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Vooraf

Inhoud

Aan dit rapport gaat een aanbiedingsbrief
met vier kaarten vooraf. Daarin is de essentie van de uitgewerkte ecosysteemdiensten
weergegeven. In onderhavig rapport is dat
in hoofdstuk 3 verder toegelicht, uitgewerkt
en verantwoord. In hoofdstuk 4 is dit geplaatst in het kader van provinciale en gemeentelijke doelen. Daaraan voorafgaand is
in hoofdstuk 2 het belang van natuur, milieu
en landschap aangegeven en de systematiek
van het beschrijven van ecosysteemdiensten toegelicht. Hoofdstuk 5 bevat een opstapje naar het vervolg, de realisatie. Achtergrondinformatie is voor zover relevant in
de bijlagen opgenomen. Degenen die vertrouwd zijn met het begrip ‘ecosysteemdiensten’ kunnen snel verder naar hoofdstuk 3
en verder. Voor de anderen geeft hoofdstuk
2 uitgebreid uitleg over dit begrip.

1. Introductie

Het rapport rust op twee pijlers. Naast de
focus op de presentatie van ecosysteemdiensten is in het rapport ook ruime aandacht gegeven aan algemene onderliggende
ecologische motieven voor behoud, verbetering en een beter beheer van het Warrengebied. Dit treft u aan in de hoofdstukken voorafgaand en volgend op hoofdstuk
3, ter onderbouwing van de (toename van)
ecosysteemdiensten (bij realisatie van het
Burgerinitiatief). Die motieven sluiten ook
in bredere zin aan op beleidsuitgangspunten van Rijk, provincie en gemeente voor
landbouw, water(beheer), natuur, milieu
en landschap. Voor de gemeente betreft dit
onder meer het Groenbeleidsplan, Beleidsplan bij-vriendelijk handelen, het vigerende
Coalitieakkoord (met daarin onder meer de
sustainable development goals), de Duurzaamheidsagenda en het ontwerp van de
Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2021-2040.
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1. Introductie
De gemeente kent drie landschappen, ieder
met hun eigen kenmerken en karakteristieke natuurwaarden: de Wâlden, het open
(veen)weidegebied en de plassen, meren
en moerassen. Deze komen in De Warren
samen in een gradiëntrijk geheel. Daarbij
geldt dat het geheel meer is dan de som der
delen. In De Warren, een polder gelegen ten
westen van de Centrale As en ten oosten van
de Flappevaart ter hoogte van Burgum, heeft
de gemeente Tytsjerksteradiel in 2008 en
2010 ca. 50 ha agrarische grond aangekocht
met het oog op toekomstige woningbouw.
De Raad van de gemeente heeft echter besloten daarvan definitief af te zien. Daarmee
verviel het plan voor een nieuwbouwwijk aldaar. Vervolgens heeft de initiatiefgroep De
Warren Natuurlijk Groen in 2020 in overleg
met de toenmalige wethouder RO het initiatief genomen tot het opstellen van een alternatief plan voor dit gebied. In augustus 2020
is dit plan, als het burgerinitiatief (BI) Verbinding en betrokkenheid, bij de gemeente
ingediend (Initiatiefgroep De Warren natuurlijk groen, 2019). Om de (meer)waarde
van dit BI-plan te staven en ondersteunen
ligt nu voor u een globale, kwalitatieve beschrijving van de ecosysteemdiensten (ESD)
van dit gebied. Het benoemen van ecosysteemdiensten en -goederen is een van de
manieren om de natuur-, landschappelijke
en cultuurhistorische waarden van een gebied te duiden. Daarbij is de te verwachten toekomstige situatie afgezet tegen de
huidige situatie. Het doel van deze duiding
van ecosysteemdiensten is om naar de buitenwereld (zoals de gemeente(raad) en de
inwoners van de gemeente) en voor de ver-

dere besluitvorming omtrent toekomstig
gebruik en beheer van dit gebied, duidelijkheid te scheppen over en inzicht te geven in
de natuur-, landschaps-, belevings- en gebruikswaarden. Die besluitvorming wordt
verwacht definitief plaats te vinden in 2022,
terwijl belangrijke voorbereidende stappen
daartoe gezet worden in de tweede helft van
2021 (zie Raadsvoorstel Z2020-10559 / S202118686, d.d. 5 oktober 2021).
In hoofdstuk 2 is kort aangegeven wat ecosysteemdiensten zoal zijn en welke ecosysteemdiensten het meest relevant zijn voor
De Warren. Daarbij is aansluiting gezocht
bij landelijke en internationale kaders voor
het benoemen, indelen en beschrijven van
ESD. In het daaropvolgende hoofdstuk 3 zijn
de beide situaties weergegeven: de huidige status quo en de te verwachten situatie
bij uitvoering van het BI. Daarbij moet in
ogenschouw worden genomen dat er een
overgangsfase van enkele jaren tussenin
ligt waarin het gebied zich naar de nieuwe
situatie ontwikkelt. In hoofdstuk 4 wordt de
meerwaarde beschreven die gepaard gaat
met realisatie van het BI-plan. Die meerwaarde ligt zowel op het vlak van (waarden
en beleving van) natuur en landschap, maar
ook op het educatieve, sociaal-maatschappelijke vlak en op de gezondheid. De titel
‘Verbinding en betrokkenheid’ van het BI
duidt hier al op. In het afsluitende inhoudelijke hoofdstuk 5 wordt het een en ander
samengevat en zijn de belangrijkste conclusies opgenomen. Omdat sommige onderdelen van de systemethiek om te komen tot
het benoemen en beschrijven van ESD wat
complex is, zijn die stappen opgenomen in
de bijlagen.

De Warren, percelen van IFG met begroeide dobben op de achtergrond
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2. Ecosysteemdiensten
2.1 Belang van natuur, milieu en landschap
Lange tijd is de zorg voor natuur, milieu en
landschap veronachtzaamd. De westerse
mens beschouwde zich verheven en
stelde zich meer en meer onafhankelijk
daarvan op. Het tij keerde een halve
eeuw geleden, althans toen trad een
tegenbeweging in gang die de gevaren inzag
van die antropocentrische en egocentrische
houding. N.B. Ecosysteemdiensten (in
beeld brengen) berusten sterk op dat
antropocentrisch wereldbeeld; er wordt
immers vanuit gegaan dat die diensten voor
ons, mensen van waarden zijn. De mens
staat niet los van of boven de natuur, maar
is daar een intrinsiek onderdeel van en is er
afhankelijk van. Gezondheid, welzijn, schone
lucht, schoon water, medicijnen gemaakt
van wilde planten; vele voorbeelden zijn te
noemen voor het belang van natuur, milieu
en landschap voor de gezondheid, welzijn
en welvaart van de mens. Deze kentering
startte met onder meer het boek Silent Spring
van Carson (1962) waarin gewezen werd op
het desastreuze gevolg van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen in de landbouw voor
onze gezondheid. In 1970 verscheen Sinds
dode lente als het vervolg hierop van Graham
(1970). Deze boeken verschenen ook in het
Nederlands. Dat jaar 1970 kan voor ons
land als het kanteljaar worden gezien in
het besef van de waarde en het belang van
natuur, milieu en landschap. Het werd het
eerste Europese natuurbeschermingsjaar.
Er verscheen een hele reeks publicaties,
die hierop aansloten, zoals Het verstoorde
evenwicht (Van de Kamer, 1970) en Wat
is de natuur ons waard? (Hueting, 1970).
Het Nederlandse natuur- en milieubeleid
kregen gestalte, ook in het ontstaan van
talrijke dito bewegingen en organisaties.
Twee jaar later verscheen De grenzen aan
de groei, bekend als het rapport van de Club
van Rome (Meadows et al., 1972). Daarin
werd gewezen op de exponentiële groei van
het verbruik van natuurlijke grondstoffen
en bijgevolg op de uitputting van de aarde
en haar natuurlijke grondstoffen.

De toen in gang gezette bewustmaking voor
de waarden van natuur, milieu en landschap
ging gestaag door, maar de krachten van
economie (boven ecologie) en welvaart
(boven welzijn) bleken sterk te zijn. Ontstane
zichtbare en merkbare milieuproblemen,
zoals vervuiling, verzuring, verdroging,
verstoring en versnippering waren midden
jaren ’80 volop in beeld. Het beleid van
toenmalig minister van VROM, Winsemius
getuigde daarvan. Kort na zijn ministerschap
– met de hiervoor genoemde welbekende
ver-thema’s – publiceerde hij Gast in eigen
huis (Winsemius, 1986), waarin hij aangeeft
hoe de milieuproblemen kunnen worden
aangepakt. De druk van onderop om
natuur, milieu en landschap te beschermen,
behouden en verbeteren werd luider en
luider. Vandaag de dag met grote problemen
rondom biodiversiteit, klimaat(verandering)
en bodem(kwaliteit) is het belang daarvan
groter dan ooit. Het blijkt weerbarstig en
moeilijk om beleidsmatig de knop echt om
te zetten. Zelfs als we daartoe door diezelfde
natuur, milieu en landschap gedwongen
worden.

2.2 Waarden van natuur, milieu en landschap

Om het belang van natuur, milieu en
landschap kracht bij te zetten zijn vele
pogingen gedaan om dat belang te
waarderen, in waarden en soms ook in geld
uit te drukken. In ons land werden in de jaren
’70 de eerste milieukarteringen uitgevoegd
(denk aan De Waarden van zuidwest
Nederland, het Kromme Rijngebied en het
Integraal Structuurplan Noorden des Lands).
Het rijk en de provincies, later gevolgd door
gemeenten, gingen aan de slag met natuuren milieu-inventarisaties. Natuur, milieu
en landschap werden beleidsthema’s van
de overheid. Bij grotere ingrepen in het
buitengebied werd een milieubeoordeling
verplicht. Daarvoor zijn, afhankelijk van de
situatie en grootte en aard van de (geplande)
ingreep diverse methoden beschikbaar.
Denk daarbij aan grote infrastructurele
projecten, zoals de aanleg of verbreding
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van (spoor)wegen en bedrijventerreinen.
Bekend zijn de milieueffectrapportages
(MER) en de maatschappelijke kostenbaten analyses (MKBA). Daarbij worden
alternatieven van de geplande ingreep
vergeleken met ‘niets doen’.
In velerlei opzicht is ons land helaas nog
geen voorloper op het gebied van herstel
van waarden voor natuur, milieu en
landschap. Opmerkelijk is de aandacht voor
ons land in een Amerikaanse beschouwing
van Cairns & Pratt over het Nederlandse
beleid in dezen, ‘The Netherlands Fallacy’
(Hollands bedrieglijkheid), een duiding die
toen al 20 jaar gemeengoed was. “The
Netherlands can support 11,031 people per

square mile only because resources are
sent there from other parts of the world.
In 1984-86, The Netherlands imported
almost 130,000 tons of food oils, and 480,000
tons of pulses (peas, beans, and lentils).
During this period, The Netherlands also
extracted a half million tons of fish meal.
The Netherlands is also a major importer of
minerals and other raw materials and built
wealth using imported energy. However, in
the 1970’s a large gas field was discovered
in the northern part of The Netherlands,
giving a 20-year energy balance. When this
is gone, the Dutch will again be heavily
dependent on the rest of the world for fossil
fuels or uranium” (Cairns & Pratt, 1992).

Kader 1: Earth Overshoot Day
Hoe we de aarde uitputten en te veel nemen van wat de aarde (ons) kan leveren, blijkt onder
meer uit de jaarlijkse Earth Overshoot Day. Dit is de dag, geteld vanaf 1 januari, waarop we als
mensheid evenveel grondstoffen hebben verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan voortbrengen. Deze traditie is inmiddels 50 jaar oud. In 1970 viel de eerste Earth Overshoot Day nog op
29 december, een goede score. Immers hoe later in het jaar de dag valt, hoe beter. In de jaren
erna was dat steeds vroeger. Zo viel de dag in 1990 op 11 oktober, en in 2000 al op 23 september.
In 2019 was het Earth Overshoot Day op 29 juli. We doen het dit jaar dus beter dan vorig jaar.
Al is het wel belangrijk om daarbij te noemen dat dit waarschijnlijk komt door de coronacrisis,
en (helaas) niet door een duurzamere levensstijl. Alsnog hebben we in 2020 binnen 8 maanden
al de volledige jaarvoorraad aan natuurlijke grondstoffen verbruikt. Vanaf 22 augustus teerden
we dus op de reserves van onze planeet. Dit jaar, 2021, valt Earth Overshoot Day op 29 juli. Dat
is ruim drie weken eerder dan in 2020 toen deze dag op 22 augustus viel, en zelfs 2 maanden
eerder dan in 2000 toen we op 1 oktober alles hadden opgebruikt. Dit leidt tot minder biodiversiteit en meer ontbossing en bodemerosie. Nederland scoort behoorlijk slecht ten opzichte van
andere landen. Global Footprint Network rekent namelijk ook uit op welke dag Earth Overshoot Day zou vallen als de hele wereld zo consumeert als de mensen uit een specifiek land.
Voor Nederland valt deze dag in 2020 op 3 mei. Als iedereen op aarde als een Nederlander zou
leven, dan zouden we maar liefst 3 aardbollen per jaar verbruiken.
Wikipedia vermeldt het volgende: ‘Volgens de National Footprint and Biocapacity Accounts,
gebaseerd op de laatste VN statistieken, die ook Earth Overshoot Day bepalen, gebruiken de inwoners van Nederland 6,2 keer meer van de natuur dan de Nederlandse ecosystemen kunnen
regenereren. Het is alsof de Nederlanders 6,2 Nederlanden gebruiken. 70% van dat gebruik
zijn de koolstofemissies door het gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien is de Nederlandse netto-invoer van voedsel aanzienlijk: de Nederlandse voedselconsumptie overtreft het
regeneratievermogen van de Nederlandse landbouwgebieden en het zeeareaal met meer dan
90%. Dit betekent dat Nederland nu slechts ongeveer de helft van de hoeveelheid voedsel die
haar inwoners consumeren, zelf kan verbouwen’.

