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Green Deals getekend, nieuwe ronde open
Vanaf 15 december kunnen weer nieuwe projecten voor de Green Deal worden ingediend
via www.rijksoverheid.nl/greendeal. De Rijksoverheid zoekt naar concrete duurzame
initiatieven op het gebied van energie, water, grondstoffen en mobiliteit.
Publicatiedatum 09/01/2012
Burgers, bedrijven en organisaties komen steeds vaker met initiatieven voor groene
groei, het vergroenen van de samenleving is een economische kans. Bijvoorbeeld door
energie te besparen, of grondstoffen duurzaam te gebruiken. Vaak gaat het om projecten
die zichzelf terugverdienen. Toch komen deze projecten niet altijd van de grond.
Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze
projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet en regelgeving
aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede
samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren.

Green Deals Biodiversiteit getekend
Op 13 december kregen minister Verhagen en staatssecretaris Atsma niet alleen het
advies van de Taskforce Biodiversiteit aangeboden, maar ze tekenden ook een Green
Deal voor de uitvoering van dat advies. En wel met het Platform Biodiversiteit en
Bedrijfsleven dat onder leiding staat van Rein Willems, oud-directeur Shell. Daarnaast
werden 10 afzonderlijke Green Deals getekend voor uiteenlopende acties voor
biodiversiteit met cira 40 vertegenwoordigers van bedrijven. Van olifantsgras rond
Schiphol tot het technisch nabootsen van natuur (biomimicry), van natuur op
bedrijventerreinen tot een groen verdienmodel voor cateringbedrijven.
Met nu al ruim 70 Green Deals zet dit kabinet concrete stappen naar een duurzame
economie. De komende jaren zal het kabinet Green Deals blijven sluiten met de
samenleving. Elke deal bevat een concreet resultaat, de inzet van het bedrijfsleven,
medeoverheden en kennisinstellingen en de inzet van de rijksoverheid.

Aanmelden
Initiatieven voor nieuwe Green Deals kunnen tot en met 29 februari 2012 worden
aangemeld op rijksoverheid.nl/greendeal. Hier vindt je ook meer informatie over de
Green Deal. Laat je ook inspireren door een aantal voorbeelden van reeds bestaande
Green Deals (o.a. ook op het gebied van biodiversiteit).
Green Deal ' Biodiversiteit en Economie' met Platform Biodiversiteit, Ecosystemen &
Economie (voorheen Platform Biodiversiteit & Bedrijfsleven)
11 nieuwe Green Deals op 13 december 2011, totaal in 2011 is nu 75 Green Deals
Please note that this information has expired.

Investeren in groene stad goed voor gezondheid
en gezondheidsbudget
Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget
De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren
van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook
voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing
van 328 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is
verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I).

Publicatiedatum
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Geografische dekking Nederland,
Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar de economische waarde van
investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg. Hoewel wetenschappelijk onderzoek
aannemelijk maakt dat een ‘groene omgeving’ een gunstig effect heeft op de
gezondheidstoestand van mensen, is het economisch effect daarvan nog nooit eerder
berekend.
Depressie en obesitas
Op basis van twee casestudies in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer heeft KPMG een
berekening gemaakt voor heel Nederland (www.kpmg.nl). Onderzocht is de invloed van
groen op depressies en op het voorkomen van overgewicht bij jongeren. KPMG heeft
berekend dat bij 10% meer groen in de wijk, er 130 depressiepatienten minder zouden
zijn. De bespaarde kosten in zorg en in ziekteverzuim komen op 8 ton. Voor heel
Nederland zou dit uitkomen op zo’n 400 miljoen. Het effect van groen op obesitas is
minder goed te kwantificeren, hoewel het effect aannemelijk is omdat kinderen met 10%
meer groen 15% meer bewegen.
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de
GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid
en een huisarts. Het TEEB-onderzoek gezondheid is mede gefinancierd door de gemeente
Amsterdam en is vandaag door staatssecretaris Bleker van EL&I naar de Tweede Kamer
gestuurd.
TEEB
Het KPMG-onderzoek is het eerste in een rij van onderzoeken die het ministerie van EL&I
laat doen over de economische waarde van biodiversiteit, de zogeheten TEEB-rapporten
(The Economics of Ecosytems and Biodiversity). Het doel van de studies is het verkrijgen
duidelijk maken dat het loont om te investeren in groen en om verstandig om te gaan
met biodiversiteit. Naast natuur en gezondheid komen er in opdracht van het rijk studies
voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens, het Nederlandse bedrijfsleven en
Caribisch Nederland. Samen met de gemeente Apeldoorn heeft het rijk ook een TEEBstad onderzoek lopen.

Biodiversiteit sinds 1970 sterk verslechterd

Uit een rapport van het WNF blijkt dat de gemiddelde diersoort sinds 1970
dertig procent minder exemplaren telt.
Dat blijkt uit het Living Planet Report dat het WNF gisteren presenteerde. Het rapport is
samengesteld met behulp van diverse organisaties en wetenschappelijk instanties.
ESA, Zoologocial Society of London en Global Footprint Network, bijvoorbeeld. André
Kuipers, astronaut in dienst van ESA en ambassadeur van het WNF presenteerde het
rapport vanuit de ruimte.
Betreffende
URL
Bron

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_re
port/
http://www.scientias.nl/biodiversiteit-sinds-1970-sterkverslechterd/63491
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Druk
In het rapport is te lezen hoe het met de aarde en al het leven dat zich daarop bevindt,
staat. Een belangrijk onderdeel van het rapport is de Living Planet Index. Deze laat zien
hoe het met de biodiversiteit is. De resultaten zijn wisselend, maar over het algemeen
niet zo hoopgevend. Vooral soorten die in zoet water en in zee leven, hebben het
moeilijk. Hun aantallen zijn respectievelijk met 35 en 25 procent gedaald. Tropische
soorten hebben het ook moeilijk: hun aantallen zijn sinds 1970 met zo’n 60 procent
gedaald. Soorten in gematigde gebieden doen het juist weer goed: hun aantallen stegen
met 29 procent. Dat de tropische soorten het nu moeilijk hebben, is logisch: hun
leefgebied wordt op dit moment verwoest. Het leefgebied van de soorten in gematigde
klimaten, stond voor 1970 onder druk. De soorten herstellen zich nu.
We doen onszelf tekort
Het verlies van soorten heeft grote gevolgen voor een ecosysteem. Het raakt uit balans.
En dat heeft niet alleen gevolgen voor dieren en planten, maar ook voor ons mensen. Wij
zijn in grote mate afhankelijk van de oude ecosystemen. Ze voorzien ons van voedsel,
water, grondstoffen (bijvoorbeeld hout) en medicijnen. Wanneer deze ecosystemen
instorten, doen we eigenlijk ook onszelf tekort, zo is in het rapport te lezen. De klap van
het instorten van een ecosysteem komt bovendien het hardst aan bij de armste mensen.
Voetafdruk
Ook blijken wij mensen nog steeds veel te veel van onze aarde te eisen. De ecologische
voetafdruk van de mensheid is vijftig procent groter dan wat de aarde hebben kan. Dat
komt voornamelijk door de uitstoot van CO2. Het rapport voorspelt dat onze voetafdruk
nog verder gaat stijgen, vooral doordat mensen in de zogenoemde BRIICS-landen
(Brazilië, Rusland, India, Indonesië, China en Zuid-Amerika) steeds meer te besteden
hebben. Overigens draagt lang niet elk land even sterk bij aan de ecologische voetafdruk
van de mensheid. De landen met de grootste ecologische voetafdruk zijn landen als
Qatar, Denemarken, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Macedonië en
Mongolië hebben een relatief kleine ecologische voetafdruk.
Klik op bijgaande URL om het rapport te lezen of te downloaden.

reen Deals gespreksonderwerp in ‘Rio aan de
Maas’

Op 30 mei waren de Green Deals gespreksonderwerp van de grote manifestatie Rio aan
de Maas. Het Nationaal Platform Rio +20 organiseerde deze dag waar lokale initiatieven
voor mondiale duurzaamheid centraal stonden. Circa 1000 bestuurders, burgers,
ondernemers en NGO’s inspireerden elkaar om duurzaamheid in Nederland een stap
verder te brengen.

