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Voorwoord

Tijd is een fascinerend begrip. We gebruiken het voortdurend, bijvoor-
beeld wanneer we iets plannen, of een afspraak maken, of wanneer we 
nagaan of iets ‘op tijd’ zal zijn afgewerkt. Midden in de rush van het dage-
lijkse bestaan noemen we tijd kostbaar, vooral wanneer we de indruk heb-
ben dat het er ons aan ontbreekt. In de schaarse momenten dat we er lij-
ken in te slagen de normale gang van zaken te doorbreken, verandert tijd 
van dimensie. De tijd die geldt wanneer we terugblikken en herinneringen 
ophalen is van een andere orde dan de tijd waarop onze radiowekker ons 
attent maakt. Zo verschilt de tijdsdimensie van grote geschiedenisfeiten 
van de tijddimensie van de periode waarin ons geologisch aardoppervlak 
evolueert, of de tijdsdimensie waarin het biologische leven zich op aarde 
heeft ontwikkeld. Afgezien van de verschillen tussen al deze tijdsdimensies 
en ongeacht hoe sterk ze ons confronteren met de relativiteit van ons indi-
viduele bestaan, het zijn altijd onze denkbeelden en onze herinneringen 
die het ons mogelijk maken om ons over tijd te bezinnen. Het enige wat 
zich van de tijd onbemiddeld manifesteert, is immers slechts een fractie 
ervan, het efemere moment dat we ‘nu’ noemen. 

Als het verleden het product is van wat we kunnen denken en herin-
neren, aan welke denkbeelden en herinneringen moeten we dan priori-
teit geven? Zijn er gebeurtenissen die zo ingrijpend zijn geweest dat we ze 
nooit mogen vergeten? Er zijn inderdaad momenten in de geschiedenis 
waarvan we vinden dat we ze moeten blijven herinneren. Dat is de reden 
waarom we ze in onze omgeving markeren. De eerste bijdrage in dit boek 
besteedt aandacht aan een dergelijk monument: het Memoriaal, Museum 
en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten. Architect 
bOb Van Reeth beschrijft hoe het museum tot stand kwam. 

Hoe het verleden wordt herinnerd, hangt tot op zekere hoogte af van 
beslissingen. Wat zal in de geschiedenisles worden onderwezen en wat 
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12 voorwoord

niet? En wie mag dit bepalen? Het zijn vragen die in de context van de 
discussie over herinneringseducatie aan bod komen. 

Faulkner schreef: ‘The past is never dead. It’s not even past.’ Wat in het 
verleden is gebeurd, drukt zijn stempel op het heden. Wat een instelling 
vandaag representeert, wordt bepaald door wat ze heeft doorgemaakt. Dat 
is zeker het geval voor een van de oudste instituten die we vandaag ken-
nen: de Katholieke Kerk. Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het Tweede 
Vaticaans Concilie van start ging. Het gold als een scharniermoment. Wat 
zijn daar de sporen van vandaag? 

Tijd blijkt relatief. We denken haar verloop in mensenmaat. In de geo-
logie ontdekte men hoe futiel de tijd van mensen is in het licht van de 
tijd van het universum. Toch blijkt de impact van de mens op de natuur 
ingrijpend. Niet alleen een mensenleven is fragiel, ook de biodiversiteit op 
onze blauwe planeet blijkt uiterst kwetsbaar. Natuurlijke ontwikkelingen 
die het product zijn van miljoenen jaren evolutie worden door de invloed 
van mensen bedreigd. In deze context leidt een bezinning over tijd ons tot 
het besef van het belang van duurzaamheid.

Ook de ontwikkeling van wetenschap is gekoppeld aan tijd. Elke weten-
schap is immers een uitdrukking van de tijdsgeest waarin ze tot stand 
kwam. Dat we trachten onze DNA-structuur in kaart te brengen om de vat-
baarheid voor erfelijke ziekten vroeger op het spoor te komen (en daar nog 
in slagen ook), dat we ons onderzoek ten dienste stellen van een groenere 
economie, dat we reflecteren over een juridisch kader om het auteursrecht 
ook op het internet te vrijwaren: het zijn slechts enkele illustraties van de 
manier waarop academisch onderzoek mee wordt gestuurd door wat in 
onze tijd leeft. Dat impliceert geenszins dat de relevantie van wetenschap-
pelijk onderzoek beperkt blijft tot de tijd waarin ze tot stand is gekomen. 
Sommige ideeën of theorieën maken bijna letterlijk geschiedenis. Niet 
omdat ze door latere generaties onderzoekers met eerbied en ontzag wor-
den herkauwd, maar doordat ze een nieuwe richting tonen waarin onder-
zoek op een vruchtbare wijze verder kan worden ontwikkeld. De evolutie-
theorie van Darwin bijvoorbeeld, intussen al meer dan honderdvijftig jaar 
oud, lijkt vandaag actueler dan ooit. Het is een theorie die de biologische 
context waarin zij is ontwikkeld al lang is ontstegen en tot uitgangspunt is 
geworden voor heel wat onderzoek in de sociale wetenschappen, de psy-
chologie of de filosofie. De leer van Darwin biedt niet alleen inzicht in de 
evolutie van natuurlijke organismen, maar reikt ook een goed model aan 
om over de ontwikkeling van wetenschap zelf te reflecteren. Trial and error 
maken ontegensprekelijk deel uit van het wetenschappelijke bedrijf. Toe-
nemende complexiteit evenzeer. Wetenschappelijk onderzoek blijkt ook 
het best te gedijen wanneer er geen overkoepelende instantie is die alles 
tracht te sturen. En ja, in de strijd om schaarse onderzoeksmiddelen is 
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voorwoord  13

het – soms terecht, soms ten onrechte – vaak de meest aangepaste die het 
hoofd boven water kan houden. Ook al lijkt wetenschappelijk onderzoek 
vanuit zijn interne dynamiek vooral gericht op de toekomst, het kan dat 
maar doen in een voortdurende dialoog met zijn eigen verleden. Zo wer-
pen erg verschillende wetenschappen elk vanuit hun invalshoek een waaier 
aan perspectieven op het fenomeen ‘tijd’.

De veertien teksten die in dit boek gebundeld worden, vormen de 
schriftelijke neerslag van de Lessen voor de XXIste eeuw, die dit academie-
jaar voor de negentiende keer door het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte 
van de KU Leuven werden ingericht. De lessen hebben tot doel om stu-
denten van alle mogelijke universitaire richtingen en andere belangstellen-
den een beeld te geven van de staat en de diversiteit van het wetenschap-
pelijk onderzoek vandaag. De huidige discussies aan de KU Leuven over 
de invoering van een algemeen vormend, interdisciplinair vak getuigen 
van de nood aan een dergelijke vorming. Zowel de grote belangstelling bij 
ons publiek als het aanzienlijke aantal lesvoorstellen dat we elk jaar mogen 
ontvangen, hadden ons niets anders doen vermoeden. 

De publicatie van dit boek biedt ons de gelegenheid enkele mensen 
te danken die hebben bijgedragen aan de organisatie van de lessen of 
de totstandkoming van dit boek. Eerst en vooral uiteraard alle sprekers, 
die ook van deze jaargang een groot succes hebben gemaakt. Meer dan 
een pluim verdient ook Fran Venken, die vanop het secretariaat van het 
Hoger Instituut voor Wijsbegeerte de praktische organisatie van de lessen 
in goede banen leidt. Gert Meyers zijn we dankbaar voor zijn praktische 
hulp tijdens de lessen en de discussies. De mensen van de audiovisuele 
diensten van de KU Leuven en de verantwoordelijken van de Katholieke 
Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO) en de Dienst Postacademische 
Vorming van de Kortrijkse Campus van de KU Leuven danken we voor de 
goede samenwerking in het kader van de lessen die via videoconferentie 
in Brugge worden aangeboden. De stuurgroep en de facultaire vertegen-
woordigers van de Lessen hebben ons zoals steeds op deskundige wijze 
bijgestaan met de samenstelling van het programma. Elk jaar opnieuw zijn 
we verbaasd hoe vlot en efficiënt Beatrice Van Eeghem en Marike Schipper 
van Universitaire Pers Leuven het boek van de lessen van de drukpers laten 
rollen. Ten slotte willen we ook Bart Raymaekers danken. Bart heeft jaren-
lang met een grote bezieling de eindverantwoordelijkheid voor de Lessen 
voor de XXIste eeuw op zich genomen. Hoewel hij vorig jaar al de fakkel 
had doorgegeven voor de praktische organisatie, is de huidige lessenreeks 
de eerste waarvan het programma niet langer onder zijn hoede tot stand is 
gekomen. We kunnen alleen maar hopen dat hij met trots kan terugkijken 
op de erfenis die hij ons heeft nagelaten.
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biodiversiteit  255

Biodiversiteit

Nuttig, nodig of overbodig?