8

Beide auteurs toonden een scherpe
vooruitziende blik, gezien de huidige
eindige eigen gasvoorraad en de in
gang gezette energietransitie. Hier kan
toegevoegd worden dat ons land, ondanks
de hoeveelheid water, een grote importeur
is van wat heet virtueel of allochtoon water
(Hoekstra & Chapagain, 2005). Denk daarbij
aan de import van elders geproduceerde
en gefabriceerde producten, zoals koffie,
chocola, rijst, katoen, kleding, veevoer en
auto’s.
Op velerlei schaal, van lokaal tot globaal, is
getracht de waarden van natuur, milieu en
landschap inzichtelijk te maken. Genoemde
MER’s en MKBA’s zijn daar projectgebonden
voorbeelden van. Voor achtergrondinformatie over maatschappelijke kosten-baten
analyses zie Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) - Rijksbegroting.nl en
Maatschappelijke
kosten-batenanalyses
| Rijksacademie.nl. Opgemerkt zij dat ter
voorbereiding van de aanleg van de nieuwe
verkeersverbinding Dokkum en de Wâldwei
N31 bij Nijega en Garyp (de N356) een uitgebreide MER-studie is uitgevoerd, waarbij
diverse verschillende tracés zijn vergeleken
en afgewogen.
Dat resulteerde uiteindelijk in de voorkeursvariant ‘alternatief 2’, de huidige Centrale As
(Arcadis, 2005; 2006). Het Belgische Instituut
voor Bos- en Natuuronderzoek heeft deze
beide methoden (MER en MKBA) gecombineerd in wat zij noemen een meervoudige
waardering. Een toelichting op die methode
met een voorbeeld erbij is opgenomen in
bijlage 1.
Wikipedia beschrijft dit begrip als volgt: ‘Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een
kosten-batenanalyse waarbij de kosten en baten
voor een gehele maatschappij worden beschouwd.
De berekening houdt rekening met externe effecten in rekening gebracht zoals klimaat, luchtverontreiniging, geluid, ongevallen (kosten), maar ook
effecten op bijvoorbeeld werkgelegenheid tijdens
de aanleg, het onderhoud en de exploitatie (baten).
In een MKBA kunnen financiële en niet-financiële
kosten en baten opgenomen worden. In dit laatste
geval dient er gewerkt te worden met kentallen die

de niet-financiële kosten en baten monetariseren.
Een MKBA kan uitgevoerd worden op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Een
MKBA wordt vaak uitgevoerd voor grote overheidsprojecten zoals transportinfrastructuurwerken.
MKBA werd bijvoorbeeld toegepast om ontwikkelingsvarianten van het Wieringerrandmeer met elkaar te vergelijken. Daarin werden ook de natuurbaten gemonetariseerd. Een ander voorbeeld is de
MKBA voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden’.
Wikipedia omschrijft een Milieueffectrapportage (afkorting m.e.r.) als volgt: Het in beeld brengen
van de milieugevolgen van een (overheids-)besluit
voordat het besluit wordt genomen. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectrapport (MER). Een MER wordt opgesteld
bij activiteiten en projecten die mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben.
Dergelijke rapporten worden op veel plaatsen in
de wereld gebruikt bij besluitvorming, vaak aangeduid als environmental impact assessment. De
overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen kan het MER bij haar afwegingen gebruiken. Waartoe de overheid verplicht is,
wat er in het MER moet staan en wanneer en hoe
er MER gebruikt wordt in de besluitvorming is in
Nederland wettelijk vastgelegd.

Meer is algemene zin mag hier niet onvermeld blijven het werk van Constanza en anderen vanuit de Universiteit van Maryland,
USA (Constanza et al., 1989; Constanza et
al., 1997; Constanza & Mageau, 1999). Zij deden als een van de eersten pogingen om de
waarden van ’s werelds ecosysteemdiensten
in beeld te brengen. Zij werkten met ‘ecosystem services and goods’. Goederen (zoals
voedsel) en diensten (zoals afbreken en opruimen van afval) worden sindsdien veelal
samengenomen als het breed te interpreteren begrip ‘ecosysteemdiensten’. Hun Nature-publicatie begint als volgt: “The services
of ecological systems and the natural capital
stocks that produce them are critically to
the functioning of the Earth’s life-support
system. They contribute to human welfare,
both directly and indirectly, and therefor represent part of the total economic value of
the planet“. Ze omschreven en werkten met
17 van deze ‘ecosystem services‘ op, zoals
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gas regulation, climate regulation, soil formation en genetic resources. Ze deden een
serieuze poging om wereldwijd de waarde
van deze ecosysteemdiensten te (in geld
uitgedrukt) waarderen, wat leidde tot enorme bedragen. “For the entire biosphere, the
value (most of which is outside the market)
is estimated to be in the range of US$ 16-54
trillion (1012) per year, with an average of
US$ 33 trillion per year. Because of the nature of the uncertainties, this must be considered a minimum estimate”. Intussen zijn
we 25 jaar later (met toenemende milieu- en
klimaatproblemen en schaarste aan aardse
goederen) en bleken deze schattingen inderdaad minimumschattingen te zijn.
Deze werkwijze kreeg later navolging, ook
in ons land. Enkele jaren geleden verscheen
een analyse van de ecosysteemdiensten die
het gebied de Alde Feanen levert (Nouta,
2015; 2016). Daarbij zijn veel diensten betrokken en ook nog eens kwantitatief (in
geld uitgedrukt) ingevuld. Die levering
bleek omvangrijk. Zo is bijvoorbeeld voor
de verschillende terreintypen (zoals rietland, schraalland en moerasbos) de jaarlijkse koolstofvastlegging berekend en op geld
(CO2 emissierechten) gezet. Vooral de regulerende en culture diensten scoorden hoog,
wat zich uit in de geliefdheid van het gebied
voor recreanten en toeristen. N.B. Voor De
Warren hanteren wij een kwalitatieve benadering van de ecosysteemdiensten. Ook
in deze recente analyse van ecosysteemdiensten voor de Alde Feanen bleek dat de
(in geld uitgedrukte) baten van natuur en
landschap feitelijk sterk ondergewaardeerd
worden. Hij kwam onder meer uit op jaarlijkse bedragen van € 13.000 tot € 70.000
voor koolstofvastlegging en op een jaarlijks
bedrag van € 19 miljoen voor het ‘fysiek gebruik van het landschap, vergezichten en
de verschillende omgevingen’, daarmee de
opbrengst van ecosysteemdiensten voor de
gehele recreatiesector weergevend (Nouta,
2015; 2016). Voor de Alde Feanen valt dan
op dat de maatschappelijke baten (opbrengsten) nauwelijks ten goede komen aan het
natuurbeheer.
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Ook hier even de omschrijving door Wikipedia:
‘Een ecosysteemdienst is een dienst die door
een gezond ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Het betreft het verstrekken van een product
door een ecosysteem (bijvoorbeeld drinkwater),
een regulerende dienst (bijvoorbeeld bestuiving
van gewassen), een culturele dienst (bijvoorbeeld
gelegenheid geven tot recreatie ) of een dienst die
de voorgaande diensten ondersteunt (bijvoorbeeld
de kringloop van nutriënten in een ecosysteem).
Vooral landbouwgebieden, bossen, graslanden,
oppervlaktewateren en zeeën spelen een belangrijke rol in het leveren van ecosysteemdiensten.
Hoewel wetenschappers en milieuactivisten al
decennia het belang van ecosysteemdiensten proberen te benadrukken, zij het vaak onder andere
namen, werd het concept pas begin jaren 2000
gepopulariseerd. Het begrip ‘ecosysteemdienst’
is identiek aan het oudere begrip ‘functie van natuur’ en verwant aan het begrip natuurlijke hulpbron. Dit laatste begrip is echter breder, er worden ook (niet-duurzame) grondstoffen als aardolie
en steenkool onder verstaan, en smaller, bijvoorbeeld omdat natuur als bron voor recreatie, cultuur en doorgaans niet wordt bedoeld’.

2.3 Wat en welke ecosysteemdiensten
zijn er?
Hiervoor zijn al enkele ecosysteemdiensten
vermeld, zoals Constanza die gebruikte. Er
wordt standaard een indeling in drie, soms
in vier groepen gebruikt, te weten (1) productiediensten, (2) regulerende diensten
en (3) culturele diensten, soms dus aangevuld met (4) ondersteunen diensten (zie de
afbeeldingen 2 en 3). Deze laatste kunnen
ook vervat worden onder regulerende diensten. Zo is het dus gebruikelijk dit vermogen van ecosystemen onder te verdelen in
(1) het voorzien in goederen, zoals voedsel
of hout; (2) het reguleren van processen, zo-

als het zuiveren van water en (3) het leveren
van culturele diensten, zoals natuurgebieden waar je ter ontspanning kunt wandelen
of fietsen, maar ook bijvoorbeeld educatie,
onderzoek en behoud van het natuurlijk
erfgoed vallen hieronder. Het begrip ‘ecosysteemdienst’ kan zo ruim worden geïnterpreteerd, naast biodiversiteit en andere
op natuur georiënteerde aspecten zijn ook
welzijn, gezondheids- en belevingsaspecten
in beeld. Schone lucht, rust, ontspanning,
waterberging en –regulering, bodemvruchtbaarheid, onderdrukken plaagsoorten, dat
alles zijn ecosysteemdiensten. Het landschap levert overal ecosysteemdiensten,
vaak meerdere tegelijk.

Het laatste decennium is dus ook het inzichtelijk maken van ecosysteemdiensten
een zinvolle en bruikbare methode om de
waarden van natuur, milieu en landschap
te duiden. Deze methodiek is landelijk en
internationaal gestandaardiseerd. Qua te
onderscheiden ecosysteemdiensten hebben we gebruik gemaakt van de internationale CICES-classificering voor ecosysteemdiensten (zie bijlage 2). Verder hebben
we aansluiting gezocht bij de Nederlandse
werkwijzen. Zie hiervoor onder meer CBS.
nl Ecosysteemdiensten Ecosysteemdiensten
(cbs.nl), Compendium voor de leefomgeving,
CLO, 2020, Ecosysteemdiensten in Nederland, 2020 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl) en
WOT Natuur & Milieu, WUR. Wageningen
Environmental Research, WOT Natuur &
Milieu.

Afbeelding 2. Ecosysteemdiensten schematisch gevisualiseerd.
(Bron: Wageningen Environmental Research, WOT Natuur & Milieu )
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Afbeelding 3. Ecosysteemdiensten schematisch gevisualiseerd.
Bron: Van Oostenbrugge et al. (2010).

2.4 Ecosysteemdiensten als natuurlijk
kapitaal

Natuur en landschap leveren veelal ‘ongemerkt’ goederen en diensten aan de maatschappij en economie. ‘Ongemerkt’ moet
hier gezien worden als dat er in het maatschappelijk verkeer geen of onvoldoende
financiële waarde of marktwaarde voor die
ESD is, waardoor het gebruik ervan niet of
onvoldoende wordt afgestemd met de negatieve effecten ervan en de daarmee gemoeide kosten. Voorbeelden zijn kustbescherming door de duinen, bestuiving van
voedselgewassen door insecten en de levering van schoon drinkwater door het bodemecosysteem. Met de verzamelnaam ‘ecosysteemdiensten’ wordt aldus het vermogen
van ecosystemen of van het natuurlijk kapitaal beschouwd om goederen en diensten te
12

leveren.
Natuur en landschap hebben zowel een
economische als een intrinsieke waarde.
Er is de laatste tijd veel aandacht voor de
‘waarde van de natuur’. Zo besteedde de
VPRO daar op 19 november 2017 aandacht
aan in het tv-programma Tegenlicht. Aan
het woord kwam prof. Lars Hein, die aan
Wageningen Universiteit werkt. “De natuur
heeft zowel een intrinsieke waarde, die onafhankelijk van het gebruik is, als een economische waarde. De intrinsieke waarde
is heel lastig te bepalen. Bepalen van de
economische waarde van natuur en andere
ecosystemen is, in principe, wel mogelijk.
Zowel intrinsieke en economische waardes
moeten worden meegenomen in planning
en besluitvorming over natuurgebieden en

andere gebieden met natuurwaarde. Maar
in de praktijk zien we dat dit maar ten dele
gebeurt. We moeten niet sturen op de economische waarde alleen, maar het is wel belangrijk om hierover informatie te hebben.
Vaak wordt de economische waarde van natuur onderschat. De intrinsieke waarde ontbreekt in tal van berekeningen”. Hein maakt
hierbij dus een belangrijke kanttekening:
“Het is heel belangrijk dat het beleid niet
gestuurd wordt op alleen maar de economische waarde van de natuur. Ons systeem van
ecosysteem-rekeningen is uitgebreid, maar
het is zeker nog niet zo dat alle aspecten van
waarde erin opgenomen zijn, en de intrinsieke waarde wordt ook niet meegenomen.
Het is dus essentieel”, zegt Lars Hein, “dat
onze getallen in context worden geplaatst:
we presenteren niet ‘de waarde van de natuur’, maar slechts een deel van die waarde,
en wel dat deel dat bepaald wordt door de
bijdrage van de natuur aan de economie. Het
analyseren van die waarde is een aanvulling
op onze bestaande kennis van de natuur.
Die draagt bij aan een breder draagvlak voor
natuurbescherming en een beter beheer
van natuurlijke hulpbronnen” (Wageningen
University & Research, 16/11/2017).
In vele studies wordt dat natuurlijk kapitaal
beschreven (waarbij wel de economische
waarde wordt geduid, maar veelal niet de
intrinsieke waarde). Zie bijvoorbeeld Berkel, C.J.M. & I.A. Steiner (1988), Vriend, H.
de & M. van Koningsveld (2012) en Knegt,
B. de e.v.a. (2020). In december 2020 verscheen het rapport Graadmeter Diensten
van Natuur update 2020 van Wageningen
University & Research (Knegt, B. de e.v.a.,
2020). Zij beschrijven enerzijds de waarden
en het belang van ecosysteemdiensten (voor
ecosystemen) voor welvaart en welzijn, anderzijds wijzen op het toenemend verschil
tussen aanbod en vraag: ‘De Nederlandse
samenleving gebruikt verschillende goederen en diensten die worden geleverd door
ecosystemen. Alhoewel Nederlandse ecosystemen een belangrijke bijdrage leveren
aan de behoefte aan een duurzame voorziening van goederen en diensten, voorzien ze
niet in de totale vraag. Voor de meerderheid

van de ecosysteemdiensten neemt de vraag
ernaar sneller toe dan het aanbod in de afgelopen twintig jaar’ (Knegt, B. de e.v.a.,
2020). Afname van het aanbod wordt onder
meer aangegeven voor bestuiving, bodemvruchtbaarheid en koolstofvastlegging. Zie
verder bij de paragraaf hierna ‘Vraag naar
ecosysteemdiensten’. We gebruiken meer
goederen en diensten dan door de ecosystemen kan worden aangeleverd. Dit geldt
voor de productiediensten, maar ook voor
wat heet regulerende en culturele diensten.
Het begrip ‘Landschapspijn’ is al enkele jaren ingeburgerd (De Boer, 2017), maar ook
de behoefte aan ruimte, rust, stilte en bezinning blijkt groot. Tal van studies blijken dit
keer op keer te bevestigen. Dat belang geldt
niet alleen voor het ‘groen’ buiten, maar ook
voor welzijn en gezondheid van mensen.
Eind jaren ‘80 zijn al de waarden van het Nederlandse landschap en van de cultuur-historische betekenis daarvan beschreven (zie
resp. Gonggrijp et al., 1989 en Haartsen et
al., 1989). In De Warren uit zich dat in een
gradiënt van hoog naar laag, van zand naar
veen, van gesloten naar open landschap
met deel een nog ongeschonden bodem(opbouw). Hoewel het laatste decennium, mede
door de eenjarige verpachting van een groot
gedeelte van dat gebied, de biodiversiteit er
is afgenomen, zijn de abiotische voorwaarden en kansen voor herstel nog volop aanwezig.
De EU-Kaderrichtlijn Water stelt eisen aan
de chemische en ecologische kwaliteit van
het (oppervlakte)water. Binnen het waterbeheer is er – naast de kosten daarvoor
– ook aandacht voor de baten. ‘Schoon water kost dus geld. Daar zijn de betrokkenen
het wel over eens. Maar het publieke debat zou niet alleen over de kosten moeten
gaan. Ook de baten in ecologische zin en
de baten in financiële zin zijn van betekenis’, aldus de analyse ‘De baten boven water’ (Van de Haar, 2006). Die baten betalen
zich bijvoorbeeld uit in de aantrekkelijkheid
van een gebied voor recreatie en toerisme,
inclusief openbare zwemgelegenheden (zie
onder meer Nouta, 2015 en 2016). Deze ana13

lyse noemt ecologische baten (bijvoorbeeld
meer biodiversiteit, minder snelle waterafvoer en minder slib/sediment afvoer), welzijns- en bestuurlijke baten (deels ‘zachte’
baten voor recreatieondernemers, vissers,
drinkwaterbedrijven en imagoverbetering)
en financieel-economische baten (onder
meer vermeden kosten van schade en herstelmaatregelen, groei van sectoren die van
schoon water profiteren). In dit onderzoek
kregen ‘vermeden kosten’ extra aandacht.
Minder kosten voor (drink)waterzuivering,
gezonder veedrenkwater, meer waterberging, bezinkgebieden, afgekoppelde rioolsystemen zijn voorbeelden die leiden tot
minder schade en minder kosten (voor herstel- en adaptatiemaatregelen).