Betreffende URL http://www.rioaandemaas.nl
Publicatiedatum 05/06/2012
De EL&I-directies RRE en N&B en de directie Duurzaamheid van I&M organiseerden
samen met een werkplaats rondom de Green Deals voor circa 80 deelnemers. Gastheer
was Koen de Snoo (Directeur Duurzaamheid I&M) en gastspreker was Erik te Brake
(VNO-NCW) Na een korte inleiding over Green Deals werden afzonderlijke
tafelgesprekken gehouden over vijf Green Deals: Biodiversiteit Oosterschelde,
Betonketen, Biomimicry, Windenergie en Groene Poort. Onder leiding van één van de
stakeholders van de betreffende deal stelden de tafelgenoten vragen en discussieerden
over inhoud en proces. Zo werd duidelijk dat Green Deals als katalysator of breekijzer
kunnen functioneren voor duurzame (samenwerkings) projecten. De Green Deal is een
goed voorbeeld van hoe de overheid haar rol als facilitator kan vervullen. Die rol wordt
stees belangrijker.
Deze gedachte sloot aan bij de woorden van een aantal aanwezige plenaire sprekers. Zo
riep Marga Hoek (de Groene Zaak) de overheid op om zekerheden aan het bedrijfsleven
te bieden. Maarten Haijer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) gaf aan dat het
met zorg gebruiken van natuurlijke hulpbronnen en milieu geen linkse opvatting is, maar
een economische toegevoegde waarde. Prominente sprekers zoals Prins Willem
Alexander, Aboutaleb, Louise O. Fresco en de staatssecretarissen Atsma en Knapen
sprake over de kern van de dag: het belang van het lokale initiatief en gebruik de

energie uit de samenleving. Het doel om ervaringen en ideeën uit te wisselen om een
concreet duurzaam initiatief tot stand te brengen zoals een Green Deal, is daarmee
geslaagd.

Druk op de natuur dwingt bedrijfsleven tot
innoveren
Bedrijven kunnen hun bedrijfseconomische positie verbeteren als zij zich bewust zijn van
de waarde en bedreigingen van de biodiversiteit. Dat concludeert KPMG in een zogeheten
TEEB studie die is verricht voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I). TEEB staat voor The Economics of Ecosystems & Biodiversity.
Staatssecretaris Henk Bleker van EL&I heeft de studie 21 juni 2012 naar de Tweede
Kamer gestuurd.
Publicatiedatum

21/06/2012

Geografische dekking Nederland,

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van de baten van ecosystemen, ondermeer in nietWesterse landen. Schaarsere grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen leiden tot
toenemende bedrijfskosten. Het World Economic Forum heeft in 2010 het verlies aan
biodiversiteit en ecosysteemdiensten als een van de grootste bedrijfsrisico’s gezien.
Innoveren

Door alternatieven te ontwikkelen kunnen bedrijfskosten worden verlaagd. Maar er zijn
ook kansen: door vroeg te innoveren kan een zogeheten First mover advantage worden
gecreëerd, waardoor een voorsprong kan ontstaan op de concurrentie.
Het ministerie van EL&I heeft KPMG laten onderzoeken welke kansen en bedreigingen er
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot ecosysteemdiensten en
biodiversiteit. Het onderzoek naar deze bedrijfseconomische waarde strekt zich uit over
negen Nederlandse sectoren: de melkveehouderij, de akkerbouw, de tuinbouw, de
visserij, de creatieve sector, life sciences, de watersector, chemie en toerisme. Per sector
is een aantal cases doorgerekend.
Economische kansen

De studie laat zien dat er economische mogelijkheden bestaan. Zo bewijst de tuinbouw
dat biologische plaagbestrijding zeer effectief kan zijn. Verder is het mogelijk om
plantaardig visvoer te ontwikkelen voor kweekvissen als alternatief voor dierlijke
voeding, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de
overbevissing. Ook heeft Nederland een goede uitgangspositie om een belangrijke rol te
spelen in de markt van tweede generatie ‘bioplastics’ die leiden tot een verminderde
afhankelijkheid van aardolie en niet concurreren met voedselproductie. Om concurrenten
voor te zijn moeten bedrijven snel een gerichte analyse maken van de kansen en risico’s
op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten om de financiële impact daarvan
te bepalen. Daarbij spelen verschillende aspecten een rol zoals kansen, risico’s,
ecosysteembalans, bedrijfsresultaat en hogere kosten door schaarste op termijn. EL&I en
KPMG gaan later dit jaar Masterclasses organiseren voor het bedrijfsleven, waarin
ondermeer businesscases worden ontwikkeld.

TEEB

De studie van KPMG is de tweede publicatie van een serie van zes Nederlandse studies
die worden uitgebracht in het kadervan TEEB (‘The Economics of Ecosystems and
Biodiversity’) in opdracht van het ministerie van EL&I. TEEB moet voor Nederland de
economische en maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in
termen van kosten en baten inzichtelijk maken. De eerste studie “TEEB Groen, gezond en
productief”, is in mei 2012 verschenen, er volgen er dit jaar nog vier: TEEB Fysiek (over
ruimtelijke afwegingen), TEEB-Nederlandse handelsketens, TEEB-Caribisch Nederland en
TEEB-Stad.

Wereldbank adviseert ' inclusieve' groene groei
Snelle groei is dringend nodig om de armoede in de wereld te bestrijden, stelt de
Wereldbank in haar laatste rapport 'Inclusive Green Growth'. Maar die groei moet zowel
sociaal betrokken als groen worden ingevuld, anders zal ze niet lang duren. 'Groen' wil
zeggen: het natuurlijke kapitaal van de aarde zodanig beheren dat die de grondstoffen
en diensten kan blijven leveren waarvan mensen afhankelijk zijn.
Betreffe http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSDNET/0,,contentM
nde
DK:23184559~pagePK:64885161~piPK:64884432~theSitePK:5929282,00.htm
URL l
Bron

http://siteresources.worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive-GreenGrowth-Fact-Sheet.pdf
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Het rapport kan worden gedownload van onderstaande site.

Green Deal Veluwe ondertekend
RGV, provincie Gelderland, STIRR (Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte) en RECRON
hebben een zogenaamde Green Deal gesloten met de Ministeries van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie en van Infrastructuur & Milieu. Doel van deze Green Deal
is het op een gezamenlijke wijze onderzoeken hoe ontwikkelingen op gebied van natuur
en recreatie op de recreatiegebieden Heerderstrand, Kievitsveld en Zandenplas te
realiseren zijn. Op maandag 2 juli jl. werd de Green Deal getekend door RGV, STIRR,
RECRON en de provincie Gelderland op recreatiegebied Heerderstrand.

