebijdrage van Opdam en Wieringa (2010) beschouwt natuur als een ‘sociaalecologisch systeem’, 
waardoor de mens en zijn invloed onderdeel van het systeem lijken te worden, maar besteedt vervolgens geen 
expliciete aandacht aan de tweedeling die het beleid hanteert. 
 
Terwijl het beleid natuur tegenover cultuur plaatst, is het steeds lastiger geworden om in het veld ‘pure’ natuur 
te vinden. Bij het ontstaan van bijna alle natuur in Nederland hebben mensen een belangrijke rol gespeeld.  
Zelfs hoog gewaardeerde natuur is ooit ontstaan als rest-post, als bijproduct of als bewust gevolg van 
menselijk handelen. Klijn heeft dit inzicht kernachtig onder de aandacht gebracht door een opsomming van 
verschillende geschiedenissen voor het ontstaan van natuur (Veeneklaas et al., 1994), waaronder de te-sterke-
natuur (dynamiek niet door de mens beteugeld, o.a. Waddenzee, Westerschelde), de armoede-natuur (lage 
economische waarde), de risico-natuur (gebieden met overstromingen of andere gevaarlijke veranderingen), de 
wingewest-natuur (heide, zand-, grind- en kleiwinning), de bijproduct-natuur (weidevogelgebieden, slootkanten, 
houtwallen), de feodale-natuur (landgoederen en parken), de bij-toeval-natuur (onbedoelde natuurontwikkeling, 
o.a. in Oostvaardersplassen, Razende Bol), de bewust-ontwikkelde-natuur (terrein specifiek ontwikkeld met 
natuur als doel), de betaald-agrarisch-natuurbeheer-natuur (financiële compensatie voor aan natuur 
gerelateerde cultuurmaatregelen). 
 
Er is dus een lange waslijst van ‘natuur’ in Nederland die het gevolg is van menselijke bemoeienis. Desondanks 
veronderstelt het beleid dat een bepaald gebied natuurlijker is als de mens er minder invloed heeft. Deze 
insteek introduceert een fundamenteel spanningsveld in het beleid, dat we hier aanduiden als de cultuur-natuur 
paradox. Aan de ene kant van de paradox staat het beleid dat mensen en hun activiteiten als onnatuurlijk 
beschouwt. Aan de andere kant staat de vaststelling dat heel veel natuur het gevolg van menselijk handelen is, 
en staat het idee dat mensen zelf ook onderdeel van de natuur zijn.  
 
De gedachte dat mensen zelf ook natuur zijn, wordt ondersteund door het evolutieproces op aarde. Niet alleen 
koralen, mossen en slakken zijn een product van de evolutie, maar ook mensen. En omdat iedere mens op 
aarde een product is van de evolutie, is de mensheid gewoon een onderdeel van de natuur (Jagers op 
Akkerhuis, 2012). Dwars tegen deze eenvoudige redenering in, hebben veel mensen het gevoel, dat mensen 
‘anders’ zijn, omdat ze intelligent en zelfbewust zijn, en omdat mensen veel meer invloed hebben op hun 
omgeving dan planten of dieren. Bovendien vindt men dat zelfbewustzijn mensen anders maakt, omdat mensen 
hierdoor de gevolgen van hun activiteiten kunnen overdenken. Nu is het zeker zo dat deze eigenschappen 
mensen heel bijzonder maken, maar dat verandert niets aan de redenering dat de mens onderdeel is van de 
evolutie, en dus van de natuur. 
 
Ook de volgende zienswijze suggereert dat de mens onderdeel is van de natuur. Als we naar de aarde kijken 
door de ogen van een marsbewoner, dan zien we continenten, met bossen en meren, en mierenhopen en 
steden. In de mierenhopen lopen kleine beestjes naar binnen en naar buiten. In de steden lopen en rijden 
grotere beestjes naar binnen en naar buiten. Voor een marsbewoner horen al deze zaken bij de natuur op 
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aarde. Door de aarde te bekijken door de ogen van een marsbewoner, wordt de mens met al zijn activiteiten 
gewoon onderdeel van de natuur.  
 
Terwijl het beleid mensen uit de natuur heeft geplaats, en worstelt met de gevolgen van de natuur-cultuur 
paradox, verkent bijvoorbeeld het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mogelijke oplossingsrichtingen. In 
de Natuurverkenning 2010-2040 (2012) probeert men de visie op natuur te verbreden en zo een betere basis 
te creëren voor maatschappelijke betrokkenheid en de communicatie tussen stakeholders. In dit rapport 
onderzoekt men vier ‘kijkrichtingen’ die ‘de bandbreedte schetsen tussen behoud en gebruik van de groene 
leefomgeving’. Iedere kijkrichting vertegenwoordigt een normatief scenario. Net zoals een prisma wit licht 
splitst in de kleuren van de regenboog, zo splitsen deze kijkrichtingen één en dezelfde natuur in vier 
scenario’s: beleefbare natuur, functionele natuur, inpasbare natuur en vitale natuur. Beleefbare natuur is het 
landschap en de aanwezigheid van soorten waaraan mensen plezier beleven. De inpasbare natuur is het groen 
waaraan te verdienen valt. De functionele natuur is het ecosysteem dat mensen allerlei producten en diensten 
levert. Vitale natuur, tenslotte, is gekoppeld aan de begrippen ‘biodiversiteit’ en ‘natuurlijkheid’. Op dezelfde 
manier als het samenvoegen van regenboogkleuren weer wit licht oplevert, levert het samenvoegen van de vier 
kijkrichtingen weer een totaalbeeld van de natuur in een gebied.  
 
Het uiteenrafelen van het natuurbegrip in verschillende ‘kleuren’ is ook onderdeel van een andere recente 
studie (Het natuurdebat ontward, 2012). Hier gebruikt men een ‘regenboog’ met andere kleuren, waarbij de 
nadruk ligt op natuur als erfgoed, natuur als kapitaalgoed, en natuur als consumptiegoed.  
 
Enerzijds gaat het beleid uit van de veronderstelling dat natuurlijkheid toeneemt naarmate menselijke invloeden 
kleiner worden. Deze visie beschouwt de mens niet als onderdeel van de natuur: de mens heeft vooral een 
verstorende invloed. Anderzijds zijn beleidsadviserende instanties op zoek naar mogelijkheden om de tegen-
stelling te verzachten door aandacht te besteden aan verschillende zienswijzen, zoals: beleefbare natuur, 
functionele natuur, inpasbare natuur of vitale natuur, of natuur als erfgoed, als kapitaalgoed en als consumptie-
goed. Het uitsplitsen van ‘kleuren’ maakt verkenning mogelijk van een breder natuurbegrip dat toelaat dat de 
mens (onvermijdelijk) zijn omgeving beïnvloedt, en biedt zo een opening om de mens bij de natuur te 
betrekken.  
 