Olivier Honnay

een korte historiek Van het begriP ‘biodiVersiteit’

Biodiversiteit, een samentrekking van de begrippen ‘biologisch’ en ‘diver-
siteit’, is een relatief recente term die voor het eerst door Amerikaanse 
wetenschappers werd gehanteerd in 1986, naar aanleiding van een sym-
posium rond de ecologische, economische en sociale dimensies van de 
diversiteit aan levensvormen op aarde. Het concept ‘biologische diversi-
teit’ is natuurlijk veel ouder dan het neologisme biodiversiteit. Patronen 
van soortendiversiteit en van genetische diversiteit binnen soorten, en de 
processen die aan de basis liggen van die patronen, werden door ecologen 
en genetici al bestudeerd vele decennia vóór de term biodiversiteit werd 
geïntroduceerd. Hoewel het dus voor het eerst gebruikt werd in een weten-
schappelijke context, had het begrip biodiversiteit in eerste instantie toch 
een grotere maatschappelijke dan een wetenschappelijke impact. De snel-
heid waarmee de term ingeburgerd geraakte was mee te wijten aan het snel 
groeiende milieubesef in de jaren 1980 van vorige eeuw. Dat besef werd 
mee vormgegeven door mediagerichte campagnes van milieuorganisaties 
zoals Greenpeace, de opkomst van ecologische partijen zoals AGALEV 
en de populariteit van televisieprogramma’s met figuren als David Atten-
borough en de Franse mariene wetenschapper Jacques-Yves Cousteau. 
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256 olivier honnay

Het begrip biodiversiteit was maatschappelijk al goed ingeburgerd toen 
in juni 1992 in Rio de Janeiro afgevaardigden van 180 regeringen bijeen-
kwamen voor de tweede conferentie van de Verenigde Naties over Milieu 
en Ontwikkeling (UNEP), ook wel de Earth Summit of de Conferentie 
van Rio genoemd. Intussen was ook het invloedrijke VN Brundtland-
rapport over duurzame ontwikkeling gepubliceerd (Our Common Future, 
1987). Het belangrijkste resultaat van de Conferentie van Rio was het Ver-
drag inzake Biodiversiteit. Dit verdrag werd aanvankelijk door 155 landen 
ondertekend en definieerde biodiversiteit voor het eerst formeel in zijn 
drie componenten: (i) de diversiteit aan soorten; (ii) de diversiteit binnen 
soorten (de genetische diversiteit); en (iii) de diversiteit aan ecosystemen 
(het geheel van alle levensvormen en hun interacties met elkaar en met het 
niet-levende milieu). De eerste component van biodiversiteit, de soorten-
diversiteit, krijgt courant de grootste aandacht maar het is belangrijk te 
weten dat geen enkele soort kan blijven bestaan zonder voldoende gene-
tische diversiteit. Het Verdrag inzake Biodiversiteit heeft niet alleen het 
behoud van biodiversiteit als doel, maar laat ook het duurzame gebruik 
ervan toe. Daarnaast vraagt het ook de billijke verdeling van de voordelen 
die voortvloeien uit het gebruik van genetische diversiteit, bijvoorbeeld 
voor de veredeling van landbouwgewassen. De tiende en meest recente 
opvolgingsconferentie van de Conferentie van Rio vond in 2010 plaats in 
het Japanse Nagoya en formuleerde de zogenaamde Aichi-doelstellingen 
voor biodiversiteitsbehoud in 2020 (zie verder). 

In een wetenschappelijke context droeg de aandacht voor biodiversi-
teit ertoe bij dat wetenschappers uit verschillende disciplines zich verenig-
den in een onderzoeksgemeenschap die zich toelegde op de studie van de 
bedreigingen van biodiversiteit en op de consequenties daarvan voor het 
functioneren van ecosystemen en voor mens en maatschappij. Cruciaal 
was de publicatie van het boek Biodiversity and Ecosystem Functioning in 
1993, van de hand van Ernst-Detlef Schulze en Harold Mooney. Hierin 
werden voor het eerst de mogelijke gevolgen van een verlies aan biodi-
versiteit op een systematische manier bij elkaar gebracht. De wetenschap 
van biodiversiteit is bij uitstek multidisciplinair en integreert naast de voor 
de hand liggende biologische wetenschappen ook politieke, economische 
en sociale wetenschappen. De bedreigingen van biodiversiteit zijn immers 
het gevolg van menselijke activiteiten die niet kunnen los gezien worden 
van het sociaaleconomische systeem.
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hoeVeel soorten oP aarde?

De huidige soortendiversiteit is het gevolg van ca. 3,4 miljard jaar evolutie 
en bedraagt slechts een fractie (tussen de 2% en de 5%) van de diversiteit 
die ooit op aarde aanwezig is geweest. De studie van fossielen laat toe om 
zowel het verschijnen van een bepaalde soort te dateren als het uitsterven 
van die soort. Op basis van die gegevens kan de soortenrijkdom op aarde 
bij benadering worden gereconstrueerd. Die reconstructies zijn betrouw-
baarder voor de hogere taxonomische eenheden zoals families en ordes 
dan voor soorten, aangezien niet alle soorten als fossiel worden terugge-
vonden. Ze tonen aan dat de soortenrijkdom zeer snel toenam vanaf het 
begin van het Cambrium, ongeveer 570 miljoen jaar geleden. De eerste 
landplanten verschenen 470 miljoen jaar geleden, de zoogdieren 200 mil-
joen jaar geleden. Opmerkelijk is dat gedurende de gestage toename van de 
soortendiversiteit ook vijf relatief abrupte afnames of zogenaamde massa-
extincties kunnen worden waargenomen. De belangrijkste, aan het einde 
van het Perm (220 miljoen jaar gelden), laat een verlies van 50% van alle 
soorten zien. De meest recente massa-extinctie is die op het einde van het 
Krijt (65 miljoen jaar geleden) waarbij ongeveer 10% van de soorten (inclu-
sief de dinosaurusachtigen) uitstierven. Deze massa-extincties werden 
veroorzaakt door catastrofes zoals meteorietinslagen, vulkanische activi-
teit en klimaatsverandering. Opvallend is dat de soortenrijkdom zich na 
elke catastrofe in een periode van 10 tot 40 miljoen jaar telkens herstelde. 
In het kader van de huidige biodiversiteitscrisis (zie verder) is het belang-
rijk stil te staan bij het feit dat de afgelopen 600 miljoen jaar, per miljoen 
jaar, ongeveer 25% van de soorten uitstierven. De gemiddelde levensduur 
van een soort op aarde bedraagt dus 4 miljoen jaar.

