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• Milieu-ethiek: 
• Hoe kan ethiek ons helpen met real-world milieuproblemen?
• Hier: omgaan met milieuconflicten

• Filosofie en ethiek: 
• Voorzien van analytische toolbox voor grip op complexiteit
• Vaak dubbele stap: ‘het is meer complex dan we dachten’ en ‘we 

kunnen inzicht verwerven door onderscheidingen en concepten om 
ons te helpen’

• Lezing
• Enkele ideeën over milieuconflicten
• Focus op waardepluralisme: incommensurabiliteit en de waarde(n) 

van natuur
• Op zoek naar praktische omgang ermee
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Wat is de relatie tussen 
wetenschap en beleid

Wetenschap als ‘speaking truth to power’ (lineaire model)
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Milieuconflicten en - controverses: veeleer regel dan uitzondering?
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Interests
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Science Policy

Andere:
• Interpretatie van wetenschappelijke 

inzichten
• Onzekerheden
• Onenigheid tussen experten
• Lekenkennis
• …



Framing 
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Framing
• Contrast tussen ‘wetenschappelijke, pure feiten’ versus 

‘waardegeladen actie’ niet zo eenvoudig
• Alle stakeholders kijken vanuit hun perspectief
• Onvermijdelijkheid van ‘framing’: 

• Wat voor een situatie is het; welke feiten zijn het meest 
relevant? 

• De frames geven ook betekenis aan de situatie
• Zichtbaar in de taal: insluiten/uitsluiten elementen; 

metaforen; verhaallijnen …

value pluralism 7



Klassiek voorbeeld van milieuconflicten: stuwdam

Conflict:
- Electriciteit voor regio
- Specifieke soorten
- Thuisland voor

inheemse
gemeenschappen
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Omgaan met conflicten vanuit belangen/voorkeuren (interests):

• Standaard aanpak is (socio-economische) kosten-batenanalyse
• Economische kosten?

Damconstructie, verhuizen groepen, loverlies visserij …
• Economische baten?

Electriciteitsproductie, toerisme, werkgelegenheid …
• Ook niet-economische kosten en baten (‘socio’)

E.g. soortenverlies, vervuiling, verlies thuisland, esthetische veranderingen
Als geen marktprijs: schaduwprijs bepalen (meten willingness-to-pay)
Methoden: contingent valuation, hedonic pricing, travel cost method, …

• Aggregatie: 
• Alles op één monetaire schaal
• Keuze voor beste kosten-baten optie = sociale optimum
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Maar is dit een goede aanpak als er waardeconflicten zijn?

Drie aspecten van waardepluralism bekijken: 
• Kunnen we alles op één schaal uitdrukken? Debat over 

(in)commensurabiliteit
• Zijn waarden hetzelfde als voorkeuren/belangen? Debate over 

‘preference-based’ benaderingen
• Is er één wijze van natuurwaardering? Debat over pluralistische 

natuurwaardering 
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Wat is waarderen en waardering? (Elizabeth Anderson)

1. Waarde ervaren: dingen roepen positieve of negatieve emotionele
reacties in ons op. 

• inspiratie, aantrekking, interesse, voldoening, ontzag

• shockering, belediging, walging, irritatie, verveling

2. Iets waarderen: complex van houdingen ertegenover (waarneming, 
emotie, verlangen en gedrag)

• Positief: gebruik (handige zaken), respect (mensen), appreciatie
(natuur), rekening mee houden (bewuste wezens), liefde, eer, 
bewondering (virtuous beings), eerbied, etc. 

• Negative: vermijden, vernedering, spotten, minachting, negeren, etc.

3. Evaluatie (waardeoordeel): gebaseerd op een oordeel, over de 
gepastheid van de beoordeling. 



value pluralism 12

We kunnen iets waarderen op verschillende manieren (wijzen)

• Neem een bos, dat we kunnen gebruiken, van genieten, bewonderen …

• Waardeoordeel: vergelijkingen maken tussen objecten van waarde 
(beterheid?)

Wat is ‘incommensurabiliteit’?
• Vierde logische relatie: > < = ?
• Bestaat onvergelijkbaarheid (incomparability)?

• Is het vaagheid? Of ‘min of meer’ gelijk?
• Sophie’s choice (William Styron), loopbaankeuzes …
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Wat is incommensurabiliteit van waarden?