Alle kijkrichtingen en regenboogkleuren maken de mens zelf nog steeds geen integraal onderdeel van de 
natuur, en dus blijft de natuur-cultuur paradox bestaan. Om de natuur-cultuur paradox op te lossen, is het nodig 
dat het beleid een extra stap doet, en de mens gaat beschouwen als onderdeel van een meer omvattend 
natuurbegrip. Deze omvattende natuur is dan een aanduiding voor alle processen op aarde. Om verwarring van 
deze twee natuurbegrippen te voorkomen, en discussies over het verschil makkelijker te maken, noemen we 
de omvattende natuur hierna ‘innatuur’ (dit staat voor mens-inclusieve natuur). De innatuur komt overeen met 
het zeer algemene natuurbegrip dat al werd gebruikt door Spinoza, die uitging van één substantie, ‘natuur’, en 
bijvoorbeeld Von Schelling, die ervan uitgaat de fysis, de natuur, het beginpunt is van alles. Omdat natuur een 
denkbeeldige deelverzameling is van de innatuur, is er niet langer sprake van een tegenstelling, maar van een 
kunstmatige begrenzing. Natuur die een deelverzameling is van de innatuur kan om die reden nooit onafhanke-
lijk van de innatuur bestaan en/of functioneren. 
 
Het bovenstaande laat zien dat het nuttig is onderscheid (distinctie) aan te brengen tussen de begrippen 
‘natuur’ in engere zin en ‘natuur’ in brede zin. De natuur in enge zin gaat over de wereld rondom de mens. 
Zoals ook wordt besproken in Sýkora (2013) heeft natuur verschillende betekenissen die afhangen van ons 
mensbeeld. De aanduiding natuur wordt daarbij vaak gebruikt als tegenstelling van cultuur, of ook wel als 
deelverzameling binnen de innatuur (de aanduiding voor alle objecten en processen in het heelal).  
 
Het maken van distincties is een virtueel proces. Virtueel verwijst ernaar dat het onderscheid tot stand komt in 
de hersenen. Distincties maken dus virtueel onderscheid tussen groepen objecten of processen in de wereld 
om ons heen. Het komt vaak voor dat een distinctie een eigen leven gaat leiden, en een morele lading krijgt 
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met een hoge mate van zwart-wit denken. Een voorbeeld van het toekennen van een morele lading is het idee 
dat natuur onbedorven is, puur, en dus ‘goed’, en dat cultuur afbreuk doet aan de natuur en dus ‘slecht’ (in 
ieder geval slecht voor de natuur). In deze zienswijze staan de mens en zijn technische uitvindingen ver van de 
natuur, en worden daarom negatief gewaardeerd.  
 
Analyses van de problemen die samenhangen met morele invullingen van distincties in relatie tot natuur en 
cultuur bestaan al lang. Bijvoorbeeld Daly (1984) bespreekt de distinctie economie-ecosysteem. Deze 
discussie vertoont veel raakvlakken met de discussies over de distinctie cultuur-natuur, en wordt daarom 
besproken in Box 2. 
 
 

 
Tekstbox 2: Distinctie economie-ecosysteem 
In zijn artikel ‘Alternatieve strategieën voor het integreren van economie en ecologie’ bespreekt Daly (1984) 
drie figuren van belangrijke interpretaties van de distinctie tussen economie en de wereld (het ecosysteem). 
Ieder voorbeeld staat voor een belangrijke denkrichting met een eigen morele lading.  
 
De eerste denkrichting draagt de naam ‘economisch imperialisme’. Deze richting wordt kernachtig verklaard 
door de woorden van Smart (1926): Beschaving heeft als economisch doel om de vijandige of onverschillige 
relatie van de mens met zijn natuurlijke milieu te veranderen in een nuttige relatie. In deze zienswijze zal 
economie zich uitbreiden totdat alle beschikbare ecosysteemruimte ten dienste van de mens staat.  
 
De tweede denkrichting draagt de naam ‘ecologisch reductionisme’ omdat de rol van de ecologie 
ondergeschikt is aan die van de thermodynamica (eerste en tweede wet van de thermodynamica en het 
maximum power principe). Daly beschouwt dit als een beperkte zienswijze (een reductie). Zijn scepsis betreft 
vooral het idee dat economie energie zo snel mogelijk zal benutten (volgens het maximum power principe), 
omdat dit tot kostbare verspilling zou leiden. Reductie tot natuurwetten kan volgens Daly niet zo ver gaan dat 
het doel van het gebruik van grondstoffen wordt veronachtzaamd. Zoals in De Soortenstorm (Jagers 2012) 
wordt besproken, is het probleem van reductionisme op te lossen door rekening te houden met de noodzaak 
tot efficiëntie. Efficiëntie is nodig omdat de strijd om het bestaan voor een belangrijk deel afhankelijk is van 
complexiteit en groei. Hoe efficiënter deze laatste factor kan worden bereikt, hoe groter de toename van 
macht over resources (resource dominance, Jagers op Akkerhuis en Damgaard, 1999) tijdens een generatie 
of na een aantal generaties. 
 
De derde denkrichting beschouwt de economie als een subsysteem van de ecologie, dat uiteindelijk in een 
dynamisch evenwicht zal komen met het ecosysteem (een ‘steady-state subsystem)’. Hierbij ligt de nadruk op 
de fysische inbedding van de economie in de ecologie. 
 

 

Figuur 1 

Drie alternatieve strategieën voor het integreren van economie en ecologie (naar Daly 1984).  
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Door vanaf mars naar de innatuur op aarde te kijken, vermindert het spanningsveld natuur-cultuur, omdat alle 
menselijke activiteiten en producten gewoon een onderdeel worden van de innatuur. Deze laatste visie opent 
voor het beleid de mogelijkheid om open vragen te stellen over welke combinaties van regenboogkleuren van 
innatuur op een bepaalde locatie de meest efficiënte of gewenste uitkomst leveren. Het is daarbij te 
verwachten dat mensen die zich een onderdeel voelen van de natuur zich automatisch betrokken zullen voelen 
bij de natuur waar ze onderdeel van zijn. En wanneer mensen zich een integraal onderdeel voelen van de 
innatuur wordt vanzelf duidelijk, dat het nodig is om relevante natuurlijke processen in stand te houden, omdat 
het welbevinden van mensen van deze processen afhangt, zowel in de directe woonomgeving, in de agrarische 
productieomgeving als in de ‘donkergroene natuur’. Op basis van de innatuur, wordt het mogelijk om naar de 
menging van natuur, stad en industrie te kijken als een totaalsysteem; een nieuw en gevarieerd ecosysteem. 
Als onderdeel van de innatuur kan de mens ook positiever worden gewaardeerd, omdat de mensheid met zijn 
hersenen en activiteiten een belangrijke constructieve bijdrage levert aan de innatuur, en niet langer alleen als 
een vernietiger hoeft te worden beschouwd. 
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2 Biodiversiteit: de diversiteit van alle 
organismen. 

