
PERSPECTIEF 

Twee talen Olll natuur te waarderen 

Reflecties uit een promotieonderzoek 
Toen ik naar Nederland kwam, vielen twee dingen me in positieve zin op. De klei~ 

schalige aanwezigheid van alles wat je in een normale samenleving vindt. En het feit 
dat Nederlanders graag wandelen. Dat maakte me nog duidelijker hoe de natuur voor
ziet in vaak onbewuste behoeften, die sterk samenhangen met de kwaliteit van de 
samenleving, bij uitstek een D66-thema. 

H
et eerste wat me opviel was de klein
schalige aanwezigheid van mensen, 
gebouwen, dieren, bomen, kanalen, 

d oor A n n aCh jes u r a opties met de beste economische en financiële . 
uitkomst uiteindelijk worden geselecteerd. Aan 

fietsen, auto's, bussen, treinen, en alles wat je in een normale sa
menleving vindt. In Italië zijn ze er ook natuurlijk, maar daar is 
hun interactie minder dicht, of misschien minder frappant, want 
ruimte is (nog) niet zo beperkend als hier. Het tweede wat ik snel 
merkte was dat Nederlanders graag wandelen en dat kennelijk 
plezierig vinden. Jong en oud, door de week of in het weekend, zag 
ik mensen wandelen langs de dijk of in het bos, gewoon om in de 
natuur rust te zoeken of te recreëren. Het maakte me nog duide
lijker hoe de natuur in de menselijke behoeften aan rust, ruimte 
en schoonheid voorziet en de mogelijkheid biedt tot compensatie 
van alledaagse drukte. Maar we zijn ons meestal onbewust van 
deze voordelen die de natuur ons geeft. De natuur is niet alleen 
onmisbaar voor onze primaire (fysiologische) behoeften (ademha
len, voedsel, water), maar ook voor onze behoeften aan recreatie 
en een gevoel van vrijheid. 

NatltUlfi.mcties 

Tijdens mijn studies milieubeheer en duurzame ontwikkeling 
leerde ik diverse wetenschappelijke methoden om natuurfuncties 
te rangschikken en hun waarden kwantificeerbaar te maken. De 
methode (gebaseerd op De Groot) die ook het ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij gebruikt, onderscheidt: 
• Productiefuncties, o.a. voedsel, grondstoffen; 
• Regulatiefuncties, o.a. van ecologische processen; 
• Draagfuncties, o.a. ruimte en ondergrond voor menselijke acti
viteiten; en 
• Informatiefuncties, o.a. esthetisch, religieus, wetenschappelijk 
en educatief. 
Deze functies leveren essentiële bijdragen aan zowel de economi
sche, als aan ecologische en sociaal-culturele dimensies van onze 
welvaart. In besluitvormingsprocessen rond natuur, milieu en 
landschap zouden al deze functies daarom goed moeten worden 
gewaardeerd, afgewogen en geïntegreerd. Politieke keuzes zijn 
eigenlijk een kwestie van waardering, en beslissingen worden 
vaak genomen op basis van een kosten-batenanalyse waarbij 
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een keuzemogelijkheid wordt zo een prijs ver
bonden, de waarde wordt in geld uitgedrukt en vergelijkbaar 
gemaakt met andere keuzemogelijkheden. 
Dat klinkt logisch, maar bij natuurwaardering ligt dat nog niet zo 
eenvoudig. Enerzijds is er de opvatting dat het immoreel en on
ethisch is om aan de natuur een prijskaartje te hangen. Natuur is 
dan in beginsel een collectief goed dat bestaat uit levende orga
nismen, die niet door mensen geproduceerd zijn. Anderzijds zijn er 
methodologische beperkingen aan economische waarderingme
thoden: het is erg moeilijk om de ecologische en sociaal-culturele 
waarden - inclusief het belang voor toekomende generaties -
direct in geld te vertalen. 

Onontgonnen terrein 

In het nationale en internationale debat staan meestal de econo
mische en ecologische waarde van natuur centraal, de sociale en 
culturele waarde krijgen vreemd genoeg nauwelijks aandacht. 
Volgens mij is dat ten onrechte, en ik probeer in mijn promotieon
derzoekjuist op dit onontgonnen terrein wat meer duidelijkheid te 
brengen. Ik zoek de sociaal-culturele waarden om hun betekenis 
te documenteren en hun belang voor mensen in beeld te brengen. 
Daartoe heb ik bezoekers van natuurgebieden en stedelijke par
ken in drie Europese landen (Nederland, Frankrijk en Spanje) 
geënquêteerd. Ik vroeg hun naar de reden om deze natuur te be
zoeken, hun beeld van de 'natuur', hun belevingswaarden, hun 
mening over een aantal sociaal thema's, hun wereldvisie en more
le betrokkenheid. Aan het deel van dit onderzoek in natuurgebied 
De Blauwe Kamer werkten 183 mensen mee. Uit hun reacties zijn 
conclusies te trekken die niet alleen gaan over beleving en gevoe
lens in de natuur, maar ook over morele, ethische en politieke as
pecten van menselijke gedrag. Ik vat die conclusies in drie hoofd
punten samen. 