Wanneer de vraag wordt gesteld naar het aantal soorten dat vandaag op 
aarde aanwezig is dient een onderscheid te worden gemaakt tussen ener-
zijds het aantal gekende en beschreven soorten, en anderzijds het aantal 
geschatte soorten, inclusief diegene die nog onbekend zijn. Het antwoord 
op de eerste vraag is relatief eenvoudig. Behoudens problemen bij het 
op naam brengen van sommige soorten wordt dat aantal geschat op 1,9 
miljoen. Meer dan 1,4 miljoen zijn ongewervelden, 65.000 gewervelden 
(waaronder 5500 zoogdieren en 10.000 vogels) en 230.000 zijn planten. 
Jaarlijks worden er ca. 18.000 nieuwe soorten beschreven. Het antwoord 
op de vraag naar het totaal aantal soorten vandaag aanwezig op aarde is 
veel moeilijker te geven. Recent werd aangetoond dat het aantal hogere 
taxonomische eenheden (bijvoorbeeld ordes en families) dat bestaat voor 
een groep van organismen zoals vertebraten of planten, rechtstreeks in 
verhouding staat tot het aantal soorten binnen die groep van organismen. 
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258 olivier honnay

Gegeven de zeer goede kennis van het aantal hogere taxonomische een-
heden kan zo door extrapolatie de totale soortenrijkdom worden geschat 
op 8,8 miljoen terrestrische en 2,2 miljoen mariene soorten. Aan het hui-
dige tempo van inventarisatie zal het dus nog 500 jaar duren vooraleer alle 
soorten zijn beschreven. De verhouding tussen het aantal beschreven en 
het aantal gekende soorten varieert zeer sterk van groep tot groep. Van alle 
zoogdieren is meer dan 90% gekend, terwijl slechts 20% van de insecten 
op naam gebracht werd. 

ecosysteeMfuncties en ecosysteeMdiensten  
Van biodiVersiteit

Historiek en types van ecosysteemdiensten

De traditionele benadering van de ecologie verklaart de aanwezigheid van 
soorten op een bepaalde plaats als het resultaat van enerzijds de kenmerken 
van het abiotisch milieu (bijvoorbeeld de bodemcondities) en anderzijds 
de interactie van die soort met andere soorten (bijvoorbeeld in een proces 
van competitie of predatie). Het besef dat soortendiversiteit ook processen 
in dat abiotisch milieu, zoals de biochemische cycli, en bij uitbreiding het 
functioneren van hele ecosystemen kan beïnvloeden, resulteerde in de jaren 
1990 in een echte paradigmaverschuiving in de ecologie. Helemaal nieuw 
was dit inzicht weliswaar niet. Al in 1828 stelde de Duitse bosbouwer Hein-
rich von Cotta vast dat bossen met een grote boomsoortenrijkdom beter 
groeiden en beter bestand waren tegen plagen en stormen dan monocul-
turen. Een hogere biodiversiteit leidde in dit geval dus tot een beter func-
tioneren van het ecosysteem bos. Ook in de tweede helft van vorige eeuw 
onderzochten belangrijke ecologen zoals Robert MacArthur (1955), Charles 
Elton (1958) en Robert May (1974) de relatie tussen de soortendiversiteit 
van een gemeenschap en de mate waarin die gemeenschap bestand is tegen 
externe verstoringen. Dit soort onderzoek was vaak theoretisch van aard, 
richtte zich op de stabiliteit van de soortenrijkdom zelf, of van voedsel-
webben, en er was geen expliciet verband met behoud van biodiversiteit. 
Het duurde tot begin van de jaren 1990 vooraleer er, onder invloed van 
het inzicht dat de biodiversiteit sterk bedreigd was, systematisch onder-
zoek werd opgestart naar de relatie tussen soortenrijkdom enerzijds en het 
functioneren van ecosystemen anderzijds. Ecosysteemfuncties worden hier 
gedefinieerd als de verzameling van natuurlijke processen die de flux van 
energie, nutriënten en organische stof binnen het milieu reguleren. Voor-
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beelden zijn biomassaproductie (het vastleggen van atmosferisch koolstof-
dioxide in biomassa door fotosynthese) en nutriëntenrecyclage (het proces 
waarbij essentiële nutriënten zoals fosfor en stikstof worden vastgelegd in 
biomassa en weer vrijkomen). Aanvankelijk ging het om experimenteel 
onderzoek waarbij de plantensoortenrijkdom van kunstmatige graslanden 
werd gemanipuleerd en waarbij het effect van die manipulatie op de ecosys-
teemfuncties van die graslanden werd gekwantificeerd. 

Naast de focus op ecosysteemfuncties groeide ook de belangstelling 
voor ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn alle baten die ecosyste-
men kunnen hebben voor mens en maatschappij. Ecosysteemfuncties zijn 
dus een onderdeel van het ruimere begrip ecosysteemdiensten. Het was de 
grote verdienste van de Millenium Ecosystem Assessment, gecoördineerd 
door de VN in 2005, om de term ecosysteemdiensten ruim ingang te doen 
vinden en een wijd geaccepteerde indeling van de diverse ecosysteemdien-
sten naar voren te schuiven. In Vlaanderen publiceerde het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in 2012 een eerste overzicht van eco-
systeemdiensten in Vlaanderen. De indeling in de Millenium Ecosystem 
Assessment is als volgt:
 - Ondersteunende ecosysteemdiensten, of alle fundamentele processen die 

ecosysteemdiensten onderhouden, zoals biomassaproductie, recycleren 
van nutriënten, en productie van zuurstof.

 - Regulerende ecosysteemdiensten, gerelateerd aan regulatie van ecosys-
teemprocessen, zoals klimaatregulatie, waterzuivering, bestuiving van 
planten, erosiebestrijding en plaagbestrijding.

 - Producerende ecosysteemdiensten, of de producten die verkregen wor-
den van de ecosystemen, zoals voedsel, voeder, brandstof, vezels, hout, 
zoetwater, genetisch materiaal en medicijnen.

 - Culturele ecosysteemdiensten, of alle niet-materiële voordelen die men-
sen ontvangen van ecosystemen, zoals esthetische en spirituele waar-
den, ecotoerisme en onderwijs.

Ecosysteemdiensten zijn uitermate belangrijk voor het welzijn van de mens. 
De cruciale vraag is evenwel in welke mate biodiversiteit daarin een rol 
speelt. De regulerende rol van bossen met betrekking tot de kwantiteit en de 
kwaliteit van zoetwatervoorraden wordt algemeen erkend, maar vereist die 
regulerende rol ook dat die bossen rijk zijn aan plantensoorten? Hieronder 
gaan we bondig in op enkele sprekende voorbeelden die de relatie aantonen 
tussen biodiversiteit in een ecosysteem enerzijds, en de mate waarin dat 
ecosysteem in staat is om diensten te leveren aan mens en maatschappij 
anderzijds. Daarnaast voegen we enkele voorbeelden toe die het nut van 
biodiversiteit voor mens en maatschappij rechtstreeks aantonen.
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Productie van biomassa en vastleggen  
van het broeikasgas koolstofdioxide

Planten maken biomassa aan door koolstofdioxide uit de atmosfeer, en 
water en nutriënten uit de bodem, vast te leggen in organische verbindin-
gen zoals suikers en eiwitten. Dit proces heet fotosynthese, aangezien het 
afhankelijk is van de energie die geleverd wordt door licht. Er is vandaag 
overtuigend bewijs dat verlies aan biodiversiteit de efficiëntie vermindert 
waarmee gemeenschappen van soorten nutriënten kunnen opnemen uit 
het milieu om biomassa aan te maken. Bovendien verhoogt biodiversiteit 
de stabiliteit waarmee doorheen de tijd bronnen opgenomen worden en 
biomassa aangemaakt wordt. Graslanden en bossen die rijk zijn aan res-
pectievelijk kruidachtige plantensoorten en boomsoorten zullen dus meer 
biomassa produceren dan soortenarme systemen, en bovendien zal de bio-
massaproductie van de biodiverse graslanden en bossen stabieler zijn in 
periodes van verstoring, bijvoorbeeld tijdens droogte. Hierbij spelen twee 
mechanismen een rol; het ‘complementariteits-effect’ en het ‘selectie-effect’. 