Bij het vaststellen van de ‘biodiversiteit’ op aarde is de uitkomst erg afhankelijk van de keuze voor een 
bepaalde definitie. Een internationaal erkende definitie van biodiversiteit die een belangrijke rol speelt in het 
beleid, is de definitie van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD: Convention on Biological Diversity, 
1992). Artikel 2 van dit verdrag geeft de volgende omschrijving van biodiversiteit: Biologische diversiteit omvat 
de variabiliteit van levende organismen van allerlei oorsprong, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, 
mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij onderdeel zijn; dit 
omvat de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.  
 
De definitie van de CBD is opgesteld met een internationaal beleidsdoel voor ogen: de instandhouding van de 
biodiversiteit op aarde. Bij de onderhandelingen over deze definitie zullen veel verschillende belangen een rol 
hebben gespeeld. Dit is waarschijnlijk de reden dat de gekozen formulering uitnodigt tot discussie, zoals is 
beschreven in de Soortenstorm (2012). De gedachtenlijn in De Soortenstorm zal hier kort worden 
samengevat.  
 
Om te beginnen baseert de definitie van de CBD zich op de variabiliteit van ‘levende organismen’. Hierbij staan 
de begrippen ‘leven’ en ‘organismen’ centraal, terwijl deze begrippen zelf niet worden omschreven, en een 
‘levend organisme’ een tautologie lijkt. Men vermeldt aan het begin van de definitie dat biodiversiteit de 
diversiteit is van alle organismen, en raakt daarmee aan de kern van de zaak, want de woorden ‘bios’ en 
‘diversitas’ staan voor ‘leven’ en ‘verscheidenheid’. Zoals wordt besproken in De Soortenstorm (2012) is leven 
een abstract begrip, dat in een definitie van biodiversiteit het beste kan worden toegespitst op organismen, 
omdat organismen de eenheden zijn die ieder voor zich de eigenschap ‘leven’ vertegenwoordigen. De relatie 
tussen leven en organismen, en de definities van beide begrippen, worden uitgelegd in Tekstbox 3. We gaan er 
dus van uit dat biodiversiteit simpelweg de variatie van individuele organismen is. Als de CBD in het vervolg van 
haar definitie aangeeft dat biodiversiteit genen, soorten en ecosystemen omvat, roept dit de vraag op of dit 
wel consistent is. Want is het wel correct om genen, soorten en ecosystemen ‘organismen’ te noemen? Een 
bioloog zal deze vraag ontkennend moeten beantwoorden. Genen zijn onderdelen van organismen, soorten zijn 
abstracte groepsaanduidingen voor individuen die in potentie met elkaar kunnen paren en voor de vruchtbare 
nakomelingen die hiervan het gevolg zijn, en ecosystemen zijn abstracte aanduidingen voor selecties van de 
hierboven omschreven aardse innatuur. 
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Tekstbox 3: Wat is ‘leven’ en wat is een ‘organisme’? 
Het vinden van een definitie voor ‘leven’ wordt bemoeilijkt door twee uitdagingen.  
 
De eerste uitdaging is om onderscheid te maken tussen de begrippen ‘leven’ en ‘levend’. Levend verwijst naar 
activiteit. Een bacterie is bijvoorbeeld levend als hij suiker omzet in alcohol. Maar als de bacterie is bevroren, 
dan is hij niet meer actief en dus ook niet meer levend. Toch voldoet de bacterie dan nog wel aan de 
karakterisering ‘leven’, want hij kan weer worden ontdooid en dan ‘levend’ worden. Leven is dus een 
karakterisering die niet samenhangt met activiteit, maar wel met het hebben van een structuur, die activiteit in 
principe mogelijk maakt. 
 
De tweede uitdaging is de cirkelredenering in de omschrijving van leven en organisme: organismen zijn levende 
wezens, en leven is een eigenschap van organismen. In de logica duidt een cirkelredenering op een probleem 
waarvoor nog geen goede oplossing is gevonden.  
 
Een recente ecologische theorie, de operator theorie, lost bovenstaande problemen op door de definities te 
koppelen aan een complexiteitsladder (Jagers op Akkerhuis en Van Straalen, 1999; Jagers op Akkerhuis, 
2008; Jagers op Akkerhuis, 2010). Onderaan de ladder staan deeltjes met een eenvoudige structuur, zoals 
quarks, protonen, atomen en moleculen. Hoger op de ladder staan ‘deeltjes’ met een steeds complexere 
structuur, zoals bacteriën, protozoën, meercelligen zoals planten en schimmels, en meercelligen met 
hersenen. Elk volgend niveau op de ladder heeft altijd precies één extra structureel kringproces en één extra 
functioneel kringproces. In combinatie, en in interactie, zorgen beide kringprocessen voor de ‘typische 
closure’. Bijvoorbeeld eencelligen worden meercelligen als ze zowel hun celwanden verbinden (structurele 
closure) als het plasma van hun cellen verbinden en zo samen verantwoordelijk worden voor het overleven van 
alle cellen als geheel (functionele closure). Als een deeltje niet de juiste typische closure vertoont kan het geen 
plaats krijgen op de ladder. 
 
De complexiteitsladder biedt nu een mogelijkheid om zowel de definitie van ‘organisme’ als van ‘leven’ een 
nieuw fundament te geven.  
 
Voor de definitie van het begrip organisme ligt de focus op de individuele ‘deeltjes’ op de complexiteitsladder. 
Om aan te sluiten bij de biologie, is het praktisch om alleen die deeltjes op de complexiteitsladder organismen 
te noemen waarvan de constructie minimaal zo complex is als van een bacterie. Een belangrijk gevolg van het 
gebruik van de complexiteitsladder is, dat het begrip organisme zich steeds richt op een deeltje, op een 
individu, op een totaliteit. Op ieder niveau van de ladder is steeds een nieuwe typische closure verantwoordelijk 
voor de afgrenzing van het organisme als organisatorische en materiële eenheid. 
 
Voor de definitie van het begrip leven ligt de focus juist op een algemene eigenschap. Opnieuw is het gebruik 
van de deeltjesladder en de typische closure onontbeerlijk. De karakterisering ‘leven’ geldt immers selectief 
voor organismen, en die zijn hierboven gedefinieerd op basis van de complexiteitsladder. Het is nu mogelijk te 
kiezen voor twee algemene benaderingen van ‘leven’.  
 
De ene benadering plaatst leven tegenover niet-leven. Hierbij gaat het om leven als een organisatietoestand 
van materie. Deze organisatietoestand is aanwezig in alle organismen. Net als het mogelijk is te vragen “heeft 
deze materie de toestand van vaste stof?”, zo is het ook mogelijk te vragen “heeft deze materie de toestand 
van leven?”. Vervolgens kan de vraag worden gesteld naar het specifieke niveau van organisatie, bijvoorbeeld 
of het gaat om een bacterie of een meercellige met een neuraal netwerk. 
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De andere benadering plaatst leven tegenover dood. Nu ligt de nadruk op de aanwezigheid en het verlies van 
de typische closure. Op het moment dat de typische closure aanwezig is, is er sprake van een organisme, en 
geldt de karakterisering ‘leven’. Wordt de typische closure verbroken, dan is per direct geen sprake meer van 
een organisme en vervalt de algemene karakterisering ’leven’. Een lichaam zonder closure wordt aangeduid als 
lijk. 
 