Betreffen http://www.rgv.nl/index.php?id=562&tx_ttnews%5Btt_news%5D=567&cHa
de URL sh=9d6f99a011cb190978de9c416bbaa6d8
Publicatie
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Groene economische groei op de Veluwe
Goede initiatieven in de recreatiesector kunnen door regelgeving vaak geen doorgang

vinden. Door een Green Deal af te sluiten kan in ruil voor het inrichten van natuur
bijvoorbeeld een recreatief-toeristische attractie worden gerealiseerd.
“Anders denken en anders samenwerken”
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, onderstreepte dat deze
Green Deal belangrijk is voor de economie van Gelderland. “Groen en groei zijn een
goede combinatie, maar er moet een andere manier van denken en samenwerken
komen”, aldus de gedeputeerde.
Green Deal Veluwe
Met de Green Deal op de Veluwe worden concrete stappen gezet naar een duurzamere
economie waarin groen en groei hand in hand gaan. Er wordt onderzocht of nieuwe
recreatieve bedrijvigheid op de recreatiegebieden Heerderstrand in Heerde, Zandenplas
in Nunspeet en Kievitsveld in Emst (Epe) te realiseren is. Bij Heerderstrand en
Zandenplas wordt gedacht aan de vervanging of versterking van de horecafunctie, op
Kievitsveld gaat het om de vestiging van recreatief verblijf bij wellnessressort De
Veluwse Bron. Dit is nodig om de aantrekkingskracht van de gebieden te versterken.
Tegelijkertijd geven extra activiteiten een impuls aan de regionale economie en
werkgelegenheid. De provincie Gelderland en beide ministeries spannen zich in om
knellende regels vanuit Ecologische Hoofd Structuur en Natura 2000 niet belemmerend te
laten werken.
Een gedeelte van de investeringen in nieuwe economische activiteiten wordt aangewend
voor nieuwe natuur op of nabij de RGV recreatiegebieden op de Veluwe en in het Rijk van
Nijmegen. Daarnaast zijn er investeringen in landschapsversterking – onder andere circa
vijf kilometer laanbeplanting -, duurzame energieopwekking - in experimenten met
hakhout voor natuur én biomassa - en in omzetting van bosbeheer gericht op
biodiversiteit.

Subsidieregeling opengesteld voor biodiversiteit
en bedrijfsleven
01-08-2012 Vanaf 1 augustus kunnen bedrijven die plannen hebben om de druk
van hun bedrijf op de natuur te verminderen subsidie aanvragen. De regeling
wordt opengesteld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie,
dat geïnitieerd is door IUCN NL en VNO-NCW.

De subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is geopend op 1 augustus en sluit op 26
september 2012, om 17.00 uur. De subsidieregeling stelt 2,5 miljoen euro subsidie
beschikbaar vanuit het ministerie van EL&I voor bedrijven die het behoud en duurzaam
gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en
bedrijfsvoering. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven (pilot-)projecten
uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

De subsidieregeling is ontwikkeld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie (BEE). Dit Platform is begin 2011 op initiatief van IUCN NL en VNO-NCW
ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit
en ecosystemen en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam
ondernemen. Het Platform is ook nauw betrokken bij de uitvoering van de regeling.

Betreffende URL http://platformbee.nl.ondernemendgroen.nl
Bron

http://www.agentschapnl.nl/biodiversiteit-en-bedrijfsleven

Publicatiedatum 27/08/2012

Doel
Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren om hun
bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat de negatieve impact op biodiversiteit en
ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen (‘No Net Loss’). No Net Loss betreft de
ambitie om biodiversiteitneutraal te zijn; de activiteiten van een onderneming hebben bij
elkaar opgeteld geen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en de daarmee verbonden
ecosysteemdiensten.

De subsidie
De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De minimum subsidie bedraagt 25.000
euro (subsidiabele projectkosten moeten dus minimaal 50.000 euro bedragen).
De maximum subsidie is 500.000 euro per project en 200.000 euro per
subsidieontvanger. De subsidie valt onder de de-minimisverordening.

Projecten die in aanmerking komen
Een project dat in aanmerking kan komen voor subsidie is bijvoorbeeld een project van
een onderneming die de impact op biodiversiteit en ecosystemen wil reduceren, maar
aanhikt tegen de investeringen. Door middel van een (pilot-) project kan een
onderneming ervaring op dit terrein opdoen. Het realiseren van No Net Loss is daarbij de
overkoepelende ambitie. Het project zal binnen de termijn van de subsidiemodule naar
verwachting zichtbaar resultaat opleveren en in de toekomst zonder subsidie toepasbaar
zijn in de eigen bedrijfsvoering of daarbuiten, zodat er perspectief is op meer resultaten
op termijn.
Please note that this information has expired.

Oog voor biodiversiteit overlevingskans voor
bedrijven
Publicatiedatum
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Geografische dekking

Nederland,

Op 5 september wisselden bedrijven
ervaringen uit tijdens het seminar ‘Biodiversiteit: kansen voor het Nederlandse
bedrijfsleven’. Het seminar was georganiseerd door het ministerie van EL&I en KMPG.
Bedrijven denken steeds minder alleen in termen van productieverhoging om hun
voortbestaan te verzekeren. Biodiversiteit biedt eveneens overlevingskansen. Koplopers
vertelden over het hoe en waarom. Biodiversiteit biedt bedrijven behalve
overlevingskansen, concurrentievoordeel door innovaties op dit gebied.
Van viseiwit naar plantaardig eiwit
Onder meer Nutreco presenteerde zijn beleid en ervaringen met biodiversiteit als
onderdeel van de bedrijfsvoering. Nutreco is een wereldspeler op het gebied van vee- en
visvoer. De vraag naar vis groeit; het aantal viskwekerijen is de laatste tien jaar enorm
gegroeid. Deze aquacultuur levert inmiddels de helft van de mondiale visproductie. Op
zich positief nieuws, ware het niet dat de kweekvis gevoed wordt met meel en olie die
afkomstig is van (kleine) wilde vissoorten. Wilde forel en zalm hebben deze vissoorten
eveneens op hun menu staan. Nutreco heeft onderkend dat de gebruikelijke manier van
visvoerproductie een potentieel bedrijfsrisico is. Het bedrijf wordt immers steeds
afhankelijker van een grondstof die schaarser wordt.
Als oplossing hiervoor is het bedrijf de viseiwitten geleidelijk gaan vervangen door
plantaardige eiwitten, plantaardige oliën en bijproducten van de menselijke
voedingsmiddelenindustrie. Dit vermindert de visserijdruk op soorten die worden bevist
voor de aquacultuur, wat ook weer gunstig is voor de biodiversiteit.
Kennis ontwikkelen
Op aarde leven naar schatting 8,7 miljoen soorten planten en dieren. De laatste
tientallen jaren sterven soorten sneller uit dan ooit tevoren. Dat dit uiteindelijk het totale
ecosysteem verstoort is onomstreden, maar dat bedrijven daar negatieve gevolgen van
gaan ondervinden, is minder gemeengoed. Meer dan 60 procent van de bedrijven zal
binnen vijf jaar op een of andere manier ervaren dat grondstoffen schaarser worden. Het
seminar wilde laten zien dat er kansen zijn voor bedrijven en niet alleen belemmeringen.
Er is een enorm potentieel aan bedrijven, waaronder het midden- en kleinbedrijf, dat met
biodiversiteit aan de slag kan. Bedrijven reageerden enthousiast op de bijeenkomst. Met
het netwerk van bedrijven, ngo’s en onderzoeksinstellingen dat nu ontstaat worden later
verdiepingsbijeenkomsten opgezet.