Waarden van groen

Uit vele studies blijkt keer op keer dat een
groene omgeving goed is voor onze gezondheid. Schotse dokters schrijven ‘groen’ voor
aan onder andere patiënten met diabetes,
psychische klachten, hoge bloeddruk, stressklachten en hart- en vaatziekten. Meer groen
in de omgeving geeft minder kinderen met
ADHD-klachten, zo bleek uit Wagenings onderzoek. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek dat in een omgeving met meer
groen of water minder vaak last hebben van
angststoornissen (Medisch Dossier, 2020).
Het VUmc (2017) meldde dat mensen die in
een groene omgeving wonen geestelijk gezonder zijn. Ook hebben ze minder kans om
vroegtijdig te overlijden. Ze hebben minder
last van stress.
De natuur, groen en blauw, heeft naast een
economische en welzijnswaarde voor de
mens ook een eigen, wat heet intrinsieke
waarde. Die is vaak nog lastiger in beeld te
brengen dan de economische, welzijns- en
gebruikswaarde, maar niet minder relevant
(WUR, 2017b). Zo zijn er vele berichten en
onderzoeken die bevestigen dat de waarden
van groen en blauw aanzienlijk zijn, vooral
ook relatief dichtbij en rondom dorpen en
steden. De lijst van berichten daarover is
omvangrijk. Verre van volledig kunnen hier
genoemd worden de publicaties van Ecorys-Nei (2002), De Vos (2004), Buijs, Custers
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& Langers (2007), Elands & Turnhout (2009)
en het Instituut natuur- en bosonderzoek
(2017). In het Medisch Dossier van 24 januari 2020 is een artikel te lezen met als titel
‘Meer en meer bewijs voor heilzame effecten groene omgeving’.
Een ander Wagenings onderzoek enquêteerde vele mensen met een HappyHier app.
Men kon het geluksgevoel regelmatig invullen met een score van 1 tot 10. Duidelijk
bleek dat ‘groen’ een hogere score opleverde
dan afwezigheid daarvan (WER, 2018). In
genoemd rapport HappyHier: hoe gelukkig is men waar? verwoorden Wageningse
onderzoekers (De Vries et al., 2017) de invloed van grondgebruik en buiten zijn in het
groen op de gezondheid van mensen. Ze vatten de studie als volgt samen: ‘Dit onderzoek
is uitgevoerd om de invloed van het type
omgeving op hoe gelukkig mensen zich op
een bepaald moment voelen te meten om zo
rekenregels te formuleren waarmee het effect van ruimtelijke veranderingen en ingrepen op dit welbevinden is te kwantificeren.
Hiervoor is een smartphone app uitgezet
onder een groot publiek, waarbij mensen op
locatie gevraagd werd aan te geven hoe ze
zich voelden. Tijdens de periode van 1 mei
tot 28 juli 2016 hebben 4318 unieke deelnemers gebruik gemaakt van de HappyHier
app, dat wil zeggen ze hebben ten minste
één vragenlijst op locatie ingevuld. Uit het
onderzoek blijkt dat mensen buiten gelukkiger zijn dan binnen. En als ze buiten zijn,
zijn ze gelukkiger in een omgeving die overwegend natuurlijk is dan in een overwegend
bebouwde omgeving. Ook kan, op grond
van beoordelingen van de omgeving, geconcludeerd worden dat de omgeving een positiever effect op het momentane geluk heeft
naarmate die omgeving door de respondent
als rustgevender en/of als boeiender is beoordeeld. Hoe mooi men de omgeving vindt,
een oordeel dat in veel belevingsonderzoek
centraal staat, lijkt minder van belang’.
In 2018 rapporteerde Wageningen Environmental Reaearch over de ‘gelukstoeslag’.
Stedelijke bebouwing werd als referentie
gebruikt. Natuur (kust, lage vegetatie) geeft

de meeste gelukstoeslag, gevolgd door water, bos en park & plantsoen. In het rijtje beschouwde landschappen scoorde agrarisch
bouwland het laagste, maar altijd nog meer
dan de stedelijke omgeving. Mensen zoeken
in coronatijd meer de natuur op, zo rapporteerde Natuurmonumenten eind 2020. Er
waren niet alleen meer bezoekers in de natuurgebieden, ook werden meer mensen lid
van Natuurmonumenten. En de downloads
van wandel- en fietsroutes verdubbelde in
2020 ruim vergeleken met dezelfde periode
in 2019. Ook de verkoop van mountainbikes
en ruitervignetten nam aanzienlijk toe.
Eva Meijer (2021) verwoordt het in haar essay ‘Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld
die verdwijnt’ als volgt: “Soorten sterven uit, de
grond verdroogt, bossen staan in brand. Dankzij de mens, die de natuur wilde bedwingen,
verdwijnt de natuur in een rap tempo. Filosofen
noemen het tijdperk waarin we leven het Antropoceen, omdat de mens overal op, om en in de
aarde zijn sporen heeft achtergelaten. De menselijke soort, zelf deel van de natuur, overwoekert
de aarde.
‘De natuur was hier’ denkt de meeuw als hij een
ballon inslikt die op een vis leek. ‘De natuur was
hier’ roept de orang-oetan als de zagers hem uit
het oerwoud verjagen. ‘De natuur was hier’
denken op hun beurt miljarden mensen als een
virus een groot aantal soortgenoten de dood in
drijft. ‘De natuur was hier’ fluistert de woestijn
die door irrigatie één grote oase is geworden.
En ook de boer wiens schapen door de wolf zijn
doodgebeten, denkt ‘De natuur was hier’. Maar
wat is de natuur in deze voorbeelden? Is ‘de natuur’ aan het verdwijnen? Of slaat deze als een
dief in de nacht heimelijk met volle kracht terug
(‘De Natuur was hier!’)?”

Vraag naar ecosysteemdiensten

Duidelijk is dat de laatste paar decennia
de vraag naar ‘ecosysteemdiensten’, naar
behoeften aan ‘buiten, groen, natuur en
landschap’ sterk toeneemt. Door gegroeid
inzicht in en kennis van de betekenis van
natuur en landschap, van ESD, en het impliciet en expliciet benutten daarvan is te
zien dat de vraag naar ESD groter is dan het

aanbod. En dat verschil wordt alleen maar
groter. In enkele analyses is die discrepantie tussen vraag en aanbod van EDS uitgewerkt, o.a. door Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental
Research, WOT Natuur & Milieu 2021 02 16).
Daaruit het volgende kort samengevat: ‘De
levering van goederen en diensten uit Nederlandse ecosystemen en de ontwikkeling daarvan
in de afgelopen circa twintig jaar verschilt per
ecosysteemdienst. In geen enkele situatie wordt
voorzien in de totale vraag. Soms wordt slechts
voorzien in een klein gedeelte van de vraag, zoals bij biomassa voor energie of regulatie van
de luchtkwaliteit. Voor de ecosysteemdiensten
niet-drinkwater (dat onder andere voor huishoudelijk gebruik zoals wassen, irrigatie in de
landbouw en de industrie wordt gebruikt), bodemvruchtbaarheid, bestuiving, groene recreatie en natuurlijk erfgoed voorzien Nederlandse
ecosystemen in meer dan de helft van de vraag.
Voor de meerderheid van de ecosysteemdiensten
(10 van de 17) is de netto trend sinds het jaar
2000 jaar negatief; de vraag neemt sneller toe
dan het aanbod van deze diensten. Voor één
dienst, natuurlijk erfgoed, zien we dat de discrepantie tussen vraag en aanbod gelijk blijft
en bij zes diensten (houtproductie, biomassa
voor energie, waterzuivering, regulatie luchtkwaliteit, koolstofvastlegging, symboolwaarde natuur) zien we dat de discrepantie kleiner
wordt. De vraag naar acht ecosysteemdiensten
is toegenomen. Klimaatverandering is een van
de belangrijkste oorzaken voor de groeiende
vraag naar de ecosysteemdiensten van onder
meer (niet-)drinkwater, waterberging en erosiebestrijding. De vraag naar erosiebestrijding
nam ook toe door de intensiverende landbouw.
De vraag naar groene recreatie is gegroeid, omdat vooral de stedelijke bevolking is toegenomen
en meer vrije tijd tot haar beschikking kreeg als
gevolg van vergrijzing. Afnames in het aanbod
van ESD zijn opgetreden bij de levering van
niet-drinkwater en in de categorie regulerende diensten: bodemvruchtbaarheid, bestuiving
en plaagonderdrukking. Deze afnames worden
voornamelijk veroorzaakt door de intensivering
van de landbouw’.
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In het geval de vraag niet (geheel) is vervuld, zijn er enkele mogelijkheden. Een
aantal ecosysteemdiensten kan worden geïmporteerd om alsnog in de Nederlandse
vraag te voorzien. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hout. Het gevolg van import is wel dat
daarmee de ecologische voetafdruk in het
buitenland groter wordt. Bij de regulerende en culturele diensten is import meestal
geen optie. Ze moeten geleverd worden op
de plaats waar de vraag naar de diensten bestaat. In het geval een technisch alternatief
of import niet mogelijk is, zal de levering van
de ecosysteemdienst onvervuld blijven. Dit
is bijvoorbeeld het geval bij waterzuivering,
waardoor het grootste deel van het Nederlandse water niet voldoet aan de waterkwaliteitsnormen. En door het niet voldoen aan
de vraag naar voldoende vastlegging van
koolstof, neemt de CO2-concentratie in de
atmosfeer toe, met klimaatverandering als
gevolg. In het geval van natuurlijk erfgoed
betekent het dat soorten bedreigd worden
met uitsterven. Deze WOt-studie Wageningen Environmental Research, WOT Natuur
& Milieu en ook het Compendium voor de
Leefomgeving Ecosysteemdiensten in Nederland, 2020 | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl) laten vraag en aanbod in
verschillende afbeeldingen zien, naar levering, herkomst en relatief belang. De voor
De Warren verrichte verkenning sluit goed
aan op deze landelijke gegevens en trends.
Er is dus veel winst te behalen in het extensiever agrarisch grondgebruik enerzijds
en de kortere lijnen in de streekgebonden
voedselproductie en -consumptie anderzijds. Dit nog los van de welzijns- en gezondheidswinst en de betrokkenheid van de bevolking, die te verwachten zijn.

Biodiversiteit

Vele drijfveren pleiten voor het respecteren
en waarderen van ecosysteemdiensten. Dat
zijn onder meer, zoals genoemd, klimaatverandering (en de oorzaken daarvan), welzijn
en gezondheid en betrokkenheid (van de bevolking). Ook behoud en versterking van de
biodiversiteit (van soorten, ecosystemen en
landschappen en de onderliggende dragers
daarvan, zoals bodem, reliëf en waterhuis16

houding) is een belangrijker pijler voor ESD.
Het is overbodig te zeggen dat de biodiversiteit op vele fronten onder druk staat en
te lijden heeft van een te grote milieudruk,
lokaal, regionaal, landelijk en wereldwijd.
De bevindingen van vele inventarisaties zijn
overduidelijk in hun conclusies.
- Aanvalsplan voor een natuurinclusieve
samenleving
Het versterken van het landschap met landschapselementen is niet alleen een opdracht
voor boeren, maar voor iedereen. Dit zei demissionair minister Schouten eind maart
2021 na ontvangst van het Aanvalsplan Versterking Landschappelijke Identiteit van
Landschapselementen. “De natuurinclusieve samenleving moet onderdeel zijn van alle
omgevingsplannen. Beleid moet je niet versnipperen. Net zoals de natuur.”
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen Environmental Research, Wageningen University & Research
- Agenda herstel biodiversiteit Fryslân
Deze Agenda herstel biodiversiteit Fryslân
is vooral bedoeld om samen focus aan te
brengen en prioriteiten te bepalen. Op basis
hiervan kunnen overheden, natuur- en landschapsorganisaties en agrariërs activiteiten
met elkaar afstemmen en programmeren.
Particulieren kunnen aanhaken bij een groter netwerk om de effectiviteit van hun bijdrage te verhogen. Zo werken we samen aan
een effectief herstel van biodiversiteit. De
agenda is geen blauwdruk. Het is een dynamisch document dat meegroeit met de kennis die we nog steeds ontwikkelen over biodiversiteitsherstel. Door te experimenteren
en te onderzoeken, door slimmer te werken
en vooral door te doen. De Agenda herstel
Biodiversiteit Fryslân kan worden gezien als
het startsein voor een gezamenlijk proces.
Natuurlijk, er gebeurt al veel. Dat blijkt onder meer uit de enquête die dit voorjaar is
uitgezet om initiatieven in beeld te krijgen.
Ook staat biodiversiteit al langer op de agenda’s van overheden, ngo’s en kennisinstellingen. En zijn er steeds meer (agrarische)
ondernemers die een serieuze bijdrage leveren. Allemaal zien we in dat ecologisch her-

stel de basis is voor een gezonde economie.
- Natuurlijk Fryslân 2050 van IFG, SBB, NM
en FMF (het provinciale kaartbeeld is opgenomen als bijlage 3).
Op de site Natuurlijk Fryslân 2050 van IFG,
SBB, NM en FMF (het kaartbeeld is opgenomen als bijlage 3). Op de site Natuerlik Fryslân 2050 - Altenburg & Wymenga (altwym.
nl) is hierover meer informatie te vinden:
‘Met Natuerlik Fryslân 2050 presenteren de
groene organisaties een gezamenlijk toekomstperspectief voor natuur en landschap in Fryslân. Dat is nodig en urgent, omdat thema’s als
verlies aan biodiversiteit, bodemdaling, klimaatverandering en stikstof dringend om actie
vragen. Acties die invloed hebben op het landschap. Natuerlik Fryslân laat zien hoe natuur
en biodiversiteit een duurzame plek in dat veranderende landschap kunnen krijgen. Ook laat
het zien hoe het benutten van natuurlijke processen bij kan dragen aan oplossingen.
Het toekomstperspectief wordt geschetst met een
kaartbeeld 2050 en een verdiepingsslag voor vijf
Friese cultuurlandschappen. Het is bedoeld als
inspiratiebron en als uitnodiging om mee aan
de slag te gaan. Natuerlik Fryslân is opgesteld
door A&W, Peter de Ruyter landschapsarchitectuur en Atelier des Hollants, in nauwe samenwerking met de groene organisaties. En we zijn
trots op het resultaat!
Via deze link is de visie te downloaden. Ook de
presentatie van de lancering is daar terug te
zien’.