Complementariteit is de term die wordt gebruikt om nichedifferentiatie 
tussen soorten aan te duiden. Men spreekt van nichedifferentiatie wanneer 
elke soort zich specialiseert in een bepaalde bron. De ene plantensoort kan 
bijvoorbeeld efficiënter fosfor opnemen, terwijl een andere vooral stikstof 
opneemt. Daardoor treedt er minder competitie tussen de soorten op en 
worden alle aanwezige bronnen aangeboord en efficiënt geëxploiteerd. Dit 
leidt tot een hogere en stabielere biomassaproductie dan wanneer er één 
soort zou aanwezig zijn in het systeem. Daarnaast is er het selectie-effect. 
Hoe meer soorten in een ecosysteem, hoe groter de kans dat net ook die 
soorten die erg veel biomassa kunnen produceren aanwezig zijn. Wanneer 
enkel het selectie-effect zou spelen volstaat het dan om die soorten uit te 
kiezen indien men de biomassaproductie wenst te maximaliseren. Onder-
zoek toont evenwel aan dat het complementariteits-effect gemiddeld 
ongeveer even belangrijk is als het selectie-effect. Een belangrijke prakti-
sche implicatie is dat bossen bij voorkeur uit verschillende boomsoorten 
bestaan wanneer ze worden aangeplant om het koolstofdioxidegehalte in 
de atmosfeer te reduceren en het broeikaseffect te bestrijden. Boomsoor-
tenrijke bossen zullen meer koolstof kunnen vastleggen in houtbiomassa, 
en zullen die koolstof ook beter vasthouden in periodes van externe ver-
storing. De afname van de biomassaproductie van ecosystemen door het 
verlies aan plantensoorten (een daling van gemiddeld 10% bij een soor-
tenverlies tussen 20% en 40%) is van dezelfde grootteorde als de verande-
ringen die veroorzaakt worden door de effecten van klimaatsverandering, 
verhoogde UV-instraling door ozonafbraak en vervuiling door nutriënten. 
Een interessante consequentie van de verhoogde efficiëntie van biomassa-
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productie in soortenrijke omgevingen is de verhoogde capaciteit van soor-
tenrijke algengemeenschappen om met nutriënten vervuild water te zuive-
ren. Hoe meer algensoorten er aanwezig zijn, hoe meer schadelijke nitra-
ten uit het water worden verwijderd. Opnieuw kon experimenteel worden 
aangetoond dat ook het complementariteitseffect speelt, en niet alleen het 
selectie-effect waarbij de selectie van een superalg voldoende zou zijn. We 
merken ten slotte nog op dat wat geldt voor soortendiversiteit ook schijnt 
te gelden voor genetische diversiteit, de tweede component van het begrip 
biodiversiteit. Experimenten wijzen uit dat verzamelingen van individuen 
van een plantensoort met een sterk verschillende genetische achtergrond 
meer biomassa kunnen vastleggen dan individuen die genetisch gelijk zijn. 
Ook hier speelt zowel het complementariteits- als het selectie-effect, zij het 
niet op het niveau van de soort, maar op het niveau van het genotype.

Biodiversiteit als bron van nuttige genen 

De veredeling van planten en dieren heeft een zeer substantiële bijdrage 
geleverd aan de productiviteitstijging in de landbouw. De wilde verwanten 
van onze landbouwgewassen spelen daarbij een cruciale rol. Zo werden de 
afgelopen 20 jaar genen uit 60 verschillende wilde plantensoorten gebruikt 
om de 13 belangrijkste cultuurgewassen zoals tarwe, rijst, maïs en aard-
appel verder te veredelen. De landbouwgewassen werden zo ondermeer 
droogteresistenter gemaakt of resistenter tegen plagen. Niet minder dan 
100 verschillende kenmerken werden door de mens ingekruist. Ongeveer 
30% van de toename van de oogsten sinds 1945 is te wijten aan de inbreng 
van wilde verwanten van onze gewassen, goed voor een waarde van onge-
veer 115 miljard dollar per jaar. Veredeling zal in de toekomst nog belang-
rijker worden, niet alleen omdat er tegen 2050 70% meer voedsel moet 
worden geproduceerd, maar ook omdat veranderde klimaatsomstandig-
heden de mens dwingen beter aangepaste landbouwgewassen te ontwik-
kelen. Bovendien laten nieuwe biotechnologische technieken toe om ook 
genen in te brengen van plantensoorten die slechts zijdelings verwant zijn 
met de te veredelen cultuurgewassen. De genen die in de cultuuraardappel 
werden ingebracht om hem resistent te maken tegen de aardappelziekte 
(veroorzaakt door de schimmel Phytophtora infestans) zijn afkomstig van 
de wilde aardappel Solanum bulbocastanum, een verwant uit Centraal-
Amerika. Om op een duurzame manier de toename van de vraag naar 
voedsel op te vangen is het dus cruciaal dat de wilde verwanten van onze 
gewassen en huisdieren, en hun genetische diversiteit, behouden blij-
ven. Van de naar schatting 50.000 wilde verwanten van gewassen zijn er 
ongeveer 800 waarvan het behoud omwille van hun sterke verwantschap 
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absolute prioriteit dient te krijgen. Bij voorkeur moet naar behoud in de 
natuurlijke habitat (in situ) gestreefd worden. Behoud in zaadbanken of 
botanische tuinen (ex situ) is immers geen optimale keuze omwille van 
de beperkte genetische diversiteit van dergelijke collecties, en omwille van 
het feit dat ze gevrijwaard zijn van evolutionaire processen waardoor ze 
zich niet aanpassen aan de veranderende omgevingsomstandigheden in 
het veld. Alleen voor de meest bedreigde soorten die in het wild op korte 
termijn dreigen uit te sterven is ex-situ behoud een goede optie.

Bestuiving van planten

Bestuiving is cruciaal voor de vruchtzetting van de meeste bloemplanten 
en duidt op de overdracht van stuifmeel van meeldraden naar stempel. 
Dit kan gebeuren via water, dieren (meestal insecten) en wind. De meeste 
bloemplantensoorten (85%) zijn aangewezen op bestuiving door dieren. 
Bestuiving is enerzijds essentieel voor het voortbestaan van wilde plan-
ten en voor het behoud van hun genetische diversiteit. Daarnaast dra-
gen bestuivende insecten bij tot land- en tuinbouwproductie. Minstens 
60 insectensoorten, waarvan de honingbij veruit de belangrijkste is, zijn 
essentieel voor bestuiving van landbouwgewassen. Wereldwijd zijn 87 van 
de 124 belangrijkste landbouwteelten (35% van het totale productievolume 
in de landbouw) afhankelijk van bestuiving door insecten. Belangrijke 
gewassen zoals appel, cacao, watermeloen, amandel, cashewnoot, pom-
poen, Robusta-koffie, avocado en kiwi produceren geen vruchten zonder 
tussenkomst van insectpollinatoren. Bij andere gewassen, zoals bij Ara-
bica-koffie, verhoogt de tussenkomst van bestuivers de vruchtproductie. 
De economische waarde van bestuivers voor landbouwgewassen bedraagt 
jaarlijks wereldwijd 153 miljard euro. Opvallend is dat de relatieve toename 
van de oogst van pollinatorafhankelijke gewassen gedurende de afgelopen 
50 jaar veel kleiner was dan van gewassen die onafhankelijk zijn van polli-
natoren, zoals granen en aardappelen. Bovendien blijken de jaarlijkse fluc-
tuaties van de oogst veel groter te zijn bij gewassen die afhankelijk zijn van 
bestuivers. Deze fenomenen zijn wellicht gerelateerd aan de wereldwijde 
afname van de talrijkheid en diversiteit aan bestuivende insecten.

Ook op perceelsniveau is er overtuigend bewijs dat de diversiteit en de 
talrijkheid van pollinatoren sterk positief gerelateerd is aan de oogst. Zo 
is de omvang van de koffieoogst in plantages in Indonesië en Costa Rica 
omgekeerd evenredig met de afstand van de plantage tot resten van natuur-
lijke vegetatie in het landschap. Aangezien pollinatoren afhankelijk zijn van 
natuurlijke vegetatie voor nestgelegenheid en voor voedsel (nectar en stuif-
meel) buiten de bloeiperiode van de gewassen, is het behoud van natuur-
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lijke vegetatie in landbouwgebied essentieel. Niet alleen het aantal indivi-
duen maar ook de soortendiversiteit aan pollinatoren blijkt een positieve 
rol te spelen. Dit is opnieuw een gevolg van het complementariteits-effect. 
Elke soort bestuift optimaal onder welbepaalde omgevingsomstandigheden 
(bijvoorbeeld windsnelheid en luchtvochtigheid), en bij een grote soorten-
rijkdom is er dus steeds een soort die optimaal kan bestuiven. De introduc-
tie van gecultiveerde honingbijen in sterk antropogeen beïnvloede land-
schappen heeft het verdwijnen van wilde pollinatoren grotendeels opge-
vangen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van honingbijkolonies in de 
fruitteelt. Hierbij dienen evenwel twee belangrijke kanttekeningen gemaakt 
te worden. Enerzijds blijken de gecultiveerde honingbijkolonies bijzonder 
kwetsbaar te zijn voor ziektes en chemische bestrijdingsmiddelen (meestal 
samengevat onder het syndroom Bee Colony Collapse Disorder). Anderzijds 
blijken zelfs in de aanwezigheid van honingbijen wilde pollinatoren een 
positief effect te hebben op de vruchtzetting van landbouwgewassen.