Goed leven 

Het eerste onderwerp gaat over de aard van menselijke behoeften 
en de kwalitatieve eisen van 'goed leven'. Wat het meest trekt is 
de behoefte aan ontspanning en 'contact met de natuur'. Politiek 
vertaalt dit zich in de noodzaak om dicht bij de grote steden 
natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen die voor iedereen toe
gankelijk zijn. D66 spreekt in haar nieuwe verkiezingsprogram-
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ma uit dat de natuur meer aandacht, ruimte en geld moet krijgen, 
maar concentreert zich daarbij op natuurbescherming. Het is frap
pant dat wat mensen het meest naar de natuur trekt, in het pro
gramma het minst ontgonnen is. 
Uit de meeste antwoorden blijkt dat de gevoelens die de natuur bij 
mensen oproept een grote rol spelen in het algemeen welzijn, in 
termen van vrijheid, blijheid en geluk. De natuur biedt mogelijk
heden om energie op te laden, tot rust en tot jezelf te komen en de 
essentie van het leven te voelen. Kort gezegd herstelt de natuur 
het fYsieke en psychische evenwicht tussen materieel en geeste
lijk, wat onmisbaar is om goed te kunnen functioneren. Het is 
moeilijk natuurfuncties in geld uit te drukken, maar de waarde 
van de herstelfunctie valt moeilijk te onderschatten als je kijkt 
naar de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg en dan vooral de 
kosten van arbeidsongeschiktheid vanwege overspannenheid en 
'burn-out'. Deze waarde wordt echter niet gemeten in een norma
le MER (Milieueffectrapportage), die zich alleen bezighoudt met 
directe milieueffecten van plannen op bodem, water, lucht en 
bepaalde gevoelige biotopen. De maatschappelijke gevolgen, 
zeker bij verlies aan natuur- en recreatiegebieden, worden bijna 
nooit op kaart gebracht. 

Bij de sociale kwesties blijkt dat 'natuur en milieu' na 'gezondheid' 
de hoogste waardering krijgt. Als dat werkelijk zo belangrijk is, 
kan het een goed criterium zijn om leefbaarheid en kwaliteit van 
stedelijke omgevingen te meten. D66 hecht veel waarde aan 'leef
baar wonen' maar schenkt helaas geen aandacht aan de relatie 
tussen het aantal groene ruimtes en de volksgezondheid, of tussen 
aantal stedelijke parken en de sociale kwaliteit van de woonom
geving. Dat is temeer opmerkelijk omdat bekend is dat groenste
delijke en dorpse wijken als beter, gezonder en leefbaarder worden 
ervaren (http://www.rivrn.nl). 
Van de ondervraagden is 58% wel bereid om te betalen voor na
tuurbescherming, maar 22% niet. Deze mensen zien natuurbe
scherming als een primaire taak van de overheid waarvoor meer 
belastinggeld moet worden vrijgemaakt. Mensen kennen verder 
een hoge score toe aan de natuurfunctie 'erfenis voor komende ge
neraties'. Dat weerspiegelt hoe de natuur is verbonden met more
le en ethische waarden. Deze uitkomsten zijn nauw verbonden 

met het begrip 'duurzame ontwikkeling'. Hoe 
waardeer je een dergelijke score? Misschien 
door alle bijdragen (lidmaatschap, donaties, 
legaten, vrijwilligerswerk) aan milieu -en na
tuurorganisaties te kapitaliseren. 
Mijn tweede onderwerp is de rol van de we
tenschap bij het expliciet maken van maat
schappelijke problemen voor het politiek de
bat. Uit het onderzoek blijkt dat er onkwan
tificeerbare natuuraspecten bestaan. De be
perkingen van de economische aanpak kun
nen aangevuld worden door interdisciplinaire 
onderzoeken waarin economen, sociologen, 
psychologen, artsen, ecologen en stedelijke 
planners samenwerken en van elkaar leren. 
Op deze wijze kan de complexiteit van de mi
lieuproblematiek geaccommodeerd worden, 
en - wat belangrijker is - tot een beleid leiden 
waarin niet alleen economische criteria, maar 
ook morele en ethische criteria echt worden 
gewaardeerd. 

Groen.e democratisering 

Het derde en laatste punt gaat over de verantwoordelijkheid van 
de overheid in de samenleving. De overheid moet de behoeften van 
burgers herkennen en daarop een antwoord formuleren. Veel 
respondenten willen zich meer betrokken voelen bij beslissingen 
over hun omgeving. De vraag is of, en hoe het beleid de nodige 
ruimte kan scheppen voor het articuleren van en argumenteren 
over alle waarden. Discussies over waarden vinden in feite nau
welijks plaats. Naast de representatieve democratie moet zich een 
deliberatieve democratie ontwikkelen om transparanter besluit
vorming te stimuleren. Het is van belang een besturingconcept te 
scheppen dat mensen breder bij het debat betrekt en de kloof ver
mindert tussen overheid, burgers en wetenschap. D66 combineert 
een nadruk op 'groen' met een op democratisering. Dat sluit per
fect aan bij de uitdaging van natuurwaardering: niet alleen de ont
wikkeling van methoden die de sociale-culturele voordelen van 
natuur in een (geld)waarde vertalen, maar ook het scheppen van 
politieke ruimte voor openbare discussie rond collectieve goederen 
waar algemene - en niet allen privaat-economische - waarden en 
behoeften naar voren kunnen komen om doelstellingen van beleid 
mee te bepalen. 
Twee talen dus. De een van wetenschappelijke formules. Van het 
verstand en het hoofd. De andere van individuele ervaring en bele
ving. Van het hart en de ziel. Twee talen dus die - hoewel allebei 
gebrekkig - elkaar kunnen aanvullen, en kunnen helpen om te 
begrijpen waar het leven vandaan komt en waar het om draait. • 
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