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems
and Biodiversity. Het seminar was een vervolg op de KPMG-studie ‘TEEB voor het
Nederlandse Bedrijfsleven’, die in opdracht van EL&I is gedaan. In de studie wordt
aandacht besteed aan de economische waarde van biodiversiteit voor negen Nederlandse
(top)sectoren. Er is gekeken naar de afhankelijkheid van biodiversiteit, de risico’s van
dreigende tekorten en de economische kansen die ontstaan door innovatie op dit terrein.
Eerder verscheen het TEEB-rapport ‘Groen, Gezond en Productief’, het eerste in een
reeks onderzoeken die N&B laat doen over de economische waarde van biodiversiteit.
Naast deze studies komen er studies voor fysiek Nederland, Nederlandse handelsketens
en Caraïbisch Nederland.

Balans van de Leefomgeving aangeboden aan
minister Schulz van Haegen
Vergroening van de economie is onmogelijk zonder herijking rijksbeleid,
zo luidt het persbericht over de Balans van de Leefomgeving 2012 die het
Planbureau voor de Leefomgebing (PBL) op 24 september 2012 heeft
aangeboden aan demissionair minister Schulz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu.
De Balans van de Leefomgeving 2012 bestaat naast een boek ook uit een website. De
‘digitale balans’ staat online en geeft concrete ontwikkelingen op alle genoemde thema’s
en op alle gestelde milieu-, natuur- en ruimtelijke doelen. Zie www.pbl.nl/balans2012.
Betreffende URL http://www.pbl.nl/balans2012
Bron

www.pbl.nl

Publicatiedatum 27/09/2012
Een prinses die in de Amsterdamse grachten zwemt, laat zien dat de kwaliteit van
onze directe leefomgeving de afgelopen decennia aanzienlijk is verbeterd. De Balans van
de Leefomgeving 2012 toont deze verbetering ook aan met feiten en cijfers. Het
rijksbeleid voor milieu, natuur en ruimte is succesvol geweest.
Echter, terwijl alle aandacht uitgaat naar de economische crisis, laten de feiten ook zien
dat zich mondiaal een ongekende ecologische crisis voltrekt. Herstel achteraf van
smeltende ijskappen is onmogelijk. Ecologische rampen elders in de wereld kunnen een
nieuwe grote volksverhuizing veroorzaken, wat ook grote gevolgen kan hebben voor

‘veilige’ landen. Ook al zullen we de effecten van de grote
mondiale leefomgevingsopgaven – klimaatverandering, afnemende mondiale
biodiversiteit en schaarse grondstoffen – pas op termijn echt voelen, ze vragen nu
dringend om een herijking van het rijksbeleid. Dit vereist vooral een heldere visie van de
Rijksoverheid, die leidt tot een voorspelbare koers en concrete actie. Soms zal dat ingaan
tegen gevestigde belangen en kortetermijnvoorkeuren van burgers en bedrijven. Toch is
aanpakken nodig om te voorkomen dat de grote leefomgevingsopgaven op termijn een
ontwrichtende uitwerking krijgen op economie en samenleving, omdat de hypotheek op
de toekomst dan onbetaalbaar wordt.
De toekomst van Nederland ligt in vergroening – en dat zou nadrukkelijk in de formatie
moeten worden meegenomen, aldus het PBL. Nederland zal met name moeten inzetten
op de ontwikkeling van een CO2-arm energiesysteem en op duurzame productie en
consumptie van voedsel. De uitdaging is om met de innovatieve kracht van bedrijven de
afhankelijkheid van de Nederlandse economie van natuurlijke hulpbronnen zoveel
mogelijk te verkleinen.
Vergroening maakt meer kans met een slimme ruimtelijke inrichting van Nederland. Dat
beperkt de vraag naar hulpbronnen, vermindert de milieudruk verder en creëert
bovendien ruimte voor een duurzame productie van energie en voedsel. Een dergelijke
vergroening van de economie maakt Nederland bovendien concurrerender als
vestigingsplaats.
Deze aanbevelingen doet het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) in de Balans van
de Leefomgeving 2012, die vandaag is aangeboden aan demissionair minister Schultz
van Haegen van Infrastructuur en Milieu. In deze Balans biedt het PBL – samen met
onderzoekers van Wageningen UR – feiten en beleidsanalyses op het brede terrein van
de leefomgeving. Het rapport focust op zes themagebieden:
-

klimaat en energie
voedselvoorziening
waterveiligheid en waterbeheer
bereikbaarheid
stedelijke gebiedsontwikkeling
landelijk gebied en natuur.

Op elk van deze gebieden is een kansrijke mix van mogelijke verbeteringen
geïdentificeerd.

Insecten zijn kleine kanjers
Met het project Kleine Kanjers leren kinderen over het nut van insecten en andere
ongewervelde kriebelbeestjes. Op 10 oktober 2012 werd in het bezoekerscentrum
Veluwezoom in Rheden de interactieve opstelling van Kleine Kanjers geopend.
De kinderen gingen met een boswachter de natuur in om beestjes te zoeken. Daarna
bestudeerden zij de insecten met de videomicroscoop van de opstelling. Ook elders in
Nederland zijn de opstellingen te bekijken, want ze reizen vanaf nu rond tussen
bezoekerscentra van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Klik hier voor de video...
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Insect nuttig voor biodiversiteit
Gezondheid, welzijn en welvaart in de wereld hangen samen met de rijkdom aan dier- en
plantensoorten op aarde. Alle dieren, van pissebed tot olifant, hebben een plek in het
ecologische systeem. Wereldwijd kennen we ruim 1,8 miljoen diersoorten. Het grootste
deel daarvan zijn insecten en andere ongewervelden. Veel van deze kriebelbeestjes zijn
interessant en nuttig voor ons. Wormen bijvoorbeeld zijn niet eng of vies, ze zorgen voor
een gezonde en vruchtbare bodem. En dat scheelt weer kunstmest.
Via de subsidieregelingen Interdepartementaal Programma Biodiversiteit (2008-2011) en
Draagvlak Natuur heeft het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I)
bijgedragen aan het project Kleine Kanjers. EL&I wil mensen bewust maken van het
belang van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling. Daarvoor is in 2013 €3,5 miljoen
uitgetrokken.