Gradiëntgebieden dragen in het bijzonder
bij aan de biodiversiteit van een gebied.
Zachte, geleidelijke overgangen zijn in vele
opzichten soortenrijker dan scherpe abrupte overgangen. Van Leeuwen (1965; 1966

e.v.a.) heeft dat al lang geleden onderzocht,
aangetoond en onderbouwd. Juist het gebied
van De Warren kenmerkt zich door dergelijke geleidelijke overgangen, zoals van zand
naar veen, van hoog naar laag en van besloten naar open landschap. Met het burgerinitiatief wordt (vanuit Burgum en het Wetteren Willepark) aangesloten op de oost-west
gradiënt van meer naar minder beheerd,
ingericht en betreden; van (’s avonds) licht
naar donkerte, van beleefd naar stilte; van
meer naar minder drukte.
- Het IPBES rapport van 2019
Op 6 mei 2019 kwam een internationaal panel van beleidsmakers en wetenschappers
met een rapport over de staat van onze natuur. Het IPBES (Intergovernmental Panel
for Biodiversity and Ecosystem Services)
wordt ook wel vergeleken met het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),
maar gaat over biodiversiteit. Het IPBES is
een onafhankelijk orgaan tussen verschillende overheden. Het is in 2012 in het leven
geroepen door meer dan 130 verschillende
landen en een aantal VN-organisaties. Het
doel van IPBES is om de wetenschap over
de staat van de natuur en beleidsmakers
dichter bij elkaar te brengen en zo een bijdrage te leveren aan het beschermen en
duurzaam gebruik van biodiversiteit en ecosystemen. Het rapport vat het kort samen:
‘De impact van menselijk handelen is verwoestend voor onze ecosystemen en biodiversiteit.
Miljoenen planten en diersoorten worden met
uitsterven bedreigd. Natuurlijke gebieden zoals
als regenwoud, grasland, en savannes worden
op grote schaal omgezet tot voornamelijk landbouwgrond. Sinds 1990 zijn we meer dan 100
miljoen hectare aan bos verloren. Ons voedselsysteem is verantwoordelijk voor meer dan 80%
van de wereldwijde ontbossing. Ook in ons land
is de landbouw met groot bestrijdingsmiddelengebruik, te veel mest en monoculturen een aanjager van natuurverlies. Het gaat erg slecht met
onder meer insecten en vogels op het platteland.
Ook nuttige insecten zoals bestuivende bijen
leggen daardoor het loodje. Door overbevissing
en vervuiling raken de oceanen uitgeput. De
kennis die het IPBES met ons zal delen komende maandag zal ons met harde feiten laten in17

zien op de urgentie wijzen om adequaat en snel
te handelen. Een wake-up call aan overheden.
Niet langer achterover zitten, maar de handen
uit de mouwen. De krimp van de veestapel en
strikte EU-wetgeving die moet voorkomen dat
geïmporteerde producten afkomstig zijn van
ontbossing en mensenrechtenschendingen’.
Ook de Living Planet Reports van het wereldnatuurfonds stemmen niet tot optimisme. Bij de publicatie van het rapport uit
2020 vermeldt het WNF onder meer: ‘Onze
Nederlandse natuur op land staat er slecht
voor. Sinds 1990 zijn populaties wilde dieren
in zowel open natuurgebieden zoals heide,
als in het agrarisch landschap, gemiddeld
gehalveerd. Diverse vogel-, vlinder- en reptielensoorten die vroeger algemeen voorkwamen zijn tegenwoordig zeldzaam. Populaties wilde diersoorten in agrarisch gebied
zijn schrikbarend afgenomen: gemiddeld
met 50 procent. Ook populaties wilde dieren
karakteristiek voor open natuurgebieden,
zoals heide, zijn gemiddeld met 50 procent
afgenomen’. Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt uit door het Wereld Natuur Fonds
(WWF-NL) gepubliceerde Living Planet Report Nederland, getiteld ‘Natuur en Landbouw Verbonden’. Hierop aansluitend kan
de film en het bijbehorende boek van David Attenborough (2020) worden genoemd:
‘Een krachtige getuigenis over de impact
van de mens op de natuur, en een hoopvolle boodschap voor toekomstige generaties’.
De boodschap op de omslag van het boek is
klip en klaar: ‘De natuur heeft altijd voor ons
gezorgd. Nu is het de hoogste tijd dat wij voor
de natuur gaan zorgen’. En zo kan dit relaas
haast eindeloos worden voortgezet. Wie
ogen heeft om te zien, die ziet; wie oren heeft
om te horen, die hore.
Verbeterprogramma’s
De provincie Fryslân poneerde begin 2021
de Agenda herstel biodiversiteit Fryslân.
Het Voorwoord van gedeputeerde D. Hoogland begint als volgt: ‘Fryslân is de mooiste provincies van ons land wat de variatie
aan en kwaliteit van landschappen en landschapselementen betreft. Beide ongelooflijk
belangrijk voor de biodiversiteit. Toch is ook
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bij ons veel verloren gegaan in de afgelopen
decennia. Denk aan de weidevogels. Soortenrijkdom vinden we allemaal iets om te
koesteren en beschermen. Waar we kunnen,
helpen we de natuur een handje. Maar daar
mag een flinke schep bovenop. Gelukkig is
hiervoor breed draagvlak. Dit blijkt onder
meer uit gesprekken tussen Friese overheden en een breed scala aan betrokkenen in
aanloop naar de omgevingsvisies. Herstel
van biodiversiteit wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een urgente opgave’. Veelzeggend genoeg. Eerder
al, in 2017, had de provincie de graadmeter
biodiversiteit geponeerd, waarmee de vooren achteruitgang van soorten wordt vastgelegd en waarmee informatie over de natuurkwaliteit en het oppervlak natuur wordt
bijgehouden. Zie verder ook Knegt et al.
(2013) over de biodiversiteitsgraadmeters Fryslân.
Op landelijk niveau werd
begin 2021 het Aanvalsplan
Versterking Landschappelijke Identiteit van Landschapselementen aan minister
Schouten aangeboden (NIOO-WER, 2021).
Versterken van het landschap (met landschapselementen) is niet alleen op opdracht
voor boeren, maar voor iedereen zo wordt
gesteld. Het is een plan voor een natuurinclusieve samenleving. “De natuurinclusieve
samenleving moet onderdeel zijn van alle omgevingsplannen. Beleid moet je niet versnipperen.
Net zoals de natuur”, aldus de minister.
Eind 2018 werd het ‘Deltaplan voor biodiversiteit in Nederland: samen natuurverlies
ombuigen naar herstel’ uitgebracht. Initiatiefnemers waren kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank.
Zij laten zien dat we door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van
grondgebruikers het biodiversiteitsverlies
om kunnen buigen naar herstel. Zij ‘nodigen
nadrukkelijk de rest van Nederland uit om aan
te sluiten. Zodat Nederland een voorbeeld wordt
van een dichtbevolkte delta waar we natuur en
economische ontwikkeling verbinden en onze
kwaliteit van leven - en die van toekomstige ge-

neraties - borgen.
Herstel van biodiversiteit is van belang voor
een rijkere natuur én is ook de basis voor ons
welzijn en onze welvaart. Ondanks jarenlange
inspanningen van veel grondgebruikers wordt
nog niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom
hebben de deelnemende partijen voor het eerst
de handen ineengeslagen om samen te werken
aan een concrete aanpak die wél het verschil
gaat maken’.
Ook internationaal staat herstel van de biodiversiteit hoog op de politieke agenda. Een
voorbeeld vanuit de EU.
- Bringing nature back into our lives.
Binnen Europa zijn ambities geformuleerd om de biodiversiteit te herstellen; het
EU-Biodiversiteitsstrategie en Horizon Europe. Diverse landen hebben een uitgebreide onderzoeksstrategie rondom velerlei domeinen: van invasieve soorten tot natuurlijk
kapitaal, in aquatische en terrestrische omgevingen, van zeevogels tot bodembiodiversiteit, het agrarisch buitengebied en zoveel
meer. Met partners binnen Europa werken
we toe naar een gezamenlijk doel voor de
komende tien jaar: de EU-Biodiversiteitsstrategie 2030 “Bringing Nature Back into our
Lives”.
Er is al lange tijd een beweging gaande naar
meer begrip, respect en waardering van natuur, voor groene en blauwe diensten. Wat
nu circulair (circulaire economie, gebouwen, maatschappij, etc.) heet, had voorgangers zoals Cradle to cradle (McDonough

& Braungart, 2002), Eco-engineering (Van
Bohemen, 2012) en Building with nature
(Ecoshape, 2012). In de agrarische sector
zijn begrippen, zoals grondgebonden landbouw, kringlooplandbouw en natuurinclusieve bedrijfsvoering inmiddels welbekend.
Ook wordt her en der de afstand tussen productie (door de boer) en consumptie (door
de burger) kleiner, nu nog vooral op lokaal
niveau. Community supported agriculture
is er inmiddels in soorten en maten (onder
meer www.herenboeren.nl, www.landvanons.nl, www.aardpeer.nl en www.duurzaaminvesteren.nl).
In tal van regio’s kunnen burgers zich abonneren op een veelal wekelijks groentepakket, zijn lid van een gemeenschappelijke
tuin en/of zijn zelf als vrijwilligers werkzaam in een streekgroente- en fruittuin. Dat
alles op ecologische basis. Klimaatverandering, afname biodiversiteit, veenoxidatie
en bodemdaling, schaarste aan (zeldzame)
grondstoffen, gezondheidsproblemen en tal
van andere tendensen vereisen een andere
manier van samenleven, produceren, consumeren, vervoer, reizen, etc. Een transitie
op vele fronten lijkt onvermijdelijk voor het
welzijn van ons allen en volgende generaties, als wel voor de aarde als geheel. De uit
de hand gelopen globalisering, ook op het
gebied van voedselproductie, -transport en
-voorziening heeft zijn hoogtepunt gehad.
De noodzaak tot meer zelfvoorzienend en
regionale handel wordt meer en meer onderkend.

Bringing nature
back into our lives
EU 2030 Biodiversity strategy
May 2020
#EUGreenDeal

“Making nature healthy again is key to our physical and mental wellbeing and
eaks. It is at
the heart of our growth strategy, the European Green Deal, and is part of a
European recovery that gives more back to the planet than it takes away.”
Ursula von der Leyen, President of the European Commission
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3. Scenario voor De Warren
Voortkomend uit eerdere gemeentelijke
plannen voor De Warren en de plannen verwoord in het burgerinitiatief Verbinding en
betrokkenheid hebben we de huidige situatie
ten aanzien van gebruik en beheer van het
gebied afgezet tegen plannen van het burgerinitiatief. Daarmee laten we zien hoe de
plannen van het BI een toename van ecosysteemdiensten opleveren in vergelijking met
handhaven van de huidige status quo.
Op basis van dat burgerinitiatief ‘Verbinding
en betrokkenheid’ en middels een nadere detaillering van de doelen en intenties daarin (zie verderop bij De Warren West en De
Warren Oost) is, ook in overleg met de huidige en (beoogde) toekomstige agrarische
gebruikers van het gebied, aangegeven hoe
dat toekomstig beheer en gebruik eruit zal
zien en welke veranderingen dat geeft ten
opzichte van de huidige situatie. Daarnaast
is voor het in kaart brengen van de ecosysteemdiensten gebruik gemaakt van eerdere
inventarisaties, verkenningen en onderzoeken. Van De Warren en omgeving zijn eerder ecologische verkenningen uitgevoerd.
Het bureau Altenburg&Wymenga verzorgde drie van die studies (Greve & Biezenaar,
2013; Wymenga & Attema, 2009; Van der
Heide, Wymenga & Koopmans, 2016). Kort
samengevat betrof dat:
• De ecologische beoordeling ten behoeve van een tijdelijk gronddepot in De
Warren richtte zich alleen op wettelijk
beschermde natuurwaarden, destijds
vanwege de Natuurbeschermingswet,
de Flora- en Faunawet en regels op het
gebied van de Ecologische Hoofdstructuur. Gesteld werd dat die herinrichting
kan leiden tot afname van ‘openheid en
rust’. Het gemeentelijk bestemmingsplan vermeldde een verbod op aantasting van ecologische waarden als gevolg
van de herinrichting. Het gronddepot is
er nooit gekomen, anders was wel compensatie nodig geweest. Voorkomende
beschermde soorten volgens de Floraen Faunawet waren de Groene glazen20

maker, Waterspitsmuis, Meervleermuis en Watervleermuis. Aantasting
van het leefgebied en foerageergebied
en voor de beide soorten vleermuizen
ook de vliegroutes, was strijdig met genoemde wet (Greve & Biezenaar, 2013).
• In opdracht van de gemeente is in
2009 een gemeente-brede ecologische
gebiedsbeschrijving opgesteld. De gemeente wordt gekarakteriseerd door
drie landschappen (met natuurwaarden), namelijk de Wâlden, het open
weidelandschap en moerassen, meren
en plassen. Dit zijn, samen met twee
pingo-ruïnes en een merendeels onberoerde ondergrond, precies de drie
landschapstypen die in De Warren samen komen en daar een gradiëntrijk
landschap vormen (van oost naar west)
van hoog naar laag, van zand naar veen,
van gesloten coulissen naar open veenweiden, met aan de zuidkant een strook
boezemland en ruim open water. Deze
dragers van het landschap herbergen
een groot scala aan soorten planten
en dieren (Wymenga & Attema, 2009).
• Het oostelijk deel van De Warren is
vergelijkbaar met het gebied ‘Om de
Dobben’. Het gebied ligt in het coulisselandschap van wat heette het Nationaal
Landschap Noardlike Fryske Wâlden.
Dit landschap is bijzonder, omdat het als
coulisselandschap een omvang en kwaliteit heeft, die maar op enkele andere
plaatsen in Europa is te vinden. Karakteristiek voor het landschap is de strokenverkaveling, die gepaard gaat met een
grote lengte aan elzensingels en, over
een minder lange lengte, houtwallen.
Een grote bijzonderheid van het landschap is de aanwezigheid van een grote
hoeveelheid pingoruïnes. De pingoruïnes in deze streek hebben een hoge
aardkundige betekenis. De dichtheid
aan pingoruïnes bij Burgum is dermate
hoog, dat deze plaats ook bij uitstek geschikt is om de kwaliteiten van dit landschap te tonen. Buiten de landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige

waarden heeft het plangebied en omgeving een betekenis voor de biodiversiteit: vleermuizen, bepaalde broedvogels,
en de Waterspitsmuis die in de pingoruïnes leeft. Ook komen er verschillende
bijzondere soorten bramen voor, die
groeien in houtwallen en elzensingels
(Van der Heide et al., 2016).
Aanvullend is er een recente vogelinventarisatie Herman Vos: zie tabel 1 in bijlage 4.
Hij registreerde 34 soorten vogels, en daarnaast vermeldt zijn overzicht vier soorten
zoogdieren. In de rapportages van Altenburg&Wymenga komen er overigens meer
soorten zoogdieren in De Warren voor, zoals
enkele muizensoorten en vleermuizen.