Vergelijk (Wat is beste? Jouw voorkeur?):

• Pizza versus frietjes

• Van Gogh versus (late) Picasso

• Eifeltoren versus kathedraal Chartres

Vergelijk

• Pizza vs Van Gogh

Vergelijking

• Aspecten: Opties (ervaring van waarde, waardering), vergelijking, keuze

• Verglijking altijd verbonden met specifieke waarde: x Va,b,c y

• Anderson: rol ‘praktische rede’

• Verklaring absurde antwoorden contingent valuation



Landschappen: Hoe verschillende waarden vergelijken

Cf. idee van multi-criteria analyse; en ES versus CBA
Herleiden tot één getal is bepaalde waarden meer gewicht geven

Heritage Biodiversity Economic
benefits

Landscape  A
(e.g. park)

*** * **

Landscape B
(e.g. rewilding)

** *** *

Landscape C
(e.g. agriculture)

* ** ***
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• Idee van kijken naar belangen, verlangens en voorkeuren (preferences):
• Intensiteit verlangens uitgedrukt in hogere willingness-to-pay
• Voorkeuren optellen (‘verlangens’): de optie is de meeste voorkeuren 

kan vervullen is de beste voor de samenleving (sociale optimum)

• Verschillende problemen:
• Preferenties zijn niet hetzelfde als welzijn

• Wat ik wil is niet noodzakelijk hetzelfde als wat goed voor mij is 
(bv. roken)

• Preferenties zijn niet hetzelfde als noden/behoeften
• Som preferences is niet hetzelfde als publieke wil, als wat is het beste 

voor de samenleving
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• Sagoff (The Economy of the Earth, 1988)
• Voorbeeld van Mineral King Valley, 3 vragen
• Voorkeuren (consument) versus redenen (burger)
• Modellen van democratie: 

aggregatieve versus deliberatieve
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Waarde & natuur
Derde aspect van waardepluralisme: verschillende waardering van natuur

Drie types van relaties met natuur of leefmilieu (John O’Neill & Alan Holland):
• Living from the environment
• Living with the environment
• Living in the environment

Vaak onderscheiden als: 
• Instrumentele waarde
• Intrinsieke (morele) waarde
• Relationele waarde

• Centraal in veel natuurconflicten

value pluralism 17



value pluralism 18

Masood, Ehsan. 2018. 
“Battle over Biodiversity. An 

Ideological Clash Could 
Undermine a Crucial 

Assessment of the World’s 
Disappearing Plant and 

Animal Life.” Nature 560: 
423–25. (‘News Feature’)



• ‘A conflict in the research community’: Two approaches of valuing nature 
within IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services)

• Ecosystem Services (ES) and monetary valuations
• Newer framework ‘Nature’s Contributions to People (NCP)’ (more 

room for social sciences, local knowledge and value pluralism)
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Instrumentele waarde (‘living from nature’)
(1) ‘Leven van het leefmilieu’

• Waarde natuur = voorzien in nuttige diensten en goederen
• Idee van ‘ecosysteemdiensten’ (supporting, provisioning, regulating)
• Focus in bijna alle durzaamheidsdiscussies
• Onze motivatie is eigenbelang of utilitair (voordelen behalen) 
• Duidelijk een erg belangrijke dimensie, maar niet de enige
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Intrinsieke/morele waarde (‘living with nature’)

(2) Leven met de wereld
• Leven met een fysieke en natuurlijke wereld die al lang bestond voordat er

mensen waren en die onafhankelijk van ons bestaat
• Dat wat we ‘Natuur’ noemen (versus milieuproblemen)
• Benoemd als ‘intrinsieke waarde’ door filosofen en ‘existence value’ door 

economen
• ‘Intrinsieke waarde’: natuur niet enkel waarde vanwege nut maar waardevol 

op zichzelf
• Verwarring: bron van waarde (wie waardeert er, wat is argument) versus 

object van waarde (wat wordt gewaardeerd)
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• Onze motivaties hiervoor zijn moreel (wat we geloven dat we zouden
moeten doen) 

• Belangrijke motivatie van natuurorganisaties en -beschermers
• Bijvoorbeeld: beschermen van iconische soorten
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Hoe omgaan met ‘intrinsieke waarde’?
- Respect, behouden nature
- Of ook: luisteren naar wat natuur ‘wil’?