Leaders for Nature India gelanceerd: versterking
samenwerking Nederland-India
Momenteel zijn ruim 170 landen bijeengekomen rondom het Biodiversiteitsverdrag in de
11e Conference of Parties (COP-11) in Hyderabad, India.
Tijdens deze conferentie werd op 17 oktober een belangrijke samenwerkingsovereekomst
gelanceerd in het bijzijn van Directeur Natuur en Biodiversiteit, Rob van Brouwershaven:
de lancering van Leaders for Nature in India door de International Union for Conservation
of Nature (IUCN).
Leaders voor Nature heeft als doel het bedrijfsleven te stimuleren tot ontwikkelingen op
het gebied van natuur en biodiversiteit. Nederlandse bedrijven realiseren zich dat ze
afhankelijk zijn van biodiversiteit, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van grondstoffen. Niet
alleen op dit moment, maar ook in de toekomst lopen ze risico als ze onvoldoende
rekening houden met biodiversiteit. Ook zijn er grote kansen om via verduurzaming een
‘first mover’-positie op de markt in te nemen. Biodiversiteit en economie komen zo
steeds dichter bij elkaar. En dat is een mondiale ontwikkeling, zo werd duidelijk tijdens
de COP-11.
De lancering is een belangrijk moment voor India, omdat dit het eerste nationale Indiase
Business en Biodiversity platform is dat de verschillende stakeholders bijeenbrengt voor
het mainstreamen van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling in het Indiase
bedrijfsleven.
Het is ook een belangrijk moment voor Nederland, omdat India het eerste land is buiten
Nederland waar een Leaders for Nature-netwerk wordt gelanceerd. Dit is in lijn met de
ambitie van Nederland om een voortrekkersrol te nemen in verschillende aspecten van

Corporate Social Responsibility. Nederlandse Leaders for Nature zijn onder andere: KLM,
Nutreco, DSM en Unilever.
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Rijke landen verdubbelen middelen voor
biodiversiteit
Op de biodiversiteitstop in het Indiase Hyderabad - de 11e Conference of Parties van het
Biodiversiteitsverdrag - is afgesproken om de financiële middelen voor de strijd tegen de
achteruitgang van de biodiversiteit te verdubbelen tegen 2015. India zegde aan het begin
van de conferentie voor dit doel 50 miljoen dollar toe.
Verder is afgesproken om biodiversiteit mee te laten wegen in milieu-effectrapportages
van infrastructurele en andere projecten in zeeën en kustgebieden die normaal
gesproken buiten de jurisdictie vallen van nationale overheden. Zo krijgen bijvoorbeeld
de Saragassozee, de Tonga-archipel en belangrijke koraalriffen aan de kust van Brazilië
extra aandacht.
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Op de vorige biodiversiteitstop, twee jaar geleden in het Japanse Nagoya, werden
ambitieuze doelstellingen afgesproken om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen.
Maar de middelen om die doelstellingen te realiseren, bleven ruim ondermaats.
In Hyderabad kwamen de milieuministers uit zeventig landen daarom overeen om de
financiële middelen te verdubbelen. Het geld moet het voor meer landen mogelijk maken
om de soortenrijkdom en kwetsbare natuurgebieden te beschermen. India zal de
komende twee jaar als trekker van het Biodiversiteitsverdrag hierop toezien.
Milieuverenigingen en wetenschappers zijn niet onverdeeld tevreden met het nieuws,
want het blijft nog onduidelijk hoeveel geld er nu precies beschikbaar zal zijn. De VN
beperkt zich tot de boodschap dat de fondsen verdubbelen, maar het is niet helemaal
duidelijk ten opzichte van welk startcijfer. Bovendien zijn de middelen nog onvoldoende
om het tij echt te keren, klinkt het.
"Het gebrek aan overeenstemming over de publieke fondsen om de biodiversiteit te
beschermen en de belangrijkste natuurgebieden in de wereld te redden toont de nood
aan steun uit andere bronnen", zegt Julia Marton-Lefèvre, directeur-generaal van de
Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). "We zien een goede vooruitgang op weg
naar de doelen die we ons twee jaar geleden stelden. Die inspanningen moeten we nu
dringend opvoeren met de nodige fondsen van alle bronnen, als we een mislukking willen
vermijden."
"Het Wereldnatuurfonds kwam naar Hyderabad met de vraag aan regeringen om de
wereld op een koers te zetten die de achteruitgang van 's werelds belangrijkste bronnen
moet stoppen", zegt ook Lasse Gustavsson, directeur natuurbehoud van WWF

International. "We kunnen nu spreken van enige vooruitgang maar er moet nog veel
gebeuren."

Kansrijke coalities voor biodiversiteit
Overheid, bedrijfsleven, natuurorganisaties en kennisinstellingen hebben elkaar
nodig om de veerkracht van natuur en biodiversiteit te versterken. Dit
concludeerden ze samen op de marktplaats die Agentschap NL organiseerde op
17 oktober 2012. Het doel was om de samenwerking te versnellen.
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Natuur en biodiversiteit vormen het fundament voor al het menselijke handelen:
ecosystemen leveren grondstoffen, reguleren het klimaat en de waterhuishouding en in
de natuur is het heerlijk wandelen of varen.
Ruim vijftig deelnemers verkenden mogelijkheden voor kansrijke coalities vanuit een
gezamenlijk belang. Het initiatief werd genomen door de Community of Practice ‘NME’ en
de Community of Practice ‘Bedrijven en Biodiversiteit’, beide ondersteund door
Agentschap NL vanuit de Rijksoverheid (laatstgenoemde CoP vanuit de gelijknamige
Green Deal). Het netwerk van milieuprofessionals VVM haakte aan met hun 'Biodiversity
in the Boardroom'-initiatief.
Natuurorganisaties en marktpartijen kijken elk vanuit een ander perspectief naar
biodiversiteit. Het is nog niet vanzelfsprekend dat zij samen naar win-win oplossingen
zoeken voor bedrijfslocaties, grondstofwinning of voedselvoorziening. De resultaten van
de inmiddels afgeronde CoP ‘NME’ en de vragen van de bedrijven uit de andere CoP en
de VVM boden een vruchtbaar vertrekpunt in congrescentrum Antropia.

Afhankelijk van wat de aarde rijk is aan biodiversiteit
Van oudsher hebben natuurorganisaties biodiversiteit hoog in het vaandel. Intussen
onderzoekt de voorhoede binnen het bedrijfsleven hoe zij hun activiteiten zo kunnen
inrichten, dat de teruggang in biodiversiteit wordt gestopt. Zij beseffen dat elke vorm
van bedrijvigheid afhankelijk is van de rijkheid aan biodiversiteit op aarde en van
zogeheten ecosysteemdiensten.

Zorgverzekering en biodiversiteit
Wijs omspringen met biodiversiteit als gezamenlijke actie van bedrijfsleven en
natuurorganisaties kan op veel manieren. De Friesland Zorgverzekeraar en enkele
natuurorganisaties, waaronder It Fryske Gea hebben samen het ‘Natuurcollectief’
opgericht. Henk de Vries, directeur It Fryske Gea: ‘Het Natuurcollectief biedt een
collectieve ziektekostenverzekering met een aantal voordelen en een jaar lang gratis
lidmaatschap van een natuurorganisatie. De samenwerking is gebaseerd op de
overtuiging dat de gezondheid van mensen is gerelateerd aan een duurzame
leefomgeving1. Het levert ons veel nieuwe leden op en ook Friesland Zorgverzekeraar
heeft veel nieuwe verzekerden mogen bijschrijven.’

Blaarkop verbindt natuur en economie
Een ander voorbeeld is de Blaarkop. Aanvankelijk importeerde de Kruidenier Groep
rundvlees uit Oostenrijk. Maar vanwege de ‘biodiversiteitsvoetafdruk’ van de
rundvleesketen besloot het bedrijf samen met ketenpartners te investeren in een oerHollands runderras: de Blaarkop. Christy Kool van Kruidenier Groep: ‘Naast CO2-reductie
door minder transport vanuit Oostenrijk, blijkt de Blaarkop op nog meer fronten
winstgevend te zijn. De van oudsher natte veenweidegebieden hoeven voor de Blaarkop
– anders dan voor het gangbare Nederlandse melkvee – niet droog gemalen te worden.
De natuurlijke CO2-uitstoot van het laagveen wordt hierdoor enorm terug gedrongen.
Daarnaast heeft het sterke ras minder antibiotica nodig en gedijt het bovendien goed op
ruw voer. Dit heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op het bodemleven.
Daarmee wordt de oorspronkelijke natuurlijke balans hersteld, met bovendien een betere
kwaliteit vlees.’ Zo verbindt de Blaarkop economie en natuur. Om deze en andere
produkten goede marktkansen te geven, hebben de Kruideniergroep en het Rijk een
Green Deal afgesloten voor de uitwerking van een Biodiversiteits+ label.