3.1 Toestand nu en later

Een van de belangrijkste doelstellingen van
het BI-plan is het verbeteren (versterken)
van de biodiversiteit van het gebied. Immers
de biodiversiteit (aan soorten, ecosystemen
en landschapstypen) is een graadmeter van
de gezondheid en veerkracht van een gebied. Het is een open deur om te stellen dat
de biodiversiteit alom onder druk staat en
op vele plaatsen (sterk) is afgenomen. Dat
is, zoals aangegeven, regionaal, landelijk
en internationaal onmiskenbaar. Daarnaast
spelen gezond voedsel van een gezonde bodem en behoud van het gradiëntrijke cultuur-historisch landschap een cruciale rol.
In het proces om het Burgerinitiatief De
Warren natuurlijk groen tot uitvoering te
brengen is voor het gehele gebied, als wel

per perceel, aangegeven welke veranderingen (in gebruik en beheer) ons voor ogen
staan. Vanuit dat gegeven zijn voor De Warren relevante ecosysteemdiensten geselecteerd en kwalitatief gewaardeerd; dat zowel
voor de huidige als in de toekomst verwachte situatie. Dat geeft een beeld van in welke mate ecosysteem- en sociaalmaatschappelijke diensten er spelen en welke winst
daarmee te behalen is. Hierbij is de CICES
classificering voor ecosysteemdiensten gebruikt (version 5.1 Spreadsheet CICES V5.1
Guidance document https://cices.eu/), zie
bijlage 2.
In hoofdstuk 4 wordt het raakvlak van dit
rapport genoemd met onder meer het vigerende gemeentelijk en provinciaal beleid.
Hier zij vermeld dat ook de inpassings- en
compenserende maatregelen van de Centrale As aansluiten bij de strekking van het
burgerinitiatief. De ‘Inventarisatie van knelpunten naar oplossingsrichtingen en (koppel)kansen’ (Sierdsma et al., 2009) vormde
de basis voor deze – intussen merendeels
uitgevoerde – maatregelen. De geplande
maatregelen vanuit het burgerinitiatief versterken, specifiek voor De Warren, de getroffen compenserende maatregelen (Elzinga-Postma, 2020).

Huidige situatie

Afbeelding 4 geeft het huidige gebruik voor
De Warren weer. Aangegeven zijn de contouren en topografische namen, alsmede
het huidige gebruik. Daarin zijn de onderscheiden typen grasland en de maïsperce-

Beelden van het westelijk Warrengebied. De sloot op de rechter foto is onderdeel van de te verbreden
watergang van oost naar west
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Huidig gebruik
Het huidige gebruik i.c. de huidige
vegetatie van de percelen in De
Warren, verdeeld naar enkele soorten
grasland, mais en (direct ten westen
van de Centrale As) een perceel met
ruigte. De twee lichtgroene blokken
(ieder met een pingoruïne) zijn van It
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Afbeelding 4
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Toekomstig gebruik
Het toekomstig gebruik i.c. de daarbij
vegetatie van de percelen in De
Warren, verdeeld naar enkele soorten
grasland. De twee lichtgroene blokken (ieder met een pingoruïne) zijn
van It Fryske Gea. De Warren Oost is
bestemd voor de streekgroente- en
fruittuin
Natuurlijk grasland
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Afbeelding 5
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len aangegeven. Twee dobben liggen in het
gebied, een (Sluiterspoel) grenst eraan. De
Langelaan overgaand in de Monnikenweg
scheidt West en Oost. West loopt door tot de
Flappevaart, Oost begint net voorbij de Centrale As.

3.2 Toekomstige situatie

In Afbeelding 5 zijn de veranderingen weergeven, zoals die gerealiseerd worden bij
uitvoering van het BI-plan. De streek groente- en fruittuin (community supported
agriculture) beslaat Oost. De met een natuurvriendelijke oever in te richten verbindingssloot loopt aan de zuidkant door West
en sluit aan op de ook met een natuurvriendelijke oever aan te passen Flappevaart. Het
laag liggende gebied in het zuidwesten van
het gebied komt in aanmerking om zo nodig
tijdelijk vernat te worden.

3.3 De Warren West

Voor De Warren West wordt het BI-plan vooral gedragen door de betrokken agrariërs, die
op basis van langjarige pachtcontracten of
erfpacht en deels aankoop van grond willen
omschakelen naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering met grondgebonden
veeteelt. Ook IFG is hierbij betrokken. Daarvoor heeft de volgende uitwerking en detaillering van het BI plaats gevonden.
Per perceel en vervolgens clustergewijs
voor gelijksoortige percelen is aangegeven
wat de huidige en toekomstige functies en
het gebruik zijn. In meer algemene zin is
genoemd hoe het gebied er nu bij ligt en
welke opties er zijn - mede conform ons bur-

Twee voorbeelden van perceelrandenbeheer elders
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gerinitiatief (BI) - om de zaak anders in te
richten dan wel anders te beheren. Daarvan
hierna de uitwerking per item. Voor enkele
beschouwde items is een tussenfase, overgangsperiode of overgangsbeheer nodig
(van nu naar het volwaardige BI-plan). Na
deze uitwerking wordt aangegeven wat generieke en wat gebiedspecifieke maatregelen zijn. Deze laatste categorie betreft veelal
een eenmalige ingreep of aanpassing. De
perceelinventarisaties zijn in hun volledigheid als naslagwerk in een aparte bijlage 6
toegevoegd.
Vegetatie en begroeiing
Binnen het te beschouwen blok worden
onderscheiden: productiegrasland (Engels
raaigras dominant), kruidenrijk grasland,
een perceel ruigte en mais. Daarnaast twee
pingo-ruïnes en sloten. De vijf percelen
met mais worden t.z.t. omgevormd naar
permanent grasland. Zo mogelijk eerst enkele jaren uitmijnen en dan ondersteunen
met inzaai kruidenrijk graszaadmengsel.
Een advies (Kruidenrijk grasland inzaaien en
Nieuwsbrief kruidenrijk grasland) daarvoor is
onder meer beschikbaar van de Agrarische
Natuurvereniging Hollands Noorden (2019).
Ook Floron (2021) bracht onlangs richtlijnen uit over aanwending van zaadmengsels
om te komen tot meer diversiteit in de vegetatie, met vermijding van floravervalsing.
Plaatselijk komt ridderzuring voor. Met
de huidige eenjarige pacht blijft dit ongemoeid. Bij het BI zal dat tijdelijk en plaatselijk bestreden worden. De omvorming naar
kruidenrijk is in combinatie met mest injec-

teren haast onmogelijk. Om daar toch naar
te streven is hiervoor een tussenfase nodig,
mogelijk gesteund door Living Lab, een initiatief van de provincie Fryslân.
Bemesting
De twee kruidenrijke percelen van IFG bij
beide pingo-ruïnes worden uitsluitend met
ruige stalmest bemest. Deze percelen mogen niet geploegd worden of anderszins
op de schop genomen worden. Ook op de
maispercelen vindt toediening van ruige
mest, naast drijfmest, plaats. Overig huidig
hoogproductief grasland wordt drie à vier
keer per jaar (na iedere snee) met drijfmest
geïnjecteerd. Om kruiden een kans te geven
wordt stapsgewijs (gebiedsgewijs) op het
volgende ingezet: de eerste snee pas maaien na 1 of waar mogelijk na 15 juni en na
die eerste snee niet injecteren. Immers het
voorseizoen is het meest cruciaal voor de
kruiden(ontwikkeling). Gebruik van kunstmest wordt geheel afgebouwd met het BI.
Om kruidenrijke vegetatie te bevorderen, de
slootwaterkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit te stimuleren wordt toegewerkt
naar aangepast perceelrandenbeheer. Stroken van rondom ca. 5 meter worden bij de
eerste snee en bij de eerste direct daarop
volgende bemesting overgeslagen. De lager
gelegen percelen, die (ook) in aanmerking
komen om pas later in het jaar (na 1 of 15
juni) gemaaid te worden, worden in het
vroege voorjaar met ruige stalmest bemest.
Bestrijdingsmiddelengebruik

Met de uitbanning (uitfasering) van mais zal
bestrijdingsmiddelengebruik ook zo goed
als geheel verdwijnen. Tijdelijk en plaatselijk kan het nog nodig zijn om bv. ridderzuring te bestrijden.
Waterpeil en sloten(inrichting)
Van een (algehele) peilverhoging wordt
vooreerst afgezien. Delen zijn al nat genoeg,
meer peilvakken en kunstwerken zijn (voor
het waterschap) ongewenst. Bovendien kan
bij peilverhoging pitrus de kop opsteken.
Waterpeilaanpassing vergt dus zorgvuldigheid en voorzichtigheid. Wel kunnen afzonderlijke percelen tijdelijke en incidenteel
vernat worden door er water op te pompen,
afhankelijk van het (voorjaars)weer. Door
gestage langzame bodemdaling in het westelijk gedeelte zal het in het maaiveld sowieso geleidelijk aan iets natter worden. Bovendien neemt gelijktijdig het microreliëf iets
toe vanwege de verschillende veendiktes op
de zandondergrond.
De sloten vanaf de oostelijke pingo-ruïne via
de zuidelijke pingo-ruïne tot aan het Flappevaart gemaal worden (via een doorlopende lijn) aan de zuidoostkant (eenzijdig dus)
voorzien van een flauw profiel, zodat een
breed plasdras milieu ontstaat. Voor voorbeelden hiervan zie Stowa, 2017. N.B. Ook
de westkant van de Flappevaart en een gedeelte van het Djippe Gat (ter hoogte van het
gemaal) worden van een natuurvriendelijke
oever voorzien. Het laagste gedeelte komt
in aanmerking om (althans in het voorjaar)
langer plasdras te staan.

Wandel- en fietsroutes rondom De Warren nabij kruising Langelaan en Monnikenweg
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Beweiden, maaien
In het hele blok (Warren West) wordt nu
hoofdzakelijk gemaaid (voor kuil en hooi),
dus niet begraasd, anders dan incidenteel
door jongvee en in winterperiode door
schapen. Melkkoeien lopen hier niet buiten. Vanwege eenjarige pacht ontbreekt nu
nog ook vrijwel overal afrastering. Bij realisatie van het BI is meer beweiden zeker aan
de orde, op termijn ook met melkvee. N.B.
De dagelijkse oversteek over Gaestmabuorren in dan nog wel een dingetje. Dat draagt
bij aan de (bio)diversiteit van de vegetatie
en ook aan de beleving van het landschap.
Maaien kan in de toekomst gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij de boeren onderling afstemmen wie wanneer maait, zodat
niet alles gelijktijdig wordt gemaaid. En
zoals eerder aangegeven, worden de perceelranden (bij de eerste snee) ontzien. De
Warren Oost wordt nu zowel gemaaid als ingeschaard van jongvee.
Onderhoud singels, houtwallen en dobben
De houtsingels, hier – zeker in de westelijke
helft van het gebied – meest met elzen als de
dominante boomsoort, worden regelmatig
onderhouden (afgezet). Hiaten worden aangevuld met nieuwe aanplant. Dit sluit aan
bij het gemeentelijke beleid inzake elzensingels en dykswallen, zoals beschreven in het
Groenbeleidsplan (Gemeente Tytsjerksteradiel, 2012). In grote lijnen blijft de gradiënt
van coulisselandschap in het oosten en open
veeweide in het westen gehandhaafd.