Onderdrukking van ziekten en plagen

De rol die biodiversiteit zou kunnen spelen bij het onderdrukken van 
ziekten en plagen, zowel bij de mens als bij landbouwgewassen, blijft 
het onderwerp van discussie en een domein waarin nog veel onderzoek 
noodzakelijk is. Er zijn sterke aanwijzingen dat een rijke natuurlijke fauna 
(bijvoorbeeld aan knaagdiersoorten) in een regio via een zogenaamd ver-
dunningseffect de risico’s op infectieziekten bij de mens kan verkleinen. 
Neem bijvoorbeeld de bacteriële ziekte van Lyme die door teken wordt 
verspreid en ook in Vlaanderen aan een opmars bezig is. Indien veel vogel- 
en zoogdiersoorten als mogelijke gastheren voorkomen, kan dat enerzijds 
de besmettingsgraad voor de mens verhogen. Omgekeerd zou die biodi-
versiteit het besmettingsrisico net kunnen verlagen, omdat er een groter 
reservoir aan natuurlijke gastheren van de teek aanwezig is. Een recente 
studie ondersteunt die laatste hypothese. 

Ook in de landbouw kan de toepassing van biodiversiteit gewasschade 
door ziekten en plagen inperken. Zo kunnen natuurlijk aanwezige roof-
mijten gebruikt worden om bijvoorbeeld fruitspintmijt en appelroestmijt 
te verdelgen. Die nuttige biodiversiteit kan enerzijds naast de landbouw-
percelen gehandhaafd worden (bijvoorbeeld in houtkanten of andere 
natuurlijke vegetatie), en anderzijds ook op het landbouwperceel zelf 
(door verschillende gewassen te mengen, en door een gereduceerd gebruik 
aan bestrijdingsmiddelen). Dat deze aanpak effectief is in landbouwsyste-
men in de tropen en subtropen, waar nauwelijks bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen voorhanden zijn, staat buiten kijf. Landbouwers zullen steeds 
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een mix van gewassen aanplanten om een zekere en stabiele oost te verkrij-
gen. De geïndustrialiseerde landbouw daarentegen is gebaseerd op hoog-
productieve maar zeer kwetsbare cultivars die in monoculturen worden 
aangeplant, in landschappen waar weinig of geen natuurlijke predatoren 
van plaagorganismen aanwezig zijn. Daarom is een permanent gebruik 
van grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen noodzakelijk. In welke mate 
het bestrijdingsmiddelengebruik hier kan worden teruggedrongen door 
opnieuw kansen te geven aan natuurlijke predatoren, door de natuurlijke 
biodiversiteit in landbouwlandschappen te herstellen, is het onderwerp 
van veel discussie, en meer onderzoek is op dit vlak noodzakelijk.

De keerzijde van het ecosysteemdienstenverhaal

In tegenstelling tot bijvoorbeeld ingenieurs dienen ecologen traditioneel 
vaak te verantwoorden wat het maatschappelijk nut is van hun bezighe-
den, en waarom het nodig is dat biodiversiteit behouden blijft. Met de con-
ceptualisering van de begrippen ecosysteemfunctie en ecosysteemdienst, 
en met het groeiend wetenschappelijke bewijs dat biodiversiteit inderdaad 
noodzakelijk is voor het functioneren van ecosystemen, kregen ze daar-
voor belangrijke argumenten in handen. Vanzelfsprekend is het idee van 
de ecosysteemdiensten maatschappelijk een uitermate belangrijk en een 
krachtig argument voor het behoud van biodiversiteit. Toch is er ook een 
gevaar verbonden aan het ecosysteemdienstenverhaal. Dat gevaar kwam 
recent bijzonder goed tot uitdrukking in het provocerende boek Plastic 
panda’s van de Nederlandse hoogleraar wetenschapscommunicatie Bas 
Haring. Daarin stelt de auteur dat, hoewel een zeker aantal planten- en 
diersoorten noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van de mens, heel veel 
soorten in die context gewoon overbodig zijn en dat we ze dus best kun-
nen missen. Hoewel Haring bij zijn interpretatie van de wetenschappelijke 
literatuur herhaaldelijk erg kort door de bocht gaat, is het inderdaad zo dat 
het niet hard te maken valt dat elke soort in een ecosysteem onvervangbaar 
is. De eenzijdige nadruk op het nut van biodiversiteit kan het behoud van 
biodiversiteit op termijn dus schaden. Dat komt in het bijzonder tot uiting 
in de recente tendens om de waarde van biodiversiteit en van ecosystemen 
ook monetair te gaan waarderen. Indien zou blijken dat het goedkoper is 
een waterzuiveringsinstallatie te bouwen in plaats van een moerasgebied te 
behouden, is biodiversiteit weinig gebaat bij een puur economische bena-
dering. Daarom is het belangrijk om ook de niet-winstgevende of onmid-
dellijk nuttige aspecten van biodiversiteit te onderkennen. Aspecten die 
gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld intrinsieke waarde en belevingswaarde. 
Het vervangen van de Mechelse Sint-Romboutskathedraal door een veel 
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nuttiger kantoorgebouw kan in deze context evenveel vragen oproepen als 
het opofferen van waardevol natuurgebied voor de aanleg van een autoweg.

oP weg naar de Zesde Massa-extinctie?

De cijfers

De International Union for Conservation of Nature (IUCN), een organisatie 
die meer dan 1000 regeringen en ngo’s vertegenwoordigt, evalueert op een 
wetenschappelijke manier de bedreigingsstatus van planten- en diersoor-
ten wereldwijd en publiceert de resultaten in de zogenaamde IUCN Rode 
Lijst voor Bedreigde Soorten. De meest recente versie van deze lijst (2009) 
geeft aan dat globaal ca. 17.000 van de 48.000 reeds geëvalueerde planten- 
en diersoorten bedreigd zijn. Van de best gekende groep, de zoogdieren, 
zijn er van de 5490 beschreven soorten 79 (1,4%) uitgestorven, 637 (12%) 
bedreigd en 505 (9%) kwetsbaar. In Indonesië (183 bedreigde soorten), 
Mexico (100) en India (96) zijn het grootste aantal zoogdieren met uitster-
ven bedreigd. De meest bedreigde soortengroep is die van de amfibieën. 
Van de 6285 beschreven soorten zijn er 1895 (30%) bedreigd met uitsterven.

Om het opvolgen van de ontwikkeling van de biodiversiteit gemakke-
lijker en beter interpreteerbaar te maken wordt vaak een beroep gedaan 
op synthese-indicatoren die een temporele evolutie weergeven. De meest 
gebruikte index, de Living Planet Index (LPI), is een maat voor de grootte 
(het aantal individuen) van meer dan 7200 populaties van 2300 soorten 
zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen. De LPI nam af met 30% 
sinds 1970. Dit wil zeggen dat het aantal individuen in een populatie van 
een bepaalde soort gemiddeld met een derde afnam. De LPI voor de tro-
pische gebieden nam gedurende dezelfde periode zelfs af met 70%. Omdat 
kleine populaties veel gevoeliger zijn voor uitsterven dan grote populaties, 
geeft de dalende LPI aan dat de snelheid van soortenextinctie in de toe-
komst nog zal toenemen. De Wild Bird Index (WBI) geeft de gemiddelde 
trends in populatiegrootte weer voor vogels in Europa en Noord-Amerika. 
De WBI voor vogels van terrestrische habitats daalde sinds 1970 met 16%. 
Een recente analyse van de evolutie van 10 gelijkaardige globale biodiver-
siteitsindicatoren, inclusief de LPI en de WBI, leert dat voor geen enkele 
indicator zelfs maar een reductie in de snelheid waarmee de indicator 
afneemt, kan worden vastgesteld. Het huidige beleid faalt dus in het vrij-
waren van biodiversiteit. Toch zijn er ook enkele signalen dat doortastende 
maatregelen de afname van de biodiversiteit een halt kunnen toeroepen. 
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Zo werd door het nemen van specifieke maatregelen in de periode 1994-
2004 het uitsterven van 16 vogelsoorten voorkomen. Bovendien, door de 
bescherming en het adequaat beheer van waterrijke gebieden namen sinds 
1980 de populatiegroottes van watervogels in Europa en Noord-Amerika 
gemiddeld met 44% toe.