Het bovenstaande laat duidelijk zien dat de begrippen organisme en leven zowel met elkaar zijn verbonden, als 
met de complexiteitsladder. Desondanks overlappen de definities niet geheel. Dat blijkt bijvoorbeeld duidelijk 
uit de vraag 'Is een kaarsvlam leven?' Deze vraagstelling is op twee manieren te beantwoorden. Als het gaat 
om een organisatietoestand van materie, is het antwoord 'nee, geen leven'. Immers de materie van een 
kaarsvlam mist de organisatie van een organisme. Als het gaat om de tegenstelling leven-dood, is de vraag 
niet correct, omdat een vlam geen ‘leven’ kan ‘zijn’, omdat leven een algemene en abstracte karakterisering is. 
Ook een organisme ‘is’ bij deze zienswijze geen leven. Overigens voldoet een kaarsvlam ook niet aan de 
karakterisering leven, omdat een kaarsvlam geen organisme is (dit is zo omdat de kaars geen vorm van 
typische closure vertoont), en alleen organismen de juiste eigenschappen hebben om te voldoen aan de 
karakterisering ‘leven’. Omdat een kaars nooit de eigenschap leven heeft bezeten, kan een kaars nooit worden 
aangeduid als ‘dood’, maar alleen als ‘niet leven’. 
 
Een consequentie van bovenstaande benadering is dat een organisme de karakterisering leven verliest als het 
zijn typische closure verliest. En het verlies van closure leidt tot een lagere positie op de complexiteitsladder. 
Bijvoorbeeld, als iemand hersendood is, dan vertegenwoordigt hij niet langer leven op het niveau van het 
neurale netwerkorganisme, maar leeft het lichaam nog wel voort (bij de juiste verzorging) op het niveau van 
een niet langer autonome groep verbonden cellen. Omdat deze groep cellen niet meer autonoom in staat is 
hun organisatie te handhaven, ontbreekt de functionele closure, en is een lichaam zonder werkende hersenen 
in strikte zin geen organisme. Omgekeerd ontwikkelt een mens zich vanaf de bevruchting van een eencellige 
levensvorm, tot een kolonie (het 2, 4 en vroege 8 cellige stadium), tot een meercellige aan het eind van het 8 
cellige stadium van de morula (met de eigenschap dat de cellen plasmaverbindingen vertonen en wederzijdse 
binding tot een organisatiestructuur die alle cellen van elkaar afhankelijk maakt voor hun overleven, en ook de 
voorwaarden schept voor zelfstandig overleven), tot een neuraal netwerk-organisme. Tijdens de ontwikkeling 
van een embryo worden steeds nieuwe typische closures gevormd, en ontstaan steeds complexere 
organisatievormen van leven. 
 

 
 
Door het gebruik van genen, soorten en ecosystemen probeert de CBD-definitie van biodiversiteit bruggen te 
slaan naar metingen van biodiversiteit, naar wetgeving en naar maatregelen voor het behoud. Dit heeft geleid 
tot concessies aan de wetenschappelijke duidelijkheid. Ondertussen is de definitie van de CBD ongeveer de 
standaard definitie van biodiversiteit geworden, waardoor de gekozen beleidsdefinitie ook een sterke invloed 
heeft op het wetenschappelijke debat.  
 
Hoewel de formulering van de CBD-definitie beleidsmatige voordelen heeft, verdient het wetenschappelijk de 
voorkeur om de definitie simpel en zuiver te houden, en uit te gaan van de variatie van organismen. 
Tegelijkertijd biedt een dergelijke basale definitie ook een solide uitgangspunt voor behoud. Dit komt omdat 
het behoud van biodiversiteit afhankelijk is van de instandhouding van alle variatie aan organismen en dus ook 
van alle processen waarvan deze variatie afhankelijk is. Hierbij horen de wisselwerkingen tussen organismen 
onderling en de wisselwerkingen van organismen met hun omgeving. Al deze wisselwerkingen definiëren 
samen het ecosysteem. Het concept ecosysteem kan dus als containerbegrip nog steeds een rol spelen bij de 
bescherming van organismen. 
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Maar daarmee is niet alles gezegd. Immers, de wisselwerkingen in een ecosysteem zijn dynamisch, en het 
natuurlijke aantalsverloop van de algemeenheid van iedere soort varieert van jaar tot jaar. Bescherming van 
biodiversiteit kan hiermee rekening houden door een bescheiden doelstelling na te streven, bijvoorbeeld in de 
volgende vorm: het behoud van biodiversiteit vereist de instandhouding van een selectie van ecosysteem-
onderdelen en voorwaardenscheppende processen die in principe garanderen dat van alle soortpopulaties de 
aantallen boven het minimale levensvatbare aantal individuen blijven en daarmee een minimale basis bieden 
voor evolutie.  
 
Omdat soorten met elkaar in concurrentie zijn, en door evolutie voortdurend veranderen, komen er soms 
soorten bij en verdwijnen soms soorten. Biodiversiteit kan daarom nooit een statisch getal zijn. Ook de mens 
zorgt ervoor dat er nieuwe soorten bij komen, bijvoorbeeld door genetische manipulatie en door veranderingen 
in het milieu waar de populatie van een soort zich vervolgens aan aanpast. En omdat de aarde geen ruimte en 
resources heeft voor oneindig veel soorten, zal een sterke toename van het aantal mensen er dwingend toe 
leiden dat andere soorten het moeten stellen met minder ruimte en resources. Dit betekent voor bepaalde 
soorten, dat er onvoldoende leefruimte overblijft, waardoor ze uitsterven. Dat door toedoen van de mens 
soorten uitsterven of evolueren is hiermee een natuurlijk onderdeel van het evolutieproces. En omdat mensen 
zelf onderdeel zijn van de natuur, is het ook een natuurlijk proces dat mensen zich zorgen maken over deze 
ontwikkelingen en proberen de hun omringende natuur niet in die mate te schaden dat hun eigen duurzame 
ontwikkeling daarvan hinder ondervindt. 
 