Kunnen we de natuur een stem geven? 
• Kijken naar wat dieren doen: animal aided design

• Daken voor gierzwaluwen; ontharden voor regenwormen; gaten in 
omheining voor egels

• Nature-inclusive design

Verder gaan: water? rivieren?
• Rivieren een stem geven?
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value pluralism

La renaturation de L'Aire by
Georges Descombe

Restauratie van een oud recht 
kanaal

Tussen:
- Recht kanaal
- Historische menadering

‘Keuze’ van de rivier (?); laat de 
rivier een rivier zijn

25
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Relationele waarden (living ‘in’ nature) 
(2) Leven in de wereld
• Soms/vaak hebben we een persoonlijke band met natuur

• Het bos waar we speelden als kind
• De rvier die door onze stad loopt, de velden aan de stadsgrens …. 
• De wilde rivier waarlangs een inheemse gemeenschap al eeuwenlang 

woont

• Onze leefomgeving is voor sociale, esthetische en culturele redenen belangrijk
• Specifeke plaatsen zijn van belang voor mensen en gemeenschappen
• Gescheidenis en betekenis zijn van belang: uitgedrukt in verhalen
• ‘We do not want to live in capital or in a stock’

• De ‘lessen van de populier van Zottegem’ (De Standaard, 17 feb. 2020): een 
dorpsgemeenschap die rouwt om het verlies van ‘haar’ Populier
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• Onderscheid De re / de dicto waardering

• Hier ‘echtgenoot’ in twee verschillende betekenissen

• De re: waarderen van een specifiek object of persoon (bv. john) 

• De dicto waardering: alles wat onder de beschrijving valt (bv. alle echtgenoten)

29

Zsa Zsa Gabor: “Ah! People misunderstand me! They think that I am just a 
creature of leisure, that I do nothing useful, but they are wrong. I am constantly 
finding new ways to do good for people.” 
Interviewer: “Like what?” 
Zsa Zsa “I have found a way of keeping my husband young and healthy, almost 
forever.” 
Interviewer: “Eternal youth… that is quite a discovery! How do you do it?” 
Zsa Zsa: “I get a new one every five years!” 
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• Het hele duurzaamheidssdebat gaat over de dicto waardering
• Maar veel waarderingen zijn de re: specifieke personen, kunstwerken, 

natuurlijke plaatsen (genius loci)
• Vaak veel protest als natuur verdwijnt (bv. Lokaal bos): vaak niet zozeer over 

het verlies van nuttige functies of zelfs niet biodiversiteit, maar het verlies
van een specifieke plaats die betekenis heeft voor mensen

• Vaak grote weerstand van inheems gemeenschappen
• Maar evenzeer in onze landen, bv. protest ontpoldering

• Sommige plaatsen kunnen ‘constitutioneel’ zijn voor mensen: zonder die 
plaatsen verliezen ze een belangrijk deel van de context die betekenisvol is 
voor hen

• Soms is interventie noodzakelijk, maar sluit niet uit om te zoeken naar 
nieuwe betkenisrelaties (bv. ontmoetingsplaatsen, verbinding met verleden)

30

value pluralism



• Waarom relevant?
• Veel benaderingen geven enkel een gedeeltelijke (of reductionistische) 

kijk op natuurwaardering:
• Enkel kijken naar monetaire waarden
• Enkel kijken naar instrumentele waarden
• Enkel naar ecosysteemdiensten en biodoversiteit
• ….

• Soms geen probleem (bv. situatie met eensgezindheid), maar het 
negeren van pluralistische waarde:

• Risicio dat mensen zich niet erkend voelen (door wetenschap of 
politiek) 

• Risico dat het draagvlak voor (natuur)beleid ondermijnt of zelfs leidt 
tot conflict
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Hoe omgaan met waardepluralisme:
• Houd het evaluatieve perspectief open (inclusief): kijken naar brede 

waaier van indicatoren (van verschillende soorten: ecologisch, 
economisch, sociaal)

• Vaak een rol voor participatie en deliberatie
• Kansen voor een andere wetenschap: inter- en transdisciplinair

onderzoek:
• Pluralistische waardering zal onvermijdelijk naar boven komen tijdens 

een dialoog tussen experten en niet-experten
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Natuurwaardering en de waarde van natuur: 
het is altijd al complex en ambigu geweest

• In tegenstelling tot praktijken zoals economische waardering
• Is in toenemende mate erkend en nu ook expliciet door IPBE
• Meervoudig concept van natuurwaardering:

• Niet-commensurabele waardedimensies (‘niet één getal’)
• Niet reduceerbaar tot voorkeuren (‘niet gewoon optellen wat 

mensen willen’)
• Rol van pluralistische waardering (‘bewust zijn van verschillende 

waarderingswijzen’)
• Relevant als experts ‘bruikbare kennis’ nastreven, namelijk die als 

relevant, fair en betrouwbaar wordt gezien en die daardoor de link 
kan leggen tussen wetenschap, beleid en samenleving 
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