Groot aantal matches
Het is nog zeker niet voor alle partijen even duidelijk waar de winst ligt, waarom
aandacht voor biodiversiteit een lonkend perspectief is, en hoe de weg daarnaar toe
vormgegeven kan worden. Organisaties bevinden zich in sterk verschillende
ontwikkelingsstadia en hebben allen hun eigen perspectief. In de bijeenkomst deelden ze
een sterke gedeelde bezieling en drive ten aanzien van het onderwerp ‘behoud van
biodiversiteit. Hierdoor konden veel nieuwe contacten worden gelegd.
De uitwisseling leverde vele concrete inzichten, acties, vragen en tips op. Deze
bouwstenen van de inspiratiewand lieten een afspiegeling van de energieke samenleving
zien. Uit de wand bleek dat er bij bedrijven nog veel vragen leven en dat overheden
vooral inzichten opdeden. Natuurorganisaties kwamen vooral tot acties en bij de tips
domineerden de kennisinstellingen.

Meer over biodiversiteit
Meer informatie over de initiatiefnemers en hun activiteiten op het gebied van
biodiversiteit vindt u via www.agentschapnl.nl/nme. Voor informatie over
subsidieregelingen voor initiatieven op het gebied van biodiversiteit kunt u terecht
bij www.agentschapnl.nl.
Zie ook het TEEB-rapport 'Groen, Gezond en Productief'.

Biodiversiteit: kansen voor bedrijven op
Nationaal Duurzaamheids Congres 2012
Op 20 november 2012 organiseerden Royal HaskoningDHV en CKC de 13de editie van
het Nationaal Sustainability Congres. Dit is het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres,
al meer dan 10 jaar. Met steun van EZ en het Platform Biodiversiteit Ecosystemen en
Economie (Platform BEE) organiseerde het Biodiversity Future Initiative een side event
‘Biodiversiteit: Kansen voor bedrijven’, waarbij ca. 80 deelnemers discussieerden over
hoe bedrijven kunnen bijdragen aan, en profiteren van het behoud van biodiversiteit.
Inleidingen werden verzorgd door Rein Willems (voorzitter Platform BEE) en Monika Milz
(voorzitter Green Deal Board). Er is gesproken over de te kiezen doelen, regievoering op
het onderwerp, de behoefte om vooralsnog 1000 bloemen te laten bloeien, vooral aan de
slag te gaan en veel aan kennisuitwisseling te doen. Bureaucratie moet worden

vermeden, maar van de overheid wordt ook leiderschap en spelregels verwacht.
Sommige, m.n. internationale bedrijven zijn al jaren bezig (bv Nutreco), anderen willen
graag maar zoeken een start (bv AKZO).
Het congres als geheel was ook druk bezocht. Het jaar 2012 is een jaar vol jubilea op het
gebied van duurzaamheid zoals: publicatie 'Grenzen aan de groei' van de Club van Rome
(1972) en het rapport 'Our Common Future'(1987) van de Brundtland-commissie. De tijd
is echter rijp voor nieuwe energie en een nieuwe focus voor de duurzaamheidsagenda
voor de komende jaren. De nieuwe generatie leiders moeten kaders en handvatten
krijgen voor het bouwen aan een nieuwe toekomst. The Revitalization of Sustainability:
'Dienen en verdienen' was dan ook het thema van de 13de editie van het NSC.
Sleutelwoorden van lezingen en debat: versnelling, opschaling, en oog voor complexiteit.
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in het nieuwe TV-programma "Mooi en Duurzaam Nederland" een korte reportage
opgenomen zijn van het 13de Nationaal Sustainability Congres. Naast beelden van
onderdelen van het congresprogramma en de beurs, zullen in de uitzending quotes zijn
opgenomen van organisator Folkert van der Molen (Royal HaskoningDHV), Bernard
Wientjes (VNO-NCW), Herman Wijffels en Peter Bakker (President World Business Council
for Sustainable Development). De uitzending belicht met name het verschil tussen de
oude en nieuwe wereld. Bij aanvang zal de opening van de Amsterdamse beurs te zien
zijn van maandag 19 november dat in het teken stond van het congres.
De uitzending was te zien op zondag 24 november om 14.30 uur op RTL 7. De uitzending
wordt/werd herhaald op zaterdag 1 december om 14.00 uur op hetzelfde net.
Een terugblik op het congres is te vinden op http://www.sustainabilitycongres.nl/terugblik/

Hoge ambtenaar: natuur cruciaal voor
vestigingsklimaat
De aanwezigheid van natuur is een cruciale vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Dat
stelde directeur-generaal Annemie Burger van het ministerie van Economische Zaken op
26 november 2012 tijdens een debat in De Balie (Amsterdam).

‘Blankenburgtunnel slecht’
Dat Eindhoven als vestigingsstad nu zo in trek is, is mede te danken aan de kwaliteit van
de groene omgeving, aldus Burger, als DG verantwoordelijk voor natuur en regio.
“Inleveren op de natuur heeft negatieve gevolgen voor de economische ontwikkeling.”
ANWB-directeur Guido van Woerkom onderschreef Burgers stelling. “Brabant heeft het
goed op orde. Rotterdam heeft echter een groot tekort aan groen. De aanleg van de
Blankenburgtunnel is slecht voor het vestigingsklimaat. Die tunnel komt net in een
gebied dat nog mooi is.”
Thomas Heerkens van Landal GreenParks weet uit eigen ervaring hoe belangrijk natuur
voor mensen is. “Huisjes in de natuur zijn altijd het eerste weg. Op het gebied van
recreatie in de natuur is er nog een wereld te winnen.”

‘Bezuinigingen draconisch’
Ook D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven benadrukte het belang van een groene
omgeving. “Daar is het bedrijfsleven bij gebaat. En ook onze gezondheid en de kwaliteit
van het water.” De overheid heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid. “Het is
een illusie te denken dat we de natuur kunnen redden met alleen privaat geld. De
bezuinigingen op natuur zijn weliswaar wat teruggedraaid, maar blijven draconisch.”

Cijfers Van Woerkom onjuist
Voorafgaand aan het debat had Van Woerkom in dagblad Trouw gepleit voor een fusie
tussen Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen. Dat zou
een besparing van 400 miljoen euro aan overheadkosten opleveren, aldus de ANWBvoorman. En 1.500 van de 5.000 arbeidsplaatsen zouden kunnen vervallen.
In een reactie stelden Natuurmonumenten en de 12Landschappen dat deze cijfers uit de
lucht zijn gegrepen. De genoemde 400 miljoen gaat niet op aan overhead, maar aan de
totale kosten van natuurbeheer. Ook werken er bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten
en De12Landschappen samen niet meer dan 2.000 mensen. De natuurorganisaties wezen
er verder op dat er al veel samengewerkt wordt, bijvoorbeeld in het beheer en op het
gebied van automatisering. Ze zien geen voordelen in een fusie.