In Vlaanderen wordt de evolutie van de biodiversiteit opgevolgd door 
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat zijn bevindingen publi-
ceert in tweejaarlijkse Natuurrapporten (NARA’s) en Natuurindicatoren. 
Van de 3479 in Vlaanderen voorkomende plant- en diersoorten waarvoor 
voldoende telgegevens beschikbaar zijn, zijn er in de loop van de voor-
bije eeuw 228 uit Vlaanderen verdwenen, terwijl 981 soorten (28%) in hun 
voortbestaan bedreigd zijn of dat op korte termijn kunnen worden. Van de 
1104 in Vlaanderen beschreven plantsoorten zijn er 44 (4%) uitgestorven 
na 1972, terwijl 237 plantsoorten (23%) in hun voortbestaan bedreigd zijn. 
Van de 19 in Vlaanderen voorkomende reptielen- en amfibieënsoorten 
zijn er 8 bedreigd. De meeste bedreigde soorten zijn die uit voedselarme 
milieus en van landbouwgebieden. Zo liep de talrijkheid van broedvogels 
typisch voor landbouwgebieden (bijvoorbeeld de geelgors en veldleeuwe-
rik) tussen 1990 en 2002 met bijna 30% terug. Voor plantsoorten typisch 
voor voedselarme milieus zien we de voorbije 50 jaar een afname van de 
talrijkheid met gemiddeld 30% voor terrestrische soorten, en met bijna 
70% voor aquatische soorten. Tegelijkertijd werden reeds algemene plan-
tensoorten van voedselrijke terrestrische milieus nog algemener.

Zoals hoger al aangegeven is het uitsterven van soorten een natuur-
lijk proces. Het probleem is evenwel de snelheid waarmee dit de afgelopen 
10.000 jaar gebeurde. Fossielen tonen aan dat de komst van de mens steeds 
tot massale extinctie heeft geleid in Noord- en Zuid-Amerika (11.000-
12.000 jaar geleden), Madagaskar (1400 jaar geleden) en Nieuw-Zeeland 
(1000 jaar geleden). De belangrijkste slachtoffers waren steeds de zoogdie-
ren en de loopvogels. Fossielen tonen aan dat in Noord-Amerika 11.000 
jaar geleden, over een tijdspanne van 1000 tot 2000 jaar, honderden zoog-
diersoorten zoals de Amerikaanse leeuw, de kortsnuitbeer en het Mexi-
caans paard verdwenen. Deze extinctiepiek valt samen met de migratie 
van de mens over de landbrug die het huidige Alaska verbindt met het 
meest oostelijke deel van Rusland, en met de daaropvolgende noord-zuid-
migratie doorheen het Amerikaanse continent. Extincties werden pas min 
of meer gedocumenteerd vanaf 1600, en de IUCN heeft momenteel gege-
vens over het uitsterven van 717 diersoorten, waaronder 76 zoogdieren 
(1,38% van alle zoogdieren) en 134 vogelsoorten (1,34% van alle vogelsoor-
ten). Het gaat hier zeer waarschijnlijk om een grote onderschatting, aan-
gezien niet alle extincties sinds 1600 gedocumenteerd werden. Stel dat de 
percentages toch correct zijn; hen delen door 400 geeft dan een schatting 
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van de extinctiesnelheid per jaar. Ook dit is weer een onderschatting, aan-
gezien de extinctiesnelheden in stijgende lijn gaan. Het omgekeerde van 
de extinctiesnelheid per jaar resulteert dan in de gemiddelde levensduur 
van een soort: 29.000 jaar voor zoogdieren en 30.000 jaar voor vogels. De 
gemiddelde levensduur van een soort gedurende de afgelopen 600 mil-
joen jaar bedroeg ongeveer 4 miljoen jaar (zie hoger). Dit impliceert dat 
de snelheid waarmee soorten de afgelopen 400 jaar uitstierven minstens 
130 keer hoger ligt dan wat in de geschiedenis van de aarde als normaal 
kan worden beschouwd. Dit is een zeer conservatieve schatting, algemeen 
wordt een factor 1000 vooropgesteld, en extrapolaties gewagen van een 
factor 10.000 in de nabije toekomst. Diverse auteurs maken dan ook mel-
ding van een ‘zesde massa-extinctie’, vergelijkbaar met de gevolgen van 
meteorietinslagen en grootschalig vulkanisme.

De oorzaken 

De vijf antropogene oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn (i) 
habitatverlies en -fragmentatie, (ii) vervuiling, (iii) invasieve soorten, (iv) 
overbejaging en -bevissing en (v) klimaatsverandering. De belangrijkste 
oorzaak voor het uitsterven van een soort is het verdwijnen van haar leef-
gebied of habitat. Wereldwijd verdwenen 70% van alle mediterrane bos-
gebieden, 75% van het gematigde loofwoud en bijna 60% van de tropische 
loofbossen, meestal ten gunste van landbouw. Aangezien het aantal soor-
ten dat in een bepaald habitat kan overleven in directe verhouding staat tot 
de oppervlakte van dat habitat, leidt habitatverlies tot lokale extinctie van 
soorten. De overblijvende habitat geraakt gefragmenteerd: het valt uiteen 
in kleine stukken die ruimtelijk van elkaar geïsoleerd zijn in een matrix 
van urbaan of landbouwland. Hoewel de kwaliteit van een dergelijk habi-
tatfragment voldoende hoog kan zijn voor het voortbestaan van de aan-
wezige soorten, zullen vele soorten toch verdwijnen, omwille van diverse 
mechanismen die allemaal gerelateerd zijn aan de te geringe grootte van de 
populaties in de kleine habitatfragmenten. Kleine populaties zijn gevoeli-
ger voor uitsterven dan grote populaties, bijvoorbeeld omdat ze een lagere 
genetische diversiteit hebben. 

Een tweede belangrijke oorzaak voor het verdwijnen van soorten is ver-
vuiling. De belangrijkste bron van vervuiling is het gebruik van meststof-
fen in de landbouw. Die leidden de afgelopen 50 jaar tot een reusachtige 
stijging van de landbouwproductiviteit, maar ook tot algemene eutrofië-
ring met stikstof en fosfor van zowel het oppervlaktewater, het grondwater 
als de bodem. In terrestrische milieus leidt eutrofiëring tot de dominantie 
van welbepaalde plantensoorten (bijvoorbeeld brandnetel en pijpenstroo-
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tje) die andere minder competitieve planten wegconcurreren. In aquati-
sche milieus leidt eutrofiëring tot de algenbloei en uitputting van het zuur-
stofgehalte van het water. In Vlaanderen is de landbouw de belangrijkste 
oorzaak van de afname van het aantal plantensoorten en de daarmee geas-
socieerde invertebratenfauna.