Het heeft belangrijke gevolgen dat de CBD-definitie minder aandacht besteedt aan individuele verschillen 
tussen organismen dan aan genen, soorten en ecosystemen. Hierdoor veronachtzaamt zij namelijk een 
belangrijk aspect van de variatie tussen individuele organismen: de verschillen tussen hersenen. Hersenen 
vertonen een breed scala aan complexiteit, variërend van zeer primitieve hersenen in kleine dieren zoals plant-
parasitaire aaltjes, beerdiertjes, spintmijten en regenwormen, tot zeer complexe hersenen in dieren zoals 
dolfijnen, zeeleeuwen, leeuwen, mensapen en mensen. De CBD-definitie besteedt aan mensen weinig aandacht, 
ten eerste omdat het maar om een soort gaat, maar ten tweede door geen aandacht te besteden aan 
hersendiversiteit. Daardoor werkt de CBD-definitie als een selectieve meetlat, die een lokale toename van het 
aantal mensen niet herkent als meer biodiversiteit, maar die wel een achteruitgang signaleert als de mens 
genen, soorten of ecosystemen laat verdwijnen. Als gevolg van deze meetmethode zijn mensen altijd in 
conflict met de biodiversiteit. Ook dit is een paradox, de mens-biodiversiteit paradox, die het resultaat is van 
een ingeperkte definitie van biodiversiteit. 
 
De mens-biodiversiteit paradox kan worden opgelost door een bredere visie, die teruggrijpt op de fundamen-
tele invulling van het begrip biodiversiteit, op basis van de verschillen tussen individuele organismen. Als we 
deze laatste benadering gebruiken, is de mens niet langer alleen een vernietiger van biodiversiteit. In tegen-
deel, mensen leveren nu een belangrijke bijdrage door middel van de diversiteit van individuele hersenen. Met 
deze laatste benadering wordt onderzoek mogelijk naar de beste strategieën om de groei van de mensen-
biodiversiteit zo goed mogelijk te combineren met de aanwezigheid van alle overige biodiversiteit. Als hierbij 
enig verlies optreedt van de biodiversiteit in de natuur, wordt dit waarschijnlijk ruim gecompenseerd door de 
toename van de biodiversiteit van de innatuur.  
 
Bij de bespreking van het begrip natuur, gaven we al aan dat de mensheid voor haar onderhoud en 
ontwikkeling, en dus voor haar welzijn, afhankelijk is van resourcestromen, zoals voedsel, bouwmaterialen en 
energie. Ook hangt het welzijn van mensen voor een deel samen met niet-consumptieve benutting van de 
natuur, bijvoorbeeld voor recreatieve en religieuze doelen. Van al deze factoren maakt biodiversiteit een 
onderdeel uit. Afwegingen van het belang van de biodiversiteit in de natuur, en dus afwegingen van de 
instandhouding van meer of minder biodiversiteit, zullen uiteindelijk afhangen van menselijke oordelen over het 
belang van biodiversiteit voor duurzame instandhouding van consumptieve en niet-consumptieve natuur-
benutting door de mens (als drager van een belangrijk deel van de biodiversiteit van de innatuur). 
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3 Veerkracht of ontwikkelkracht? 

In een wereld waar alles steeds sneller verandert, spant het beleid zich in om voorwaarden te scheppen die 
ervoor zorgen dat de natuur tegen een stootje kan. Men stimuleert maatregelen waardoor de zogenaamde 
‘veerkracht’ van de natuur zal toenemen. De vraag is daarbij natuurlijk wel wat er eigenlijk ‘veert’, waarom, en 
waar naar toe? Misschien is een meer open houding nuttig, die zich richt op ‘ontwikkelkracht’. 
 
Het begrip veerkracht heeft wetenschappelijk gezien al een vrij lange historie. In 1973 schreef Holling er een 
wetenschappelijk artikel over (Engelse benaming: resilience). Hij gaf de volgende definitie: 'veerkracht bepaalt 
het vermogen van relaties in een systeem om te blijven bestaan, en is een maat voor het vermogen van zulke 
systemen om ondanks schokken door veranderingen van interne (state variables) of externe (driving variables) 
parameters te blijven bestaan'. Hieruit is af te leiden dat in een 100% veerkrachtig systeem alle ‘relaties’ (de 
interacties tussen elementen in het systeem) dus altijd in stand blijven. Relaties mogen dus variëren in gewicht/ 
intensiteit en mogen zelfs een nulwaarde aannemen, maar ze moeten wel blijven bestaan. Bijvoorbeeld in een 
bevroren bacterie ligt de dynamiek stil, en is de intensiteit van alle relaties nul. Dat de bacterie weer tot leven 
kan komen na het ontdooien, komt doordat alle fysiologische en structurele relaties in de bacterie ‘heel’ zijn 
gebleven, ook al deed de bacterie daar in bevroren toestand tijdelijk niets mee. Maar na het ontdooien hervat 
de bacterie zijn gebruikelijke activiteit. Bacteriën vertonen dus een grote veerkracht voor het proces van 
bevriezen en ontdooien1. Het is onduidelijk of de definitie van Holling vooral verwijst naar functionele 
ecosysteemrelaties op een hoog niveau van aggregatie, zoals stofstromen, transport, primaire productie, etc., 
of dat zij ook geldt voor specifieke interacties van individuele organismen met andere organismen en met 
objecten in hun omgeving. Dit onderscheid is belangrijk, omdat interacties op een laag niveau eerder wegvallen 
dan op een hoog niveau. Over het algemeen zijn hoge en lage niveaus niet sterk verbonden. Het beschermen 
van biodiversiteit zonder op aantalsverhoudingen te letten leidt niet tot de instandhouding van ecosysteem-
diensten. Omgekeerd biedt de instandhouding van ecosysteemdiensten weinig garanties voor bescherming 
van de onderliggende biodiversiteit. 
 
Holling definieert in het zelfde artikel ‘stabiliteit’ als de afwezigheid van fluctuaties: hoge stabiliteit staat dan 
voor geringe fluctuaties, en lage stabiliteit staat voor sterke fluctuaties. Holling laat ook zien dat een systeem 
een grote veerkracht kan hebben, en ondertussen weinig stabiel kan zijn (en dus sterke fluctuaties vertonen). 
Stabiliteit is een maat voor variabiliteit van de dynamiek: is er veel variatie in de dynamiek dan is het systeem 
weinig stabiel.  
 
In hetzelfde artikel schreef Holling ook al over kantelpunten en over de stabiliteit van voedselwebben. Over 
kantelpunten schrijft Holling: als er meer dan één domein van aantrekking is' dan kan instabiliteit een systeem 
'eenvoudig verplaatsen van het ene naar het andere domein'. Een ‘domein van aantrekking’ is een toestand 
waar het systeem uit zichzelf naartoe ontwikkelt, een ‘voorkeurstoestand’, bijvoorbeeld een laat successie-
stadium, zoals bos. Men spreekt van aantrekking, omdat het lijkt of de ontwikkeling van het systeem door deze 
voorkeurstoestand wordt ‘aangetrokken’, maar eigenlijk ontwikkelt het zich naar een voorkeurstoestand toe. 
Een ecosysteem kan ook fluctueren tussen twee voorkeurstoestanden. Als er in een gebied veel grote grazers 
zijn, die het gebied kaal grazen, en die af en toe massaal sterven door een ziekte, waarna zich bos kan 

 
                                                        
1  Onduidelijk is of ook het tijdelijk verdwijnen van relaties onder de definitie valt, omdat een verdwenen relatie strikt genomen niet 

alleen nul is, maar niet meer bestaat. 
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ontwikkelen, kan een kaal grasland met veel grazers afwisselen met een bosrijk gebied met weinig grazers. 
Over de relatie diversiteit-stabiliteit in voedselwebben meldt Holling dat Elton (1958) en MacArthur (1955) 
hebben aangetoond dat: 'de stabiliteit ruwweg gelijk op gaat met het aantal links tussen soorten in een 
voedselweb'. Op verschillende manieren vormen Hollings ideeën over kantelpunten en stabiliteit een basis voor 
modern onderzoek (zie onder andere Shear McCann, 2000; Scheffer et al., 2012). 
 