18 december: Wouter Bos
Het debat in De Balie is onderdeel van Goudader Natuur, een debatreeks over natuur en
economie, die met Natuurmonumenten is georganiseerd. De thema’s die in de volgende
afleveringen aan bod komen zijn gezondheid & welzijn (18 december) en waterbeheer
(29 januari). Wouter Bos houdt op 18 december een inleiding over de vraag hoe de
natuur kan bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten in de gezondheidszorg.
http://www.natuurmonumenten.nl/over-natuurmonumenten/pers-enBetreffende URL nieuws/nieuws/hoge-ambtenaar-natuur-cruciaal-voorvestigingsklimaat
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Agrarisch natuurbeheer: brug tussen landbouw
en natuur
Nieuwsbericht | 30-11-2012
Agrarisch natuurbeheer levert een grote bijdrage aan de biodiversiteit. Boeren kunnen
samen afspraken maken over de uitvoering. Het resultaat zijn groene linten in het
landschap waar planten en dieren profijt van hebben. Staatssecretaris Verdaas van

Economische Zaken: ’Deze vorm van beheer is een brug tussen natuur en landbouw. Het
past ook goed in het nieuwe Europese Landbouwbeleid van de Europese Commissie
waarin boeren voor hun bijdrage aan natuur worden beloond.’

De staatssecretaris liet zich vrijdag 30 november 2012 op De Hollandse Boerderij in
Bodegraven bijpraten over agrarisch natuurbeheer. Dergelijk beheer is bedoeld om de
landbouwsector te verduurzamen. Flora en fauna, waaronder weide- en akkervogels,
worden in landbouwgebieden behouden of opnieuw aangetroffen door agrarisch
natuurbeheer. Hierbij kunnen boeren samenwerken met bijvoorbeeld natuurorganisaties.
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Bij de onderhandelingen voor het nieuwe Europese Landbouwbeleid vindt Nederland dat
een groep boeren een subsidieaanvraag moet kunnen indienen om één gezamenlijk
natuurplan voor een gebied te maken. Dan hoeft dat dus niet meer per individu te
gebeuren. Dat betekent de natuur er rijker van wordt omdat er geen versnippering van
groene maatregelen is. Ook kunnen aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden.
Op dit moment doen ongeveer 15.000 boeren aan agrarisch natuurbeheer. In totaal gaat
het om ongeveer 125.000 hectare waarvan zo’n 90 procent buiten de huidige Ecologische
Hoofdstructuur ligt.

Klokhuis en Naturalis winnen Natuurprijs 2012
De Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2012 is gewonnen door de Dierenzoeker van
Naturalis Biodiversity Center en Het Klokhuis. Met de Dierenzoeker kunnen kinderen
eenvoudig via internet uitvinden hoe een dier heet. De tweede en Aanmoedigingsprijs
ging naar het WaddenWerkWeekend van de Waddenvereniging. De Bloemenplukbon van
de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren kreeg de derde prijs. Het thema
van de Natuurprijs 2012 was ‘Welkom in de Natuur’. Uit tien genomineerde projecten
koos de jury de drie winnaars.
Publicatiedatum 06/12/2012
Films van de projecten
Van alle genomineerde projecten zijn korte filmimpressies gemaakt. Deze films zijn te
zien op de website van Nationaal Groenfonds.

Biodiversiteit: meer dan alleen soorten

In de vele miljoenen jaren dat op onze planeet leven bestaat, zijn talloze soorten
uitgestorven en zijn ook nieuwe soorten ontstaan. Door de invloed van de mens
verdwijnen de laatste 150 jaar soorten sneller dan ooit. Vele deskundigen menen dat de
rappe aantasting van de biodiversiteit uiteindelijk grote problemen zal veroorzaken.
Ecosystemen zullen er zo door veranderen dat ze niet meer in staat zijn de diensten te
leveren waar mensen afhankelijk van zijn, zoals schoon water, voedingsgewassen,
bestuiving, vis en vee, en belangrijke biologische grondstoffen, zoals hout.
Dit is de boodschap ven het nieuwe cahier Biodiversiteit dat onlangs is uitgebracht door
BMW. Dit cahier beschrijft de bijzondere biodiversiteit in Nederland en wat het nut ervan
is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige
biodiversiteitsbeleid in Nederland en daar buiten, waaronder verschillende manieren om
biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Heeft een dier, een plant, zelfs een bacterie
het recht om te blijven bestaan, zelfs al heeft dit totaal geen nut voor de mensheid, of is
het misschien zelfs schadelijk? Heeft het pokkenvirus evenveel recht op bescherming
tegen uitroeiing als de Bengaalse tijger?
Betreffe
http://bwm.trefcon.nl/media/pdf/Biodiversiteit.pdf
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Het cahier Biodiversiteit is geschreven door prof. dr. Jos van den Broek, hoogleraar
Wetenschapscommunicatie (Universiteit Leiden), prof. dr. Herman Eijsackers, emeritus
buitengewoon hoogleraar Natuurbeheer en Milieukwaliteit (VU Amsterdam) en prof. dr.
Nico van Straalen, hoogleraar Dierecologie (VU Amsterdam), met eindredactie door
Maarten Evenblij, wetenschapsjournalist. Het voorwoord werd geschreven door Hans
Alders, voorzitter Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen.

Natuur verlicht depressieve klachten
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AMERSFOORT - Bijna twee derde Nederlandse vrouwen en meer dan helft van
de mannen geeft aan dat de natuur depressieve klachten verlicht. Dit blijkt uit
onderzoek van Fonds Psychische Gezondheid onder 1.026 respondenten,
uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.
De natuur is onder vrouwen de meest genoemde remedie tegen somberheid en
depressieve klachten. Vrouwen zijn zelfs enthousiaster over de natuur dan over erkende
stemmingsverbeteraars als leuke dingen doen (63 procent), zelfvertrouwen vergroten
(60 procent), meer gaan sporten (52 procent), op vakantie gaan (34 procent) of een
zelfhulpboek lezen (20 procent).

Natuur op recept

Wandelen in de natuur helpt stress te verminderen en gedachten te ordenen. Psycholoog
Ad Bergsma: "Een natuurlijke omgeving versterkt positieve gevoelens en vermindert
gespannenheid. Deze helende werking benutten we in Nederland onvoldoende."
Fonds Psychische Gezondheid heeft naar aanleiding van de onderzoeksresultaten
besloten het idee 'natuur op recept' verder uit te werken. Op de website van het Fonds is
voor iedereen gratis een bestand te downloaden met oefeningen die de natuurbeleving
kunnen versterken tijdens een wandeling naar keuze.
Bergsma: "In Finland is een dergelijke aanpak succesvol gebleken. Meer dan de helft van
de wandelaars vertelt de oefeningen te zullen aanraden aan kennissen en ze zelf nog
eens te doen."
Door: Jolanda Niemantsverdriet
05-12-2012
Please note that this information has expired.