De derde oorzaak van extinctie zijn invasieve exoten. Invasieve exoten 
zijn soorten die van nature niet thuishoren in een bepaalde regio, maar 
eens daar aangekomen zo succesvol blijken te zijn dat ze tot uitsterven 
van inheemse soorten leiden. De laatste decennia is het aantal soorten 
en de snelheid waarmee deze geïntroduceerd worden drastisch toegeno-
men. Naar schatting is de snelheid tegenwoordig ca. duizendmaal hoger 
dan de snelheid van natuurlijke verbreiding. Het globaliseringproces heeft 
ervoor gezorgd dat de wereld kleiner is geworden, en de groei van eco-
nomisch belangrijke sectoren zoals de transport- en reissector hebben de 
introductie van soorten nog bevorderd. Een voorbeeld hiervan zijn de vele 
aquatische soorten die mee getransporteerd worden via het ballastwater 
van zeeschepen, of organismen die ongecontroleerd meereizen met han-
delstransporten, zoals exotische insecten die havens binnenkomen met 
fruittransporten. Natuurlijke geografische barrières als bergketens, ocea-
nen en woestijnen worden nu door organismen moeiteloos overbrugd. In 
Nieuw-Zeeland bestaat 47% (1570 soorten) van de totale flora uit exotische 
soorten. Een voorbeeld van een balastwatersoort is de zebramossel die uit 
het Zwarte Zeegebied in de grote meren in Noord-Amerika is terechtge-
komen en daar een plaag is geworden die zelfs de drinkwatervoorziening 
in gevaar bracht door de filtersystemen te blokkeren. Alleen al in Europa 
zijn er 11.000 niet-inheemse soorten, waarvan ongeveer 10% een negatief 
effect hebben op de biodiversiteit. In Vlaanderen is het aantal uitheemse 
soorten sinds 1800 steeds toegenomen. Het aandeel uitheemse planten-
soorten is sinds de jaren 1970 verdubbeld van ongeveer 5% tot bijna 10% 
en dit aandeel neemt nog steeds toe. Tussen 1800 en 2012 werden ongeveer 
250 uitheemse diersoorten in Vlaanderen aangetroffen. Daarvan vormden 
ongeveer 140 diersoorten blijvende populaties in de terrestrische en zoet-
waterecosystemen in Vlaanderen. Een veertigtal plant- en diersoorten zijn 
echt invasief en hebben een negatieve impact op de biodiversiteit. Voor-
beelden zijn de stierkikker, de muskusrat, de Japanse duizendknoop en 
de reuzenberenklauw. De reden waarom sommige exotische soorten zo 
succesvol zijn, is niet altijd duidelijk. Vaak heeft het succes te maken met 
het wegvallen van parasieten, concurrenten en predatoren die wel in het 
oorsprongsgebied aanwezig waren maar niet in het nieuw gekoloniseerde 
gebied, waardoor de invasieve soort vrij spel krijgt.

Overexploitatie is de vierde oorzaak van biodiversiteitsverlies. Over-
bejaging was zoals hoger al aangehaald een belangrijke oorzaak van het 
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uitsterven van grote zoogdieren tijdens het Holoceen (de afgelopen 12.000 
jaar). Overbevissing is daarentegen een vrij recent fenomeen. Eind jaren 
1980 bereikte het opgeviste volume wereldwijd een plafond omwille van 
het gebruik van schepen met steeds krachtigere motoren, uitgerust met 
elektronische apparatuur om vis op te sporen. Ondanks de verdere toe-
name van de bevissing steeg dat volume niet meer, en neemt het recent 
langzaam af. Vandaag zijn 15% van de visbestanden wereldwijd volledig 
ingestort, dat wil zeggen dat 90% van hun biomassa is weggevist. Vroeger 
algemene soorten zoals de kabeljauw zijn lokaal zo goed als verdwenen en 
schijnen zich zelfs na een vangstverbod niet te herstellen.

Klimaatsverandering, ten slotte, is de vijfde, en relatief recente oorzaak 
van biodiversiteitsverlies. In het noordelijk halfrond zullen de milieuom-
standigheden voor vele soorten aan de zuidelijke rand van hun versprei-
dingsgebieden ongunstig worden door de toenemende temperatuur. Migra-
tie naar het noorden van deze soorten wordt evenwel bemoeilijkt door de 
fragmentatie van de habitats. Veel soorten zullen daardoor hun versprei-
dingsgebied zien inkrimpen en zelfs zien verdwijnen. Daarnaast resulteert 
klimaatsverandering in asynchroniciteit tussen soorten. Vogelsoorten die 
na de winter uit het zuiden terugkeren, vinden bijvoorbeeld geen voedsel 
omdat de larven die ze eten al lang uitgegroeid zijn tot volwassen insecten. 

bescherMen Van biodiVersiteit  
in de eenentwintigste eeuw

Biodiversiteit behouden of voedsel produceren? 

Er is vandaag overvloedig wetenschappelijk bewijs dat de dramatische 
afname van biodiversiteit negatieve consequenties heeft voor de mate 
waarin ecosystemen diensten kunnen leveren aan mens en maatschappij. 
Vooral in de minder ontwikkelde regio’s waar technologie de teloorgegane 
ecosysteemdiensten niet kan vervangen kan dit dramatische gevolgen heb-
ben. Het is dus belangrijk dat er een halt toegeroepen wordt aan de extinctie 
van soorten. Eén van de grote uitdagingen van deze eeuw is het verzoe-
nen van het behoud van biodiversiteit met het produceren van voldoende 
voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Projecties van de Food and 
Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties geven aan dat er 
in 2050 behoefte zal zijn aan een stijging van de voedselproductie met 70%. 
In principe zijn er twee strategieën om zowel biodiversiteit te behouden als 
de voedselproductie te verhogen. De eerste is de zogenaamde strategie van 
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land sparing. Die stelt dat het de voorkeur verdient om de landbouw verder 
te intensiveren, en aldus de productie te verhogen, om te voorkomen dat er 
nog meer soortenrijke natuurlijke habitats worden omgezet in landbouw-
land. Deze strategie volgt de zogenaamde Borlaughypothese (naar de Ame-
rikaanse landbouwkundige, vader van de groene revolutie en Nobelprijs-
winnaar Norman Borlaug), die stelt dat zonder de recente toename van de 
graanoogst per hectare, met 140% sinds 1960, de nodige oppervlakte voor 
de teelt van granen met dezelfde oppervlakte zou zijn toegenomen. Die 
uitbreiding zou ten koste van natuurlijke habitats en dus van biodiversiteit 
gaan. Land sparing gaat dus uit van een strikte ruimtelijke scheiding tus-
sen enerzijds landbouwland en anderzijds natuurgebied. Recent onderzoek 
wijst uit dat land sparing op zijn minst in sommige omstandigheden de beste 
strategie is; zowel de biodiversiteit als de landbouwproductie varen er wel 
bij. Toch is er ook kritiek op deze aanpak. Ten eerste is er fundamentele kri-
tiek op de belangrijkste premisse van de strategie, en met name op de vraag 
of de Borlaughypothese steeds opgaat. Vaak blijkt een lokale intensivering 
van de landbouw niet te leiden tot een vermindering van de omzetting 
van natuurlijke habitat naar landbouwland, maar eerder tot een toename. 
Regio’s met een productiestijging blijken namelijk migranten van elders aan 
te trekken. Er is ook geen bewijs dat boeren een deel van hun land opgeven 
indien de productiviteit van andere delen toeneemt. Een tweede punt van 
kritiek heeft betrekking op de enorme milieubelasting die gepaard gaat met 
industriële landbouw. De vraag kan in dit kader ook gesteld worden of het 
gezien de draagkracht van de aarde überhaupt mogelijk is om de intensieve 
landbouw zoals we die kennen in Europa, de Verenigde Staten en Australië 
te exporteren naar bijvoorbeeld Afrika. Er zijn bijvoorbeeld aanwijzingen 
dat de wereldwijde voorraden aan fosfaat, een belangrijke meststof, uitge-
put geraken. Ten slotte wordt ook de strikte scheiding tussen landbouw 
en biodiversiteit in vraag gesteld. Zoals hoger al uitgebreid gesteld levert 
biodiversiteit ecosysteemdiensten aan de landbouw, bijvoorbeeld onder de 
vorm van bestuivende insecten. Het laatste argument gaat vooral op voor 
landbouw in regio’s waar er weinig middelen tot intensivering zijn. Op basis 
van deze punten van kritiek werd de alternatieve strategie van land sharing 
voorgesteld. Die strategie staat voor een weinig intensieve landbouw die 
toelaat om biodiversiteit ook op het landbouwperceel te behouden. Welke 
strategie (sparing of sharing) de beste is hangt wellicht af van de lokale situ-
atie. Land sharing leent zich wellicht meer voor kleinschalige landbouw in 
de tropen, terwijl land sparing wellicht meer realistisch is in de grote geïn-
dustrialiseerde landbouwgebieden van de Verenigde Staten en Europa.