 

 
Tekstbox 4: Voorkeurstoestanden als plafonds 
Voorkeurstoestanden (ook wel ‘attractoren’ genoemd) treden op als omgevingsfactoren een ecosysteem laten 
variëren binnen een zeker marge. Een voorbeeld van een veel voorkomende voorkeurstoestand is bos. Als in 
een gebied waar bos kan gedijen een grasveld ligt, en grote grazers dit gras niet kaal vrij houden van boom-
opslag, dan ontwikkelt zich uiteindelijk bos. De ontwikkeling van grasland naar bos heet successie. Bos wordt 
beschouwd als het eindstadium (of climaxstadium) van de successie. Het climaxstadium is een voorkeurs-
toestand, want hier zal de successie zich in principe altijd naar toe ontwikkelen. 
 
Het klassieke beeld van een voorkeurstoestand is een ‘kuil’ waar het systeem als een bal ‘in’ rolt. Maar dit 
beeld sluit slecht aan bij de processen in ecosystemen. Dit komt doordat een ecosysteem tijdens zijn 
ontwikkeling niet ‘omlaag rolt’ maar juist ‘omhoog ontwikkelt’. Omlaag roept associaties op met steeds minder 
biomassa, of steeds minder soorten. Maar de processen in ecosystemen leiden er juist altijd toe dat er meer 
biomassa wordt gevormd, terwijl er een successie van soorten optreedt.  
 
In de natuur valt een ecosysteem niet naar beneden, maar groeit het naar een zeker plafond toe. Dit plafond is 
het resultaat van beperkende omstandigheden in de omgeving, zoals droogte, gebrek aan nutriënten, sterke 
wind, etc. Soms werkt sterke begrazing ook als een beperkende factor, en bepaalt het aantal grazers de 
hoogte van het plafond. Aangedreven door competitie en successie zal de vegetatie op den duur altijd een 
maximaal haalbare groei realiseren, dit betekent dat de planten ‘zo dicht mogelijk tegen het plafond’ aan gaan 
groeien.  
 
Als het plafond twee bulten heeft, en het systeem dynamisch genoeg is om af en toe de rand van een bult te 
naderen, dan kan het systeem overstappen van de ene naar de andere bult in het plafond. In dat geval wisselt 
het systeem tussen twee voorkeurstoestanden. 
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Figuur 1 

Plafonds in de ontwikkeling van vegetatie. A: de omstandigheden leiden tot een lokale bult in het plafond. Dit kan bijvoorbeeld 

gebeuren als grazende dieren verdere successie van dit type vegetatie tegen gaan. B: hier is sprake van een zwak plafond. C: 

uiteindelijk leiden milieu en klimaat (soms ondersteund door een interactie tussen vegetatie en klimaat, bijvoorbeeld als er een 

positieve terugkoppeling is tussen regen in een gebied als gevolg van verdamping door de vegetatie) tot een definitief plafond, het 

climax stadium. Hier is de biomassa maximaal. De vegetatie vertoont fluctuaties (bijvoorbeeld door bosbranden) maar blijft 

‘tegenaan het plafond aan duwen’ zonder er doorheen te kunnen groeien. 

 

 
 
Wat er bijzonder is aan het begrip ‘veerkracht’ is het idee dat het systeem ‘veert’. Als we denken aan een 
stalen veer, dan kan die terugveren omdat er spanning op de veer staat als deze is uitgetrokken. De 
verbindingen in het staal van de veer blijven intact en bieden bij uitrekken steeds meer weerstand. Maar 
wanneer staat er spanning op de interacties in ecosystemen? Hoe herkennen we die spanning? En wanneer 
trekt deze spanning het systeem terug in zijn oude toestand? Is terugkeer naar een ‘oude toestand’ in 
ecosystemen eigenlijk wel denkbaar? Of gaat het meer om een menselijke interpretatie van de voortdurende 
ontwikkeling van het systeem? 
 
Het kan ook zijn dat de beeldspraak van veerkracht is ontleend aan de fysiologie van organismen. Een 
organisme kun je natuurlijk niet uitrekken als een ijzeren veer, maar wel stressen. Daarbij is stress een 
toestand van het organisme en de stressor de factor die de stress veroorzaakt. Stress bouwt op als een 
stressor het organisme verder van zijn optimale fysiologie, of ‘homeostase’, wegduwt. Voorbeelden van 
stressors zijn bijvoorbeeld extreme temperaturen, extreme vochtigheden, extreme voedingstoestanden etc. 
Het organisme gebruikt dan energie om een stressor te weerstaan of zich aan te passen. Het bieden van 
weerstand aan een stressor lijkt sterk op veerkracht maar kost voortdurend energie. Bij aanpassing zijn juist 
weer heel andere mechanismen aan het werk, omdat het organisme zijn fysiologie en/of vorm zo ombouwt dat 
de stressor niet langer wordt gevoeld. De nulsituatie is een optimaal functionerend organisme. Stress is de 
spanning van de ‘veer’ van het organisme. Bij teveel stress treedt onherstelbare fysiologische schade op en 
sterft het individu, de veer is te ver uitgerekt en is geknapt. 
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Een ecosysteem, zoals een bos, ‘spannen’ als een veer kan niet, want bomen zijn niet veerkrachtig verbonden 
zoals ijzeratomen in een stalen veer. Een bos heeft ook geen regulatie die probeert een optimale fysiologie te 
handhaven, zoals bij een organisme. In plaats daarvan is er in een bos alleen ontwikkeling van biomassa, en 
successie (opeenvolging) van vroege, ‘ruderale’ soorten naar late, specialistische soorten. Groei en 
verandering van de vegetatie zorgen ervoor dat een gekapt bos en een grasvlakte langzaam kunnen 
ontwikkelen in de richting van een bos. Deze ontwikkeling wordt aangedreven door de zon. De groei van 
planten, en daarvan afgeleid die van dieren, past zich altijd aan, aan de mogelijkheden. Als die gunstig zijn, 
ontstaat er bijvoorbeeld een oerwoud. Zijn de omstandigheden minder gunstig, bijvoorbeeld door tekort aan 
water of voedingstoffen, dan groeien in een gebied minder planten. Daarbij is de innatuur amoreel als het gaat 
om het behouden van bepaalde situaties; er bestaat geen kritische ondergrens voor verandering van een 
systeem. Natuurbeleid streeft er daarentegen vaak naar om bekende situaties zo lang mogelijk in stand te 
houden.  
 