Recreatief medegebruik

Recreatief gebruik van De Warren vindt
vooral aan de noordkant van de Gaestmabuorren plaats (richting Zomerweg), langs
beide zijden van de Langelaan aldaar. ‘Om de
Dobben’ heeft daar, samen met de gemeente en IFG, een gebied voor ingericht. Ook de
wandelroutes vanuit het dorp (Burgum West
en vanuit het park) liggen daar, deels langs
de geluidwal. In het Warrengebied West komen geen nieuwe recreatievoorzieningen.
Wandelen en fietsen langs de bestaande wegen blijft zo. De Warren Oost is via de kade
bereikbaar vanuit het park. Fûgelwacht Burgum kan incidenteel excursies organiseren.
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Op het Djippe Gat ligt de zeilschool. Daar
begeven zich ook zo nu en dan hengelsporters.
Samengevat
Veranderingen bij uitvoering van het BI
(maatregelen ten gunste van de biodiversiteit, befeefbaarheid en landschappelijk karakter). Warren West: De huidige situatie is
beschreven: monotoon grasland, kruidenrijk grasland, mais, houtsingels deels met
hiaten, drie peilvakken, intensieve bemesting, maaien (geen beweiding).
Generieke veranderingen en aanpassingen:
• Geleidelijk aan streven naar meer
kruidenrijk grasland
• Perceelranden worden bij eerste
(voorjaars)snee niet gemaaid en aansluitend dus ook niet bemest
• Bestrijdingsmiddelengebruik stopt (in
tussenfase nog plaatselijk en incidenteel)
• Kustmestgebruik wordt afgebouwd
• Er vindt (meer) beweiding plaats
(vooreerst met jongvee, later ook met
melkvee)
• Recreatie blijft aan de randen van
het gebied gelokaliseerd (ongewijzigd)
Gebiedsspecifieke ingrepen en aanpassingen (zie Afbeelding 5 voor de onderscheiden deelgebieden):
• Mais verdwijnt (wordt grasland)
• Er wordt een natte ecologische verbinding gerealiseerd van oost naar west
(verbrede sloot met flauw talud)
• Incidenteel kunnen percelen (in winter en voorjaar) vernat worden
• Hiaten in de houtsingels worden opgevuld; de singels worden regelmatig goed
onderhouden

3.4 De Warren Oost

Heeft het vorenstaande vooral met De Warren West van doen, in Oost is het allemaal
simpeler, eenduidiger. Dat gebied wordt
geheel ingericht voor de bedoelde Community supported agriculture. Een relatief grote
groentetuin vormt de kern van het gebied.
Dit wordt aangevuld met ruimte voor klein
en groot fruit. Een bijenlint, bloemenplukweide en vogelakker verrijken het gebied.
“Wanneer de bij uitsterft, heeft de mens nog
maar 4 jaar te leven”. Met dit citaat van Albert Einstein begint het Bijenbeleidsplan
van de gemeente (Gemeente Tytsjerksteradiel, 2014). Middels ‘inspireren, participeren
en beheren’ probeert de gemeente de bijenstand te bevorderen. In De Warren kan dit
beleid uitdrukkelijk een plek krijgen. Aan de
waterkant is ruimte voor een gebouw (ontmoetingsplek, opbergloods, verkooppunt
groente, fruit, ed., op het dak een uitkijkpunt), ten behoeve van de tuin en gericht op
ontmoeten. Als de ruimte en de behoefte er
is kan de tuin uitgebreid worden met klein
vee, zoals legkippen. Indien de gemeente
daar een bescheiden horecagelegenheid
voorziet, kan het een gebouw worden voor
gezamenlijk gebruik.
Samengevat
Warren Oost: De huidige situatie is beschreven: monotoon grasland (t.w.v. uitvalsweg
Gaestmabuorren vanuit Burgum). Dit gebied
wordt geheel heringericht, bedoeld voor de
streekgroente- en fruittuin, later mogelijk
aangevuld met kleinvee, zoals kippen.
• Met de streekgroentetuin (in De Warren Oost) worden ‘verbinding en betrok-

kenheid’ met het dorp en de omgeving
invulling gegeven. Daar ook maatrelen
t.b.v. biodiversiteit, zoals bijenlint en
grote variatie aan planten. Voor ‘mensen
aan de zijlijn’ biedt de tuin kansen voor
het weer op de rails zetten van hun leven.

3.5 Kwalitatieve waardering van ecosysteemdiensten in De Warren

Bijlage 2 bevat de uitgebreide CICES tabellen 1 en 2. Daaruit is een selectie gemaakt
van voor De Warren relevante diensten en
goederen. Dat resulteerde in 24 items. Die
staan in tabel 4 vermeld, gegroepeerd naar
productie-, regulatie- en cultuurhistorische
diensten. Achter ieder item staat de CICES
code vermeld. Vervolgens is de huidige en
de toekomstige situatie per item gewaardeerd, daarbij gefocust op de belangrijkste
van de 24 items. Dat zijn er 14 uit de lijst van
24. Voor deze 14 items is aangegeven of de
ecosysteemdiensten middelmatig (+), hoog
(++) of zeer hoog (+++) scoren. In hoofdstuk
4 is de link gelet met de sustainable development goals (SDG), zoals ook de gemeente die
in haar beleid heeft verankerd.

4. Meerwaarde ecosysteemdiensten bij uitvoering van het
Burgerinitiatief
Met de maatregelen vanuit het burgerinitiatief wordt de weg ingeslagen naar een
duurzame, grondgebonden natuurinclusieve landbouw. Er is groot draagvlak bij en
betrokkenheid van vier agrarische ondernemers (lees verder op pag. 34)

Zicht op De Warren Oost
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Tabel 4. Selectie van 24 ecosysteemdiensten
vanuit de CICES tabel. Veertien daarvan zijn
van meer dan gemiddeld belang. Per ecosysteemdienst is een prioritering aangebracht
naar relevantie en belangrijkheid voor De
Warren, zowel voor de huidige als voor de
toekomstige situatie, met scores + middel;
++ hoog; +++ zeer hoog. De omschreven
ecosysteemdiensten moeten ruim worden
opgevat. De hoger geprioriteerde diensten
zijn weergegeven in Afbeelding 6.

Afbeelding 6: De in tabel 4 genoemde 14
meest relevante ecosysteemdiensten weergegeven als staafdiagrammen per dienst.
De huidige score rood (z/w donkergrijs), de
score na realisatie van het Burgerinitiatief
groen (z/w licht grijs). Scores in drie gradaties weergegeven: middelmatig (+), hoog
(++) en zeer hoog (+++).

Ecosysteemdiensten
(Cices)
1. Voedsel
5. genetische bronnen/biodiversiteit
6. drinkwater (Garyp)

Werkcode ecosysteemdiensten

code CICES V5.1 huidige situatie

toekomstige situatie
+++

13. bodemvruchtbaarheid, bodemvorming

Productie
1

voedsel

4.3.1.1

++

2

(gerief)hout, vezels, ed., singels

4.3.1.2

3

biomassa voor energie/biobrandstof

4.3.1.3

4

watergebruik (niet-drinkwater)

4.2.1.2

5

genetische bronnen/biodiversiteit

4.3.2.6

+

+++

6

drinkwater (Garyp)

4.2.1.1

+

++

11

zuiveren van lucht

5.1.1.2

12

reinigend vermogen water, bodem

5.1.1.1 / 5.1.1.3

13

bodemvruchtbaarheid, bodemvorming

5.2.2.1

14

bodemerosie (voorkomen)

5.2.1.1

15

bestuiving

5.3.x.x

+

16

koolstof vastlegging

5.1.1.3

+

17

plasdras (tijdelijke) waterberging/waterregu- 5.1.2.1
latie

18

absorptie geluid, wind, licht

5.1.2.1

19

plaagbestrijding

5.3.x.x

20

gezondheid bevorderend, sociale binding

5.3.x.x / 5.2.2.1.

21

nutriëntenkringloop bevorderend, grondge- 5.2.1.1. / 5.2.2.1
bonden

22

klimaat temperend temp.-regulering

5.2.1.3

23

klimaat temperend water-reg.

5.2.1.2

15. bestuiving
16. koolstof vastlegging
17. plasdras (tijdelijke)
waterberging/waterregulatie

Regulatie

20. gezondheid bevorderend, sociale binding
++

21. nutriëntenkringloop bevorderend, grondgebonden
31. behoud habitat (cultuurhistorie)

++

32. natuurlijk erfgoed/beleving
+

33. symbolische waarde
(inspiratie, esthetiek, spiritueel)

+++
++

34. recreatie, ontspanning
35. wetenschap, educatie

Cultuurhistorisch
31

behoud habitat (cultuurhistorie)

6.2.2.1

+++

+++

32

natuurlijk erfgoed/beleving

6.2.2.1

++

+++

33

symbolische waarde (inspiratie, esthetiek, 6.2.1.1
spiritueel)

++

+++

34

recreatie, ontspanning

6.1.1.1

+

++

35

wetenschap, educatie

6.1.2.1

30

Huidige situatue
Nieuwe situatie

++

Afbeelding 6.
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Onze doelstellingen

dewarrennatuurlijkgroen.nl

1
2
3
4
5
6
7

Ecosysteemdiensten

Behoud habitat: stilte rust donker ruimte
Streekgebonden voedsel
Duurzame landbouw
Biodiversiteit
Sociale verbinding / educatie
Natuurlijk erfgoed en beleving
Collectief eigenaarschap

Bodemvorming

Nutriëntenkringloop

Primaire
productie

Cultuurhistorie

Zoet water

Genetische
bronnen

Voedsel

Vis

Koolstofvastlegging

Gebruik
Bestrijdings
middelen
stopt

Houtsingels
herstellen en
onderhouden

Percelen
incidenteel
vernatten
Natte
ecologische
verbinding
oost -> west

CSA
(Community
supported
agriculture)

Gezondheid

Hout

Recreatie

Bestuiving

Productiediensten

Culturele diensten

Regulerende diensten

Ondersteunende diensten

Plaagbestrijding

Recreatie
aan de
randen

Beweiding

Mais
wordt
grasland

Meer
kruidenrijk
grasland

Perceelranden
niet
maaien

32

Gebruik
kustmest wordt
afgebouwd

Afbeelding 7

33

meters al genoemd (Knegt, B. de e.v.a.,
2013). Aanvullend kan genoemd worden de
Agenda herstel biodiversiteit Fryslân (Provincie Fryslân, 2021). Living Lab Fryslân –
natuurinclusieve landbouw (livinglabfryslan.
frl) een initiatief van de provincie, bedoeld
om innovaties aan te jagen.

Kader 2: Land van de toekomst
Alle uitdagingen in het Friese natuurlandschap komen voorbij in het
montere prentenboek Wetterlân van
ecoloog Eddy Wymenga en fjildman
Ysbrand Galama. ‘Doar te feroarjen’, zo
kondigde de LC het eind 2020 verschenen boek Land van de toekomst aan.
De combinatie van prenten en tekst
schetst een mooi overzicht van verleden, via heden naar de (gewenste)
toekomst van het Friese platteland.
Nadat de inrichting en het beheer
van ons land in de afgelopen eeuwen
is aangestipt, valt op de eerste pagina
vervolgens (de uitdaging) te lezen:
‘Maar het kan ook zijn dat we in de nabije toekomst bekend zullen staan als grote domkoppen. Want
wie ontwatert nou slappe veengrond totdat het zakt en zakt? We malen en ontwateren maar door, terwijl het zeewater achter de dijken almaar hoger komt te staan. We putten de natuur en het landschap
uit. Zijn we eigenlijk wel zulke slimme waterbeheerders en landgebruikers? Hoe is het zo gekomen en
hoe staat het ervoor? En bovenal, hoe bereiden we ons als boeren, burgers en buitenlui voor op een toekomst met perspectief? Kortom, hoe krijgen we weer kleur in het landschap? Dat is waar dit prentenboek over gaat’, aldus Wymenga & Galama (2020). Na 54 pagina’s besluit het boek als volgt: ‘Ons
land van wind, wad en water veranderde in de loop der eeuwen in een weidelandschap vol bloemen en
vogels waarin boeren vooruit konden. Maar in de afgelopen honderd jaar is de situatie omgeslagen.
Nu is er sprake van een productielandschap waar weliswaar veel melk wordt geproduceerd, maar dat
ook ver afstaat van de samenleving. Een weg terug is er niet, maar er is wel een pad dat voor ons ligt,
naar een landschap dat leeft en waar veel te beleven is. Een landschap waar boeren toekomst hebben
en waarin ruimte is voor water en biodiversiteit. Durf te veranderen!’. De strekking van dit verhaal
sluit heel goed aan op het burgerinitiatief Verbinding en betrokkenheid.

(die daar nu al eigendom hebben en/of
grond pachten) die zich daar voor willen
inzetten. De Warren West wordt qua landschap en cultuurhistorie behouden en door
een natuurvriendelijk beheer zal de waarde
van het gebied, zich vertalend in een grotere biodiversiteit, gezondere bodem en fraaier landschap, versterkt worden. De Warren
Oost levert gezond voedsel voor gezondere inwoners van de gemeente. De afstand
boer-burger (producent-consument) wordt
verkleind. De tuin biedt ‘mensen aan de zijlijn’ een fijne plek om tot rust en bezinning
te komen: met beide voeten op de grond en
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‘in de klei’. Voor wandelaars en fietsers is het
een prettige halteplek. Door de tuin hier te
lokaliseren ontstaat er een gradiënt vanuit
het centrum van Burgum, via het Wetter
en Willepark naar De Warren, een gradiënt
van afnemende drukte, beweging, geluid en
licht.

Aansluiting bij provinciale en gemeentelijke doelen en agenda’s

Op diverse beleidsthema’s sluiten de plannen van het BI aan op die van het Rijk, de
provincie en de gemeente. Voor het provinciaal niveau zijn de Biodiversiteitsgraad-

De in het BI aangegeven en verder gedetailleerde plannen sluiten prima aan op de gemeentelijk gedragen Global Goals (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. “Wij willen
bijdragen aan een eerlijke en duurzame wereld. Dat
doen we veraf, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van fairtrade koffie en thee, maar vooral op dat stukje van de aarde waar wij als gemeenteverantwoordelijk zijn voor een goed bestuur en een goede leefomgeving voor onze inwoners”, aldus het verwoorde
beleid. Wij blijven het concept van de ‘Nije Pleats’
toepassen (het landschappelijk en ruimtelijk inpasbaar maken van grote agrarische gebouwen
in het Friese landschap).
Ook de gemeentelijke ambitie Omgevingsvisie
sluit nauw aan op de BI-plannen. Enkele steekwoorden daaruit: intensieve samenwerking
met partners; een gemeente met hoogwaardige kwaliteiten voor natuur, landschap, milieu
en water; een economische gezonde landbouw,
leefbaarheid in de dorpen en instandhouding van ons bijzondere cultuurlandschap. Als

maatschappelijke opgaven uit het IBP worden
genoemd: - gezond en veilig voedsel, - gezonde ecosystemen, en - waardevolle natuur en
landelijk gebied. De hiervoor (onder meer in
afbeeldingen 6 en 7 en in de tabellen 4 en 5)
genoemde en naar gewicht gescoorde ecosysteemdiensten sluiten – bij uitvoering van het
burgerinitiatief – aan op landelijk, provinciaal
en gemeentelijk beleid. Enkele door de gemeente gedragen Global Goals (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties sluiten
aan op vorenstaande ecosysteemdiensten.
Het Coalitieakkoord 2018-2022 stelt klip en klaar:
‘Wij willen de biodiversiteit vergroten’. “Wij bieden
naar aard en schaal ruimte voor groei van duurzame landbouw, waarbij de instandhouding van het
unieke landschap een randvoorwaarde vormt”. Ook
de 0ntwerp Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel
2021-2040 sluit op meerdere punten aan op het
streven, zoals verwoord in het burgerinitiatief.
In tabel 5 is het vorenstaande samengevat, refererend aan de tabel 4 en de gemeentelijke SDG.
Een samenvatting van de ambities uit de Omgevingsvisie Tytsjerksteradiel 2021-2040 geeft het
volgende beeld.
Werken.
We faciliteren agrariërs in hun bestaande bedrijfsvoering en helpen waar mogelijk met ruimere planologische mogelijkheden (SDG 2 en 8)