Ten slotte is er ook fundamentele kritiek mogelijk op de stelling dat 
aan de stijgende vraag naar voedsel enkel kan tegemoetgekomen worden 
door een stijging van de landbouwproductie. Momenteel gaat immers 
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30% van de landbouwoogst verloren. In minder ontwikkelde landen door 
een gebrek aan degelijke opslagmogelijkheden en falend transport. In de 
meer ontwikkelde landen door eenvoudige verspilling. Daarnaast wordt 
een groot deel van de voedselproductie als veevoeder gebruikt. Voor elke 
7Kcal-input aan veevoeder wordt er evenwel slechts 1Kcal vlees geprodu-
ceerd. De omzetting van plantaardige biomassa naar dierlijke biomassa is 
dus erg inefficiënt. Vandaag wordt 30% tot 50% van de oogst aan granen als 
veevoeder gebruikt. Daarnaast is er de productie van bio-energiegewassen 
die land innemen en waarvan de teelt ten koste van voedselproductie gaat. 
Het afgelopen decennium verdriedubbelde de teelt van bio-energiegewas-
sen en in 2020 zou 15% van de geteelde granen en oliehoudende gewassen 
naar de productie van biobrandstoffen gaan. 

tijd voor beleid

De twee belangrijkste recente internationale beleidsinitiatieven rond bio-
diversiteit waren enerzijds de conferentie van Nagoya (2010), en ander-
zijds de oprichting van het Intergovernmental Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (IPBES, 2011). De conferentie van Nagoya (een 
opvolgingsconferentie van de conferentie van Rio) vond plaats tijdens het 
VN-jaar van de biodiversiteit en resulteerde enerzijds in de zogenaamde 
Aichi-doelstellingen (genoemd naar de Japanse prefectuur waarin Nagoya 
is gelegen) en anderzijds in een protocol (het Nagoya-protocol) dat de eer-
lijke verdeling regelt van het gebruik van genetische bronnen. De belang-
rijkste Aichi-doelstellingen zijn: (i) het verlies aan natuurlijke habitats 
dient tegen 2020 gehalveerd en indien mogelijk stopgezet te worden; (ii) 
17% van het terrestrische deel van de aarde en het zoetwater, en 10% van de 
mariene en kustgebieden dienen beschermd te worden tegen 2020; en (iii) 
15% van de gedegradeerde ecosystemen dienen tegen 2020 hersteld te wor-
den. Aangezien voor het halen van deze doelstellingen enkel op de good-
will van de zich engagerende landen wordt gerekend, sancties zijn immers 
niet voorzien, wordt de kans erg klein geacht dat de doelstellingen effectief 
zullen gehaald worden. Daarnaast kunnen ernstige vragen gesteld worden 
bij de oprechtheid van het engagement van de meer ontwikkelde regio’s, 
zoals Vlaanderen, om 17% van het terrestrische aardoppervlak te bescher-
men, terwijl ze er zelf bij benadering niet in slagen om die norm te halen. 
In Vlaanderen, bijvoorbeeld, wordt vandaag slechts iets meer dan 3% van 
de oppervlakte ingenomen door beschermde natuur. 

Het IPBES anderzijds heeft als doel om een interface te zijn tussen 
enerzijds wetenschappers en anderzijds beleidsmakers, en het profileert 
zich als een zusterorganisatie van het invloedrijke Intergovernmental Panel 
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on Climate Change (IPCC). Het platform zal wetenschappelijke informatie 
rond biodiversiteit en ecosysteemdiensten aanleveren op vraag van rege-
ringen, de VN en andere belanghebbenden. Daarvoor zal het op regelma-
tige basis een stand van zaken opmaken rond de beschikbare kennis rond 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Indien het studiewerk van het IPBES 
evenveel impact krijgt als dat van het IPCC kan dit een belangrijke stimu-
lans zijn voor een mondiaal biodiversiteitsbehoud.

In Vlaanderen en bij uitbreiding in de hele Europese Unie zijn er twee 
initiatieven noodzakelijk om het verlies aan biodiversiteit een halt toe 
te roepen. Een eerste is de snelle afbakening van de zogenaamde Natura 
2000-gebieden. Natura 2000-gebieden omvatten de specifieke leefgebie-
den van planten en dieren waarvan de Europese Unie eist dat ze beschermd 
worden (de zogenaamde Speciale Beschermingszones). Vlaanderen hinkt 
sterk achterop bij de afbakening van die gebieden en bovendien zijn de 
meeste in slechte staat, vooral omwille van eutrofiëring. Daarnaast dient 
er een einde te komen aan diverse biodiversiteitvernietigende subsidies in 
landbouw en visserij. De intensieve landbouw is de belangrijkste oorzaak 
van de teloorgang van biodiversiteit in Vlaanderen en West-Europa. De 
huidige subsidies die de Europese Unie aan landbouwers uitreikt onder de 
vorm van rechtstreekse inkomenssteun (goed voor ca. 40 miljard euro per 
jaar of 35% van het totale EU-budget) zijn niet of nauwelijks afhankelijk 
van een natuur- en milieuvriendelijke productiewijze. Hoewel de ontkop-
peling van de EU-landbouwsubsidies van de omvang van de productie 
in 2003 een stap in de goede richting was, zijn het nog steeds de meest 
intensieve en meest biodiversiteitsonvriendelijke landbouwbedrijven die 
op basis van historische aanspraken het grootste deel van de EU-subsidies 
ontvangen. Voor sommige landbouwbedrijven gaat het om subsidies die 
oplopen tot 75% van het inkomen. De op til zijnde hervorming van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie vanaf 2014 
biedt hier kansen voor biodiversiteit door de subsidiestroom te koppelen 
aan strengere voorwaarden inzake de bescherming van milieukwaliteit en 
natuur. Het door landbouworganisaties vaak aangehaalde argument dat de 
voedselveiligheid of graad van zelfvoorziening binnen de Europese Unie in 
het gedrang komt wanneer de voedselproductie zou dalen omdat aan land-
bouwbedrijven te strenge regels inzake milieukwaliteit worden opgelegd, 
berust niet op feiten. De voedselproductie in de Europese Unie groeide 
tussen 1961 en 2005 van 1,5 ton per inwoner tot 2 ton. Alleen al de produc-
tie van graangewassen in de Europese Unie dekt vandaag de calorische 
behoeften van zijn inwoners. Een deel van de biodiversiteitsvernietigende 
subsidies zou wellicht beter besteed worden aan het opdrijven van de land-
bouwproductie en het verbeteren van de transportinfrastructuur in regio’s 
waar wel lokale voedseltekorten zijn, zoals in sommige delen van Afrika.
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besluit

De snelheid waarmee soorten vandaag verdwijnen, evenaart die van de vijf 
grote massa-extincties die de aarde sinds het ontstaan van het leven heeft 
gekend. Soorten sterven uit met een snelheid die naar schatting 1000 keer 
groter is dan wat als normaal kan worden beschouwd. De oorzaken zijn 
habitatvernietiging en -fragmentatie, vervuiling, de introductie van exoti-
sche soorten, overbejaging en -bevissing en, recent, klimaatsverandering. 
Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs dat soortenarme ecosystemen 
minder goed in staat zijn om diverse diensten, zoal pollinatie van gewassen 
en het vastleggen van koolstofdioxide, te leveren aan mens en maatschap-
pij. Beleidsinitiatieven hebben tot nu toe gefaald om een einde te maken 
aan de uitstervingsgolf. Recent hebben de oprichting van het Intergovern-
mental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services en de formulering 
van de Aichi-doelstellingen het behoud van biodiversiteit opnieuw op de 
agenda geplaatst, en de hervorming van het Europees Gemeenschappe-
lijk Landbouwbeleid biedt mogelijkheden om het verlies aan biodiversiteit 
een halt toe te roepen. De beleidsinspanningen dienen evenwel te worden 
opgedreven. Dat kan bijvoorbeeld door de mogelijke impact van beleids-
maatregelen (bijvoorbeeld van subsidieregelingen) op biodiversiteit syste-
matisch na te gaan, door biodiversiteit mee te betrekken in het beleid dat 
de voedselvoorziening stuurt, door een zekere economische waardering 
van biodiversiteit te integreren in beleidsbeslissingen, maar ook door de 
engagementen die regeringen aangaan beter afdwingbaar te maken.
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