Na verstoring kunnen omgevingsfactoren richtinggevend zijn voor de successie en dit zal vaak resulteren in 
gemeenschappen van planten en dieren die er eerder waren, en ook naar een biomassaniveau dat er eerder 
was. Omdat een systeem eigenlijk ‘door de zon omhoog wordt geduwd’ is het ook inzichtelijker om de eind-
situatie af te beelden als een plafond (zie figuur in tekstbox 4), en te spreken van ‘ontwikkelkracht’ in plaats van 
veerkracht. 
 
De snelheid waarmee een systeem na een verstoring meteen weer begint te ontwikkelen naar een maximale 
biomassa, wordt soms beschouwd als een indicatie voor grote veerkracht. Maar als het beleid nu zou streven 
naar maximale veerkracht zorgt dit voor problemen. Dit komt omdat vooral ruderale systemen een hoge 
veerkracht hebben, omdat zij snel weer veel biomassa vormen. Het gras in een weiland is al een paar weken 
na maaien weer terug gegroeid. En na een verstoring in de uiterwaarden groeit er al na een paar jaar weer 
wilgenbos. Een weiland en wilgenbos hebben dus een grote ‘veerkracht’. Aan de andere kant duurt het meer 
dan honderd jaar voordat een oud eikenwoud weer is terug gegroeid. Eikenwoud is vooral bijzonder door de 
combinatie van hoge eindleeftijd en trage groei, en heeft daarom een lage veerkracht. De vraag is natuurlijk of 
in heel Nederland nu wilgen, brandnetels en Engels raaigras moeten groeien, omdat dit veerkrachtige eco-
systemen zijn? Of is een hoge ‘veerkracht’ een beleidsdoel dat beter niet eenzijdig moet worden toegepast?  
 
Toch kan veerkracht in de zin van flexibiliteit een rol spelen in het beleid, bijvoorbeeld als basis voor een 
flexibele benadering van de bescherming van populaties van doelsoorten. Bijvoorbeeld voor steenuilen gelden 
op het moment strikte regels, die aangeven dat hun vaste broedlocaties nooit mogen komen te vervallen. 
Echter, indien voorafgaand of tijdens een project alternatieve broedlocaties worden gerealiseerd en door de 
uilen in gebruik worden genomen, waardoor de populatie als geheel gelijk blijft, is het voor de populatie niet zo 
erg als ergens anders nestlocaties komen te vervallen. 
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4 Soort en soortpopulatie 

In navolging van de CBD-definitie van biodiversiteit, richt het beleid zich op de bescherming van genen, soorten 
en ecosystemen. Men gebruikt daarbij in beleid en wetgeving het begrip soort als een snelle verwijzing naar 
alle individuen die horen bij de totale populatie van een soort. 
 
Het is voor verdere discussie handig om onderscheid te maken tussen het taxonomische en het ecologische 
soortbegrip. Een taxonomische soortnaam blijft bestaan, ook nadat alle individuen van de ecologische soort 
zijn uitgeroeid. Een taxonomische soortnaam is ook handig als aanduiding voor de herkomst van (onderdelen 
van) dode organismen, zoals huiden of slagtanden, en voor fossielen van uitgestorven soorten. Alle individuen 
op aarde van een soort, ongeacht of het eieren, larven, vrouwtjes of andere stadia in de levenscyclus zijn, 
duiden we hieronder aan als de ‘soortpopulatie’. Lokale onderdelen van de totale soortpopulatie worden 
vervolgens beschouwd als lokale populaties of subpopulaties. Soms verschillen lokale populaties in eigen-
schappen en worden op basis daarvan onderscheiden als ondersoorten of rassen. 
 
In de biologie stelt men de scheiding tussen soortpopulaties vast door te onderzoeken of volwassen individuen 
van verschillende seksen met elkaar willen paren (gedragsmatig soortbegrip), en als dit het geval is, of de 
paringen vervolgens vruchtbare nakomelingen opleveren (reproductief soortbegrip). Nakomelingen van ouders 
die tot verschillende soortpopulaties behoren worden bastaarden genoemd, en zijn per definitie niet 
vruchtbaar.  
 
Natuurlijk kan men nooit voor alle individuen testen of ze paren en vervolgens vruchtbare nakomelingen 
produceren. In gevallen waar kruisingsproeven zijn gedaan met enkele individuen, neemt men daarom aan dat 
de resultaten geldig zijn voor alle overige adulte individuen van de soortpopulatie. Voor lang niet alle soorten 
op aarde zijn zulke kruisingsproeven uitgevoerd. Als een-na-beste oplossing veronderstelt men dat individuen 
van hetzelfde levenscyclusstadium binnen een soortpopulatie voldoende op elkaar lijken om ze te onder-
scheiden van individuen in hetzelfde levenscyclus stadium binnen andere soortpopulaties.  
 
Er zijn meerdere voorbeelden van situaties waarin het soortbegrip niet zo eenduidig is als hierboven wordt 
voorgesteld. Bijvoorbeeld binnen de soortpopulatie van Ensatina salamanders in Californië, kunnen de 
salamanders uit regio’s die met elkaar zijn verbonden wel met elkaar paren, maar de salamanders aan de 
uiteinden van het verspreidingsgebied niet. Ook komt het voor dat bastaarden beperkt vruchtbaar zijn. Of dat 
groepen individuen geografisch zijn gescheiden, en dus in praktijk niet kunnen paren, maar wel vruchtbare 
jongen voortbrengen als individuen uit beide deelpopulaties bij elkaar worden geplaatst. En in soorten die zich 
voortplanten zonder paring (soorten met een asexuele voortplanting) is het paringscriterium helemaal niet te 
gebruiken voor het onderscheiden van soortpopulaties.  
 
Ook geldt dat grenzen tussen bepaalde groepen individuen tijdens de opsplitsing van een soort altijd tijdelijk 
onduidelijk zijn, omdat het vermogen onderling te paren niet opeens ophoud te bestaan. Bijvoorbeeld als 
paringen tussen twee groepen vaak voorkomen is er sprake van één soort. Maar het is een open vraag of dat 
er al sprake is van twee soorten als één op de tien paringen lukt. Of splitsen de groepen pas uiteen als het 
percentage succesvolle paringen daalt tot één op de 100, of één op de 1000?  
 
In de genetica gebruikt men soms het percentage verschillende basenparen van het DNA om de genetische 
afstand tussen populaties vast te stellen. Deze maat is ook wel voorgesteld als criterium om soorten te 
onderscheiden. Een probleem van deze manier van werken is dat er geen één-op-één verband bestaat tussen 
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bijvoorbeeld een verandering in fysiologie en/of gedrag die leidt tot reproductieve isolatie, en het aantal genen 
dat nodig is om deze verandering tot stand te brengen. 
 