Ondernemers leveren bouwstenen natuurbeleid
Het ministerie van EZ organiseerde op 12 december jl. een grote bijeenkomst over de
nieuwe rolverdeling bij het investeren in natuur (‘governance’) in het licht van recente
ontwikkelingen zoals het nieuwe regeerakkoord, de reeds eerder ingezette decentralisatie
en bezuinigingen, en de gewenste ondersteuning van de ‘energieke samenleving’.
Maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en financiële
instellingen namen volop deel.
Opvallend waren de vele ondernemers en de constructieve sfeer. Aanwezigen zagen
kansen voor private investeringen. Voorwaarden: gebiedsgerichte samenwerking, ruimte
voor ondernemerschap, consistent en coherent overheidsbeleid dat uitgaat van
vertrouwen in plaats van wantrouwen.
De bijeenkomst en enkele twitterchats (#NO121212) leveren input voor het nieuwe
natuurbeleid van Rutte-II en meer specifiek voor het onderwerp ‘investeren in natuur’.
De gevoerde discussies zijn vastgelegd in zgn. ‘mindmaps’ die vanaf woensdag 19
december ook op deze site verschijnen.
Betreffende URL https://natuurlijkondernemen.pleio.nl
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Bedrijfsleven toont grote interesse in
Biodiversiteit
Twaalf bedrijven gaan aan de slag met het verduurzamen van hun productieprocessen.
Zij krijgen daarvoor financiële steun uit de subsidieregeling Biodiversiteit en

Bedrijfsleven. Met het subsidiegeld voeren de bedrijven pilotprojecten uit - gericht op
reductie van hun negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen, of voor herstel
daarvan. Zo proberen bedrijven onder meer pesticide en vervuiling te verminderen,
visvriendelijke gemalen te plaatsen en duurzamere grondstoffen te gebruiken.
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De subsidieregeling sluit goed aan bij de duurzaamheidsvraagstukken waar bedrijven
mee bezig zijn. Volgens August Mesker, secretaris van het Platform Biodiversiteit,
Ecosystemen en Economie namens VNO-NCW beseffen vooral multinationals en bedrijven
in de agro-foodsector hun eigen en onze gezamenlijke afhankelijkheid van duurzame
beschikbaarheid van natuurlijke grondstoffen; en dat wordt alleen maar sterker
naarmate we over moeten stappen van een economie die grotendeels leunt op fossiele
grondstoffen naar een biobased economy.

Zorg voor ecosystemen
Mesker: "Deze bedrijven beseffen dat het mensdom nu collectief roofbouw pleegt op
onze natuurlijke hulpbronnen en dat we zorg moeten dragen voor onze ecosystemen. Op
initiatief van IUCN NL en VNO-NCW is het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie opgericht met een ‘Green Deal’ met het ministerie van Economische Zaken.
Het is een mooi voorbeeld van ons poldermodel, in dit geval samenwerking tussen
bedrijfsleven en de natuurorganisaties. Dat is veel rendabeler dan het conflictmodel waar
we voorheen in verzeild waren geraakt. Als constructieve partners zijn we bijvoorbeeld
veel beter in staat onlogische zaken in wet- en regelgeving ter discussie te stellen en op
te lossen."

Mijlpaal Green Deal
Henk Simons, secretaris van het platform namens IUCN NL, is blij met de grote
belangstelling van bedrijven om concreet met biodiversiteit en ecosystemen aan de slag
te gaan. “Wij zien dit als de eerste mijlpaal in de Green Deal. Het geeft aan dat
samenwerking tussen natuurorganisaties en bedrijfsleven leidt tot praktische stappen om
duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en behoud van biodiversiteit en
ecosystemen te bereiken. We hopen dat de twaalf gehonoreerde projecten ook andere
bedrijven inspireren tot vergroening van hun activiteiten.’
Naast VNO-NCW en IUCN NL heeft het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie
als leden DSM, FrieslandCampina, Hivos, Initiatief Duurzame Handel, LTO, Natuur &
Milieu, Natuurmonumenten, Shell, SOVON en Wetlands International. De belangstelling
van bedrijven om maatregelen te nemen voor biodiversiteit resulteerde in een boven
verwachting groot aantal aanvragen en het budget van deze eerste ronde is volledig
benut. In totaal krijgen twaalf projecten subsidie, verdeeld over zes verschillende
sectoren. De sector ‘agro-food’ en tuinbouw heeft met zeven projecten het grootste
aandeel in de toegekende voorstellen, verder waterbeheer (twee), en chemie, logistiek
en toerisme elk één.
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Verbod op Illegaal gekapt hout
Het importeren en verkopen van illegaal gekapt hout is vanaf 3 maart 2013
verboden. Dat geldt ook voor de producten die gemaakt zijn van dit hout, zoals
raamkozijnen, tuinmeubelen of schuttingen.
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Illegale houtkap – houtkap in strijd met de wet- en regelgeving in het land waar het hout
is gekapt – heeft belangrijke economische, maatschappelijke en milieugevolgen voor de
bossen ter wereld en de mensen die ervan leven. Bovendien gaat illegale houtkap
gepaard met verloren inkomsten en ondermijnt het de inspanningen van bedrijven die
wel hun verantwoordelijkheid nemen. Illegale houtkap hangt samen met ontbossing,
verlies aan biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen, evenals conflicten over land
en grondstoffen, en minder zeggenschap voor lokale en autochtone gemeenschappen.
Bij de EU komt veel hout binnen dat illegaal is gekapt in landen met slecht toezicht en
slecht beleid op bossengebied. Door hout en houtproducten op de EU-markt toe te laten
die potentieel afkomstig zijn van illegale bronnen, ondersteunen de EU-lidstaten in wezen
de illegale houtkap.
Om dit probleem aan te pakken, heeft de EU in 2003 een actieplan ontwikkeld - het zgn.
FLEGT-actieplan - om illegaal gekapt hout te verbieden op de markten, de levering van
legaal gekapt hout te bevorderen en de vraag naar verantwoorde houtproducten te
verhogen. Een van de sleutelelementen is de EU-houtverordening die nu van kracht
wordt. De EU-houtverordening verbiedt dat illegaal gekapt hout en producten afkomstig
van dit hout op de EU-markt worden gebracht.
Marktaanbieders die dit verbod aan hun laars lappen kunnen worden gestraft met een
taakstraf, een boete van maximaal €79.000 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.
Daarnaast kunnen de goederen verbeurd worden verklaard of de handel tijdelijk worden
stilgelegd. Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken heeft dat op 27
december 2012 bekend gemaakt.

Tegengaan ontbossing
Tot nu toe mag hout dat illegaal is gekapt in het land van herkomst geïmporteerd worden
in Nederland. Dat geldt ook voor de producten gemaakt van dat hout. Staatssecretaris
Dijksma: "Het importverbod helpt de ontbossing tegen te gaan. Het zorgt zo voor een
betere bescherming van planten en dieren in de bossen èn van de mensen die voor hun
dagelijkse behoeften van bossen afhankelijk zijn."

Controle NVWA
In Nederland zijn ongeveer 5000 bedrijven die onder de nieuwe wet gaan vallen. Deze
bedrijven moeten vanaf 3 maart 2013 kunnen aantonen waar het hout vandaan komt. De
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat dit controleren.
Please note that this information has expired.

Grote vraag naar info over EU-Houtverordening
Op maandag 4 februari organiseerden de directie Natuur en Biodiversiteit en Nijenrode
Business University een informatiebijeenkomst over de EU-Houtverordening, die op 3
maart in werking treedt. Vanaf die datum is het strafbaar om illegaal hout op de
Europese markt te brengen en dienen marktdeelnemers aan te tonen dat zij zorgvuldig
handelen bij het op de markt brengen van hout en producten van hout. Met deze
verordening is weer een stap gezet richting verduurzaming van de houtketen, een
belangrijk onderdeel van het Nederlandse biodiversiteitsbeleid. Directeur N&B, Rob van
Brouwershaven, leidde de bijeenkomst in. De opkomst was groot: 160 aanmeldingen
vanuit een diverse groep bedrijven (retailers als HEMA, Gamma, houtimporteurs,
parketleveranciers