Werkcode uit tabel 1 ambities uit Omgevingsvisie

SDG-doelen

trefwoorden

1, 21

faciliteren agrariërs

2, 8

natuurvriendelijk grondgebruik, leven op
het land

1, 13, 20

ondernemen met respect 12
voor landschap

water- en bodembeheer

6, 11, 12, 18, 20

gezonde groene leefomge- 3
ving

gezond lokaal voedsel

20, 33, 34

ontmoetingsplek

11

sociale binding

16, 17, 22, 23

klimaatadaptatie

13

CO2 binding, hittestress, droogte

12, 13, 14, 21

aangepast water- en bo- 13, 15
dembeheer

drinkwater, bodemvruchtbaarheid, nutriëntenkringloop

5, 15, 19

versterking biodiversiteit

bestuiving, plaagbestrijding, recreatie, onderzoek

2, 15

Tabel 5. Ambities uit de gemeentelijke Omgevingsvisie 2021-2040 zijn gerelateerd aan SDG-doelen
en ecosysteemdiensten (via werkcodes uit tabel 4). Enkele van die diensten zijn middels trefwoorden
toegevoegd.
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Economie.
Ruimte bieden aan ondernemers, aangepast in
en met respect voor het bestaande landschap
(SDG 12, verantwoorde consumptie en productie).
Leefomgeving, gezond, veilig en groen.
We zorgen voor een gezonde, veilige en groene
leefomgeving in de dorpen en het buitengebied.
(SDG 3 goede gezondheid en welzijn).
Ontmoetingsplekken en voorzieningen. Toegankelijk voor iedereen. We zorgen voor voldoende
ontmoetingsplekken (SDG 11).
Klimaat en biodiversiteit
Voorkomen, herstellen en aanpassen. De leefomgeving wordt ingericht op de gevolgen van
klimaatverandering met waterberging en kansen voor CO2-binding (SDG 13). We herstellen en
versterken de biodiversiteit, zowel bovengronds
als ondergronds (SDG 2).
Tenslotte kan hier de gemeentelijke duurzaamheidsagenda worden genoemd (Gemeente Tytsjerksteradiel, 2021a). De daar beschreven doelen en ambities voor onder meer biodiversiteit
en klimaatbestendigheid sluiten goed aan op de
plannen van dit Burgerinitiatief. Enkele punten
betreffende biodiversiteit uit deze agenda zijn:
Ambitie: We maken op een optimale manier
gebruik van de groene en blauwe ruimte om de
biodiversiteit te laten toenemen.
Middellange termijn - 2030: We herstellen en
vergroten waar mogelijk de biodiversiteit.
Korte termijn - 2024: We koppelen biodiversiteit
aan andere beleidsvelden. We zijn positief ten
aanzien van de kringlooplandbouw.
Voedsel: We gaan initiatieven uit de dorpen stimuleren die onderzoeken hoe de keuze voor
voedsel uit de eigen regio (gericht op consumenten) beter onder de aandacht gebracht kan worden. Dit draagt ook bij aan de lokale circulaire
economie. Zo zijn verschillende dorpsinitiatieven bezig met het verkopen van vuilbomen en
bloemenzaadmengsels, ontwikkelen ze voedselbossen, fruitboomstrookjes en biologische volkstuinen.
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De beoogde via community supported agriculture gedragen groente- en fruittuin in De Warren
Oost geeft geheel invulling aan deze laatste doelstelling. Ook voor klimaatbestendigheid sluit
het gemeentelijk beleid aan op het Burgerinitiatief, onder meer in het landelijk gebied, waar
adaptatie kan plaats vinden op het gebied van
bodemdaling en waterberging.

5. Eindresultaat en hoe verder
De prioritering is verwerkt in een overzicht
waarin de kwalitatieve waardering van de ecosysteemdiensten nu en bij implementatie van
de BI zijn afgezet. Het resultaat is zowel in tabelvorm (4 en 5) als in afbeeldingen (6 en 7)
weergegeven. Aldus vormt dit een solide basis
voor begrip en bijgevolg waardering van ecosysteemdiensten die De Warren (kunnen) leveren. En dat is niet niks. In toenemende mate
is daar behoefte aan en wordt de waarde ervan
erkend.
Als vanuit de 24 vermelde ecosysteemdiensten,
via de 14 belangrijkste daarvan verder wordt
ingezoomd, springen de volgende vijf items er
het meest uit.
1. Behoud van gradiëntrijk cultuurhistorisch landschap en rijk geschakeerd habitat
met levende en kleurrijke vergezichten
2. Streekgebonden gezond voedsel en duurzame grondgebonden natuurinclusieve
landbouw op een gezonde bodem
3. Versterking van de biodiversiteit
4. Sociale binding en educatie, collectief
eigenaarschap en betrokkenheid gemeenschap
5. Natuurlijk erfgoed, beleving van rust,
stilte, duisternis en ruimte
Aldus laten zowel tabel 4 als afbeeldingen 6 en
7 de meerwaarde zien dat met realisatie van het
burgerinitiatief tal van extra ‘goederen en diensten’ worden geleverd. Sterke punten liggen op
het terrein van klimaat(adaptatie), Biodiversiteit: versterking van de biodiversiteit; Natuurlijk erfgoed en beleving, collectief eigenaarschap:
bevorderen van goede gezondheid en prettige
leefomgeving; Streekgebonden voedsel/duurzame
landbouw: natuurinclusieve landbouw met kor-

tere kringlopen en gezond voedsel, behoud van
het gradiëntrijk, cultuurhistorisch waardevol
landschap; en ten slotte Sociale binding/educatie: de sociale binding en betrokkenheid. Voor
vele geselecteerde ecosysteemdiensten levert
het burgerinitiatief een versterking (globaal de
werkcodes 1 t/m 23 in tabel 4), voor een ander
deel ligt de nadruk sterk op Landschap- behoud
habitat: stilte, rust, donker, ruimte behoud van
het landschap (werkcodes 31 t/m 35 in tabel 4).
Voorwaarden voor realisatie van het vorenstaande zijn al opgenomen in het in augustus
2020 ingediende burgerinitiatief. Daartoe behoren onder meer het vrijgeven van de gronden in
West met langjarige pacht, erfpacht en/of verkoop, en het om niet beschikbaar stellen van de
gronden in Oost. Verder zullen andere partijen
betrokken worden bij aangepaste inrichting en
beheer, zoals It Wetterskip, de Noardlike Fryske
Wâlden (Wâld en Finne) en It Fryske Gea.
Vervolg
In het kader van en aansluitend bij vele provinciale, landelijke en internationale ontwikkelingen, discussietafels en agenda’s, zoals
klimaatverandering, afname biodiversiteit,
bodemdaling, veenoxidatie en betrokkenheid
van de ‘mienskip’ enerzijds en de behoefte aan
circulaire economie, kringlooplandbouw en
kortere lijnen tussen voedselproductie en -consumptie anderzijds, sluiten de voornemens
van het BI haast naadloos aan op sociaal-maatschappelijke trends en behoeften.
Deze gewenste ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften lezen we met grote regelmaat
ook in de krant. Zo berichten Jeltsje van der
Meer-Kooistra en Henk Folmer bij herhaling

over deze gewenste transitie en de wijze waarop die kan plaatsvinden. Hierbij zij verwezen
naar een recente opinie van dit duo: zie bijlage
5 (‘Boeren moeten het heft in eigen hand nemen’),
zeer lezenswaardig. Een van de vele voorbeelden daarvan is verwoord door het vanuit de
‘mienskip’ ontstane en opgestelde burgerinitiatief geeft juist dat aan waar momenteel maatschappelijk grote behoefte aan is.
Naast deze antropocentrische of egocentrische
belangen geldt er ook een intrinsieke waarde
van natuur en landschap. Toegesneden op De
Warren kan dat nader worden geduid, zoals het
behoud huidige situatie (ongeroerde bodem,
pingoruïnes, coulisse- en open landschap) en
het behoud van een gradiëntrijk gebied met
alle drie hoofdtypen van landschappen, karakteristiek voor Tytsjerksteradiel. Behoud stilte,
duisternis en rust voor West. De meerwaarde
van maatregelen uit burgerinitiatief is gestoeld
op twee soorten veranderingen en aanpassingen. 1. Verbrede sloot, plasdras, mais weg, etc.
(min of meer eenmalige ingrepen). 2. Aangepast gebruik en beheer, zoals perceelrandenbeheer, beweiden en maaien, dit tevens onderling
afgestemd (min of meer permanent/jaarlijks
regime). Die meerwaarde zal zich gaan uiten
in meer biodiversiteit, kruidenrijker grasland,
gezondere bodem, mooier landschap (West)
en specifiek voor Oost sociale binding, gezond
voedsel met betrokkenheid burgers, passende
werkgelegenheid. Bovendien ligt het gebied De
Warren, samen met de Wiide Ie, centraal tussen de Alde Feanen, de Grutte Wielen, Het Bergumermeer en de Leijen. Dat geeft extra aanleiding tot behoud en versterking van natuur- en
landschapswaarden van De Warren.

Links: Geoogste mais direct ten oosten van de pingo-ruïne van IFG.
Rechts aankondiging van realisatie van natuurvriendelijke oevers
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Kader 3: Het innige landschap
Medio september 2021 verscheen het boek “Het
innige landschap – een kleine geschiedenis van de
Plek” van Marcel van Ool. Daarover het volgende.
De Aarde redden? Het is de hoogste tijd. Maar
Aarde is nogal veel. De meeste mensen hebben
buiten, in de natuur, niet eens meer een Plek
waar ze zich bijzonder mee verbonden voelen.
Steeds minder kinderen komen in de natuur en
iedereen brengt meer tijd door achter schermen. Als we ons contact met de Aarde willen
herstellen, dan gaat dat via de Plek, beoogt
Marcel van Ool. De Plek is waar je altijd naar
terugkeert, een plaats waar je eventueel alleen
kunt zijn en waar respect voor de niet-menselijke natuur vanzelfsprekend is. Wie geluk heeft,
kent zo’n Plek een leven lang. Anderen kunnen
haar nog ontdekken. Wat vooral afhangt van
hoe ze zich ervoor openstellen. Van Ool neemt
de lezer mee langs de Plekken van beroemde
schrijvers, dichters en natuurbeschermers.
Maar er is ook aandacht voor de grootschalige veranderingen in het Nederlandse landschap
die verlies van de Plek betekenen. Tot slot draagt de auteur hier oplossingen voor aan. Aansluitend een paar alinea’s uit een Interview met Marcel van Ool, auteur van Het innige landschap.
Kun je kort vertellen wat de Plek is?
De Plek was vroeger voor velen zó vanzelfsprekend; gewoon de straat uit (hooguit een paar
straten) en daar was ze dan. In mijn geval bestond de Plek vooral uit de weides, boomgaarden
en bossen rond het dorp: echte kathedralenbossen van oude beuken, maar ook grove den aanplantingen op het zand, een beetje aan hun lot overgelaten, beken en bronnetjes en dan al dat
leven dat erbij hoort. Voor elke nieuwe generatie geldt dat de Plek minder vanzelfsprekend is.
Heel simpel omdat het beslag op het land zo enorm is. Maar ook omdat gewoon buiten zijn een
enorme concurrentie van het beeldscherm heeft gekregen. Ik werk vrij losjes met definities
van de Plek, maar ik schrijf wel dat de Plek niet groter is dan wat je vanuit huis in een dag loopt.
Het gaat dus juist niet om een vakantiebestemming die je uit een gids haalt of van tripadvisor
plukt. Of je iets als Plek ervaart heeft alles te maken met je ontvankelijkheid. Wat je er ervaart
kan elke keer anders zijn, maar je trekt er altijd weer naartoe. Het is niet eens belangrijk dat je
benoemt wat dat dan is wat zo aantrekt. Het is als met een hartsverbintenis, daar zit magie in
en je haalt die ook niet uit een boekje. Houd maar eens even op met over natuur na te denken
en ga eerst eens naar buiten. Het zou mij een lief ding zijn wanneer ‘natuur’ niet een bedachte
bestemming is, maar dat ze er gewoon is. Zeker, op grotere afstand is ze misschien onstuimiger, maar in principe: natuur begint thuis. Om dat in de ruimtelijke ordening voor elkaar te
krijgen is wel een nieuwe manier van denken nodig, inderdaad.
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Bijlage 1. Meervoudige waardering

Het Instituut Natuur- en Bosonderzoek heeft
een combinatie van onderzoeksmethode
uitgewerkt, waarin een vorm van MKBA en
ecosysteemdiensten is gecombineerd. Zij
noemen dit Meervoudige waardering. Zij beschrijven dit als volgt: ‘Er is vaak discussie
over wat nu de waarde van natuur is, met
argumenten als “deze waarde mag je niet in
geld uitdrukken” tot “om impact te hebben
moet je de taal van het geld spreken”. Recent onderzoek van het Instituut Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) biedt een uitweg. De
natuur heeft vele waarden tegelijk: economisch, ecologisch, sociaal, ... Welke waarden gebruikt worden in discussies, hangt
af van wie ze beoordeelt en welke methodes worden gebruikt. Bij een beoordeling
spelen vaak uiteenlopende overwegingen
mee: tewerkstelling, winst, erfgoed, cultuur, sociale rechtvaardigheid, gezondheid,
ecologische impact enz. Alleen gebeurt dit
zelden expliciet en transparant. Ook meet
men waarden vaak met ongeschikte methodes: erfgoedwaarde uitdrukken in euro’s is
bijvoorbeeld net zo absurd als economische
winst tellen in aantallen vogels. Meervoudige
waardering kan hier uitkomst bieden.
Een voorbeeld illustreert hoe dit in de praktijk werkt. Voor de inrichting van de Maarkebeekvallei beschreven en rangschikten
lokale belanghebbenden in twee workshops
eerst een diverse set ‘waarden’ zoals de verbindingsfunctie, zeldzame habitats, veilig
inkomen voor landbouwers, wonen in de val42

lei, enz. Ontwerpbureaus ‘Fris In Het Landschap’ en ‘Cluster’ organiseerden daarop in
opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen
ontwerpateliers per deelgebied. Deze plannen werden daarna terug getoetst door de
belanghebbenden: “Welke van ‘onze’ waarden stijgen/dalen in de rangschikking, voor
wie zijn de baten/kosten van dit scenario?”.
Op die manier worden zowel economische,
ecologische als sociale waarden transparant
meegenomen in een plan of beslissing. Op
basis van de toets in de Maarkebeek kunnen
de ontwerpen nu worden bijgestuurd en
kunnen de uiteindelijke inrichtingsplannen
leiden tot een multifunctioneel landschap.
Uit de diverse studies die op het INBO en elders lopen, blijkt dat sectoren of belanghebbenden die in principe concurreren om de
open ruimte, uiteindelijk dichter bij elkaar
blijken te staan dan men zou vermoeden. Bij
een goed uitgevoerde meervoudige waardering gaat het dus niet enkel om het ‘waarderen’ op zich, maar kan de methode tegelijk
draagvlak en consensus bevorderen.
Het wetenschappelijk onderzoek naar
meervoudige waardering door het INBO
reikt methodes aan die meervoudige waarden onderbouwd kunnen integreren in beslissingen. En dit kan op een transparante,
rechtvaardige en ook vrij eenvoudige wijze.
Want hoe elegant ook, beslissingen op basis
van enkel een zeldzame soort of een mooi
euro-cijfer zijn zelden duurzaam of realistisch’.
In het artikel A new valuation school: Integrating diverse values of nature in resource and land
use decisions hebben ze dit in detail beschreven
(Jacobs et al., 2016).

Bijlage 2. CICES tabellen 1 en 2.
Tabel 2. Cices tabel ecosystem services 1 (in bijlage 2)
Section

Division

Group

Class

Code

Class typez

V4.3 Equivalent

Code(4.3)

Provisioning
(Abiotic)

Water

Surface water used
for nutrition, materials or energy

Surface water for
drinking

4.2.1.1

By amount,
type, source

Surface water
for drinking

1.1.2.1

Provisioning
(Abiotic)

Water

Surface water used
for nutrition, materials or energy

Surface water
used as a material
(non-drinking
purposes)

4.2.1.2

By amount &
source

Surface water
for non-drinking purposes

1.2.2.1

Provisioning
(Abiotic)

Water

Surface water used
for nutrition, materials or energy

Freshwater surface
water used as an
energy source

4.2.1.3

By amount,
type, source

Not recognised in V4.3

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Water

Surface water used
for nutrition, materials or energy

Coastal and marine water used as
energy source

4.2.1.4

By amount,
type, source

Not recognised in V4.3

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Water

Ground water for
used for nutrition,
materials or energy

Ground (and subsurface) water for
drinking

4.2.2.1

By amount,
type, source

Ground water
for drinking

1.1.2.2

Provisioning
(Abiotic)

Water

Ground water for
used for nutrition,
materials or energy

Ground water
(and subsurface)
used as a material
(non-drinking
purposes)

4.2.2.2

By amount &
source

Ground water
as source of
energy

1.2.2.2

Provisioning
(Abiotic)

Water

Ground water for
used for nutrition,
materials or energy

Ground water
(and subsurface)
used as an energy
source

4.2.2.3

By amount &
source

Ground water
for non-drinking purposes

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Water

Other aqueous ecosystem outputs

Other

4.2.X.X

Use nested
codes to
allocate other
provisioning
services from
non-living
systems to
appropriate
Groups and
Classes

Not recognised in V4.3

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Mineral substances
used for nutrition,
materials or energy

Mineral substances used for nutritional purposes

4.3.1.1

Amount by
type

Minerals

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Mineral substances
used for nutrition,
materials or energy

Mineral substances used for material purposes

4.3.1.2

Amount by
type

Solid

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Mineral substances
used for nutrition,
materials or energy

Mineral substances used for as an
energy source

4.3.1.3

Amount by
type

N/A

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Non-mineral
substances or ecosystem properties
used for nutritional purposes

4.3.2.1

Amount by
type

Non-mineral

N/A
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Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Non-mineral substances used for
materials

4.3.2.2

Amount by
type

Gas

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Wind energy

4.3.2.3

Amount by
type

Wind

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Solar energy

4.3.2.4

Amount by
type

Solar

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Geothermal

4.3.2.5

Amount by
type

Geo-thermal

N/A

Provisioning
(Abiotic)

Non-aqueous
natural abiotic
ecosystem
outputs

Other mineral or
non-mineral substances or ecosystem
properties used for
nutrition, materials
or energy

Other

4.3.2.6

Use nested
codes to
allocate other
provisioning
services from
non-living
systems to
appropriate
Groups and
Classes

Not recognised in V4.3

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Transformation
of biochemical
or physical
inputs to ecosystems

Mediation of waste,
toxics and other
nuisances by non-living processes

Dilution by freshwater and marine
ecosystems

5.1.1.1

Amount by
type

Dilution by
atmosphere,
freshwater
and marine
ecosystems

2.1.2.2

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Transformation
of biochemical
or physical
inputs to ecosystems

Mediation of waste,
toxics and other
nuisances by non-living processes

Dilution by atmosphere

5.1.1.2

Amount by
type

Dilution by
atmosphere,
freshwater
and marine
ecosystems

2.1.2.2

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Transformation
of biochemical
or physical
inputs to ecosystems

Mediation of waste,
toxics and other
nuisances by non-living processes

Mediation by
other chemical or
physical means
(e.g. via Filtration,
sequestration,
storage or accumulation)

5.1.1.3

Amount by
type

Mediation of
waste, toxics
and other
nuisances,
by natural
chemical
and physical
processes

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Transformation
of biochemical
or physical
inputs to ecosystems

Mediation of nuisances of anthropogenic
origin

Mediation of
nuisances by
abiotic structures
or processes

5.1.2.1

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Regulation of
physical, chemical, biological
conditions

Regulation of
baseline flows and
extreme events

Mass flows

5.2.1.1

Amount by
type

Mediation
of flows by
natural abiotic
structures

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Regulation of
physical, chemical, biological
conditions

Regulation of
baseline flows and
extreme events

Liquid flows

5.2.1.2

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Regulation of
physical, chemical, biological
conditions

Regulation of
baseline flows and
extreme events

Gaseous flows

5.2.1.3

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Regulation of
physical, chemical, biological
conditions

Maintenance of
physical, chemical,
abiotic conditions

Maintenance and
regulation by inorganic natural chemical and physical
processes

5.2.2.1

Amount by
type

Maintenance
of physical,
chemical,
abiotic conditions

N/A

Regulation
& Maintenance
(Abiotic)

Other type of
regulation and
maintenance
service by abiotic processes

Other

Other

5.3.X.X

Use nested
codes to
allocate other
provisioning
services from
non-living
systems to
appropriate
Groups and
Classes

Not recognised in V4.3

N/A

Cultural
(Abiotic)

Direct, in-situ
and outdoor interactions with
natural physical
systems that
depend on
presence in the
environmental
setting

Physical and experiential interactions
with natural abiotic
components of the
environment

Natural, abiotic
characteristics
of nature that
enable active or
passive physical
and experiential
interactions

6.1.1.1

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Cultural
(Abiotic)

Direct, in-situ
and outdoor interactions with
natural physical
systems that
depend on
presence in the
environmental
setting

Intellectual and
representative interactions with abiotic
components of the
natural environment

Natural, abiotic
characteristics of
nature that enable
intellectual interactions

6.1.2.1

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Cultural
(Abiotic)

Indirect, remote, often indoor
interactions
with physical
systems that
do not require
presence in the
environmental
setting

Spiritual, symbolic
and other interactions with the abiotic
components of the
natural environment

Natural, abiotic
characteristics of
nature that enable
spiritual, symbolic
and other interactions

6.2.1.1

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Cultural
(Abiotic)

Indirect, remote, often indoor
interactions
with physical
systems that
do not require
presence in the
environmental
setting

Other abiotic characteristics that have a
non-use value

Natural, abiotic
characteristics or
features of nature
that have either an
existence, option
or bequest value

6.2.2.1

Amount by
type

Not recognised in V4.3

N/A

Cultural
(Abiotic)

Other abiotic
characteristics
of nature that
have cultural
significance

Other

Other

6.3.X.X

Use nested
codes to
allocate other
provisioning
services from
non-living
systems to
appropriate
Groups and
Classes

Not recognised in V4.3

N/A

Bijlage 3. Natuurlijk Fryslan 2050.
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Bijlage 3. Natuurlijk Fryslân 2050 van IFG, SBB, NM en FMF
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Bijlage 4. Vogelwaarnemingen

Tabel 1. Recente waarnemingen van vogels
en enkele zoogdieren in en nabij De Warren.
Zes ervan staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten, te weten torenvalk, zeearend,
ransuil, koekoek, roerdomp en boomvalk.
(documentatie van H. Vos, Burgum).
Soortenlijst broedend of foeragerend in De Warren
soort
Grauwe gans
Kolgans
Brandgans
Grote zilvereiger
Blauwe reiger
Ooievaar
Knobbelzwaan
Canadese gans
Buizerd
Sperwer
Slechtvalk
Torenvalk
Zeearend
Fazant
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Scholekster
Kievit
Wilde eend
Krakeend
Ransuil
Kerkuil
Graspieper
Spreeuw
Kleine Karekiet
Rietgors
Rietzanger
Bruine kiekendief
Koekoek
Roerdomp
Houtsnip
Boomvalk
Watersnip
IJsvogel
Ree
Steenmarter
Bunzing
Hermelijn
48

broedend foeragerend
foeragerend
foeragerend
foeragerend
foeragerend
foeragerend
broedend foeragerend
foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
broedend foeragerend
territoriaalfoeragerend
gehoord
foeragerend
nabij broedend
foeragerend
waargenomen
waargenomen
waargenomen
waargenomen
waargenomen

Bijlage 5. Boeren moeten heft in eigen
hand nemen
‘Boeren kunnen veel meer gebruikmaken
van natuurlijke processen.’
De uitdagingen houden op veel manieren
met elkaar verband
Er zijn ingrijpende veranderingen nodig in
de landbouw. Boeren kunnen het beste gezamenlijk plannen maken en niet op nieuwe maatregelen van de overheid wachten.
De landbouw, vooral de veehouderij, staat
ingrijpende veranderingen te wachten. Het
gaat in de eerste plaats om de maatregelen
die noodzakelijk zijn voor het oplossen van
de stikstofcrisis. Niet alleen de boeren, maar
ook de bouw en de sector verkeer en vervoer
wachten hier vol ongeduld op. Daarnaast zal
de landbouw een bijdrage moeten leveren
aan de beperking van de uitstoot van broeikasgassen nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden en de tijd
dringt voor het beperken van de opwarming
van de aarde. De landbouw was in 2020 verantwoordelijk voor zo’n 16 procent van de totale Nederlandse uitstoot, waarvan bijna 70
procent afkomstig van de veeteelt. Alsof dit
nog niet genoeg is, moet de landbouw ook
nog een aanzienlijke bijdrage leveren aan
het herstel van de biodiversiteit en de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Drastische beperking van het gebruik
van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en
vergaande beperkingen op het landgebruik
liggen in het verschiet.
Een gunstige bijkomstigheid is dat de genoemde uitdagingen op vele manieren verband met elkaar houden. Vermindering van
de stikstofbemesting draagt ook bij aan de
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het herstel van de biodiversiteit.
Desondanks resten nog veel ingrijpende
maatregelen op ieder van de deelterreinen.
Er zijn verschillende manieren om het hoofd
te bieden aan bovenstaande uitdagingen. De
meeste Nederlanders denken dan meteen
aan protestacties, zoals bij de stikstofcrisis,
met massale blokkades van wegen en distributiecentra en verwoede pogingen om de

politiek en burgers ervan te overtuigen dat
het wel meevalt met de stikstofuitstoot door
de landbouw. Op het eerste oog lijken die
acties succes te hebben gehad. De aanvankelijke reactie van het toen missionaire kabinet Rutte III was begrip en geen gedwongen uitkoop van boeren. Recentelijk werd
evenwel duidelijk dat de bij de formatie betrokken partijen inkrimping van de veestapel en gedwongen uitkoop nabij kwetsbare
natuurterreinen niet meer uitsluiten, zoals
ook geadviseerd wordt in het rapport ‘Niet
alles kan overal’, dat tot stand kwam onder
leiding van Johan Remkes, nu een van de kabinetsformateurs.
Ook de burgers toonden tijdens de eerste
protestacties begrip voor de situatie van de
boeren. Maar volgens een recente enquête
van de Volkskrant steunt 66 procent van de
burgers nu drastische maatregelen ter vermindering van de stikstofuitstoot en ruim
75 procent vindt dat ter vermindering van
klimaatverandering de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw sterk moet
worden beperkt. De burgers vinden de Raad
van State aan hun zijde, die kritiek heeft op
het klimaatbeleid in het algemeen en ook op
het feit dat de broeikasgasuitstoot door de
landbouw onvoldoende is afgenomen.
De huidige politieke en publieke opvattingen
over het beperken van de uitstoot van stikstof en broeikasgassen door de landbouw
maken succes van nieuwe protestacties in
de vorm van massale blokkades twijfelachtig. Ook van andere lobbyactiviteiten valt
voor de boeren weinig te verwachten, nu de
formerende partijen een gezamenlijk front
hebben gevormd, de economische schade
blijft toenemen en nieuwe rechtszaken dreigen. In plaats van de komende maatregelen
dan maar lijdzaam af te wachten, is een betere strategie om het heft in eigen hand te
nemen en zelf met een integraal plan van
aanpak te komen. Zo kunnen frustraties
worden voorkomen door van bovenaf opgelegde maatregelen door een overheid die in
de afgelopen jaren steeds weer met nieuwe
maatregelen kwam. Als de boeren de klimaat-, stikstof-en biodiversiteitproblemen
gelijktijdig en in samenhang aanpakken,

kunnen bovendien kostenvoordelen worden behaald. Ook geeft dit houvast voor de
langere termijn.
Door de rechterlijke uitspraken over het verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof en strengere Europese klimaatdoelstellingen, moeten de boeren rekening houden
met een flinke aanscherping van het huidige Nederlandse beleid. Om de uitstoot van
stikstof en broeikasgassen drastisch te verminderen en de biodiversiteit te verhogen,
kunnen de boeren veel meer gebruikmaken
van natuurlijke processen. De natuurinclusieve en biologische landbouw zijn bedrijfsvormen die de potentie van de natuur maximaal benutten. Daardoor wordt de kwaliteit
van de grond en van het oppervlaktewater
verbeterd, ook doordat het intensieve gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen in deze bedrijfsvormen achterwege
blijft.
Binnen de plannen zal er ruimte moeten
zijn voor regionale samenwerkingsverbanden tussen boeren, overheden, waterschap,
natuurorganisaties en partijen uit de zuivelketen over hoe een natuurinclusieve landbouw gestalte moet krijgen, het maatschappelijk draagvlak vergroot kan worden en
hoe deze vorm van buorkjen sociaaleconomisch duurzaam kan renderen. Met ambitieuze plannen en samenwerking zullen de
boeren meer gehoor vinden bij de politiek
en het publiek dan wanneer zij weer met
hun trekkers de snelweg opgaan richting het
Malieveld en de provinciehuizen.
Jeltsje van der Meer-Kooistra en Henk Folmer,
respectievelijk hoogleraar financieel management en ruimtelijke economie aan de RUG.
Opinie in: Leeuwarder Courant, 22 november
2021.

49

Bijlage 6. Functie en bestemming per
perceel

Colofon

Separaat overzicht (werkversie) van werkbladen per perceel met functie (bestemming), begroeiing (vegetatie) en de
ecosysteemdiensten.

Dit rapport is opgesteld door de kernwerkgroep De Warren natuurlijk groen (Theo
Claassen ondersteund door Leonor Lindner,
Simon Meinema en Bastiaan Blaauw) en
mede met verkregen advies van Wolfs Company (E. Wolfs en S. Schep), Amsterdam.

www.dewarrennatuurlijkgroen.nl

Wolfs Company
Amsterdam, The Netherlands | Bonaire,
Caribbean Netherlands
www.wolfscompany.com
Citeren als volgt: Claassen, T.H.L., 2021.
Ecosysteemdiensten van De Warren natuurlijk groen. Rapport van de initiatiefgroep De
Warren natuurlijk groen. Burgum-Suwâld.
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Ecosysteemdiensten van
De Warren natuurlijk groen