Om discussies over situaties die niet helemaal bij bepaalde definities passen op te lossen, stellen ‘pluralisten’, 
zoals Sandler (2012) voor om, bij gebrek aan consensus over een criterium, een veelheid van criteria te 
combineren, en een soort te omschrijven als een groep van biologisch gerelateerde organismen die zich van 
andere groepen onderscheiden door een verschil in ‘levensvorm’. Een levensvorm verwijst naar de groeps-
eigen gedragingen die individuen in verschillende levensstadia vertonen tijdens hun bestaan, zoals reproductie, 
voeding, verdediging tegen predatoren, verplaatsing, etc. Het is aannemelijk, maar alweer geen absolute 
waarheid, dat een soortbegrip dat is ontleend aan een groot aantal parameters beter werkt om groepen uit 
elkaar te houden. Ook het gebruik van een groot aantal criteria lost echter de vraag niet op, welk percentage 
vruchtbare paringen een goed criterium is als grens tussen twee soorten. 
 
Als het aankomt op het formuleren van een precieze definitie van een soort, levert de wetenschappelijke 
discussie een groot aantal bespreekgevallen en discussiepunten op. Het gebruik van grove of juist fijnmazige 
criteria voor het onderscheiden van soorten heeft daarbij natuurlijk invloed op het aantal soorten. Dit is vooral 
zo aan de ‘uiteinden’ van de takken van de boom van het leven. Immers, omdat er heel veel ondersoorten, 
rassen en sub-populaties zijn, neemt het aantal nieuwe ‘soorten’ sterk toe, als men meer gewicht toekent aan 
deze meest fijnmazige indelingen, die als het ware de ‘blaadjes’ vormen van de boom van het leven.  
 
In het licht van al deze discussies, is het wellicht verstandig om aan het soortbegrip niet meer waarde toe te 
kennen dan een praktisch administratief handvat, dat het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier regels 
op te stellen voor het omgaan met en het behouden van soortpopulaties. Het is wel van belang dat door het 
gebruik van soorten als administratieve eenheden alle variatie tussen de individuen van deze soorten verdwijnt 
achter de ‘soorthorizon’. Hoewel de CBD-definitie van biodiversiteit dit probleem deels oplost door nadruk te 
leggen op genen, blijft het probleem bestaan voor hersendiversiteit en alle overige variatie tussen individuele 
organismen. Alleen een definitie van biodiversiteit die uitgaat van de variatie tussen organismen lost dit 
probleem op. Maar ook in dit laatste geval zal het beleid waarschijnlijk met soorten blijven werken, omdat voor 
een individu-gebaseerd biodiversiteitsbegrip handvaten nodig blijven op een hoger niveau van abstractie. 
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5 Betekenis voor het beleid 

Het beleid hanteert op het moment een sterke tweedeling tussen natuur en cultuur. Het uitgangspunt is dat 
naarmate de menselijke invloed toeneemt, de natuurlijkheid afneemt. Ondertussen is de invloed van mensen op 
het aardse ecosysteem alomtegenwoordig. Dit is de reden geweest om de huidige tijd aan te duiden als een 
nieuw geologisch tijdperk, het tijdperk van de mens, dat ook wel anthropoceen wordt genoemd. Menselijke 
invloed hoort ondertussen dus bij het ecosysteem, en bij de innatuur. En als we de aarde vanuit de ruimte 
bekijken, is alles wat er op aarde gebeurt onderdeel van de aardse innatuur. Om deze redenen is het wenselijk 
om de mens onderdeel te maken van de natuur op aarde. Er ontstaat een bijzonder soort Gordiaanse knoop 
als de mens onderdeel van de natuur is, terwijl het beleid menselijk handelen als onnatuurlijk beschouwt. Deze 
situatie beschouwen we in dit artikel als de natuur-cultuur paradox. 
 
Een andere paradox is het gevolg van de manier waarop beleid omgaat met biodiversiteit. In het beleid ligt de 
nadruk op genen, soorten en ecosystemen. Het begrip biodiversiteit verwijst echter in de kern direct naar de 
‘variatie van levende wezens’, en dus naar de variatie van alle individuele organismen. Ook al zijn soorten 
handige eenheden om het omgaan met variatie in beleid en in wetgeving te vereenvoudigen, heel veel variatie 
van organismen verdwijnt achter de horizon van het soortbegrip. Nadruk op genen alleen kan dit niet oplossen. 
Als we wel zouden kijken naar individuele verschillen, dan leggen opeens hersenen veel gewicht in de schaal, 
en vooral hersenen van mensen. Hierdoor ontstaan een nieuwe paradox voor het beleid, omdat de mensheid 
maar een enkele soort is, en in vergelijking met alle andere soorten dus relatief onbelangrijk, terwijl de 
biodiversiteit van de mensheid op basis van verschillen in hersenen waarschijnlijk groter is dan alle overige 
biodiversiteit. Het oplossen van deze paradox, die een definitie van biodiversiteit vereist die uitgaat van 
individuele verschillen, zorgt ervoor dat er voor de mens ruimte komt in de biodiversiteit. 
 
Om verschillende redenen is het voor het beleid van belang om een oplossing te vinden voor de natuur-cultuur 
paradox en de biodiversiteits-paradox. Alleen door het gebruik van een denkkader waarbinnen deze paradoxen 
niet meer bestaan, zal het lukken om de mens niet alleen te beschouwen als een vernietiger van de natuur, 
maar ook als bouwer van innatuur. Op dit moment wordt menselijke bemoeienis vaak nog gelijkgesteld aan 
afnemende natuurlijkheid. Deze zienswijze is niet stimulerend voor het maatschappelijk debat, omdat nu de 
mens als belangrijk onderdeel van de innatuur wordt ondergewaardeerd, en omdat de zienswijze hierdoor een 
grotere maatschappelijke betrokkenheid bij (in)natuur in de weg staat.  
 
Om bovenstaande redenen vraagt natuurbeleid in het anthropoceen om een nieuw natuurdebat, en om een 
herwaardering van bestaande uitgangspunten. Het huidige document biedt daarom een fundamentele analyses 
van belangrijke begrippen, en laat zien dat er verschillende manieren bestaan om te komen tot een bredere 
kijk op natuurbescherming en natuurbeleid, die ruimte biedt voor de menselijke inbreng. Daarvoor is wel nodig 
dat het beleid de mens gaat beschouwen als integraal onderdeel van de natuur en als zwaargewicht in de 
biodiversiteitsschaal. 
 
Dankwoord: Ik wil de volgende personen bedanken voor inspirerende gesprekken die hebben bijgedragen aan 
deze tekst: Karlè Sýkora, Leon Braat, Jack Faber en Frank Veeneklaas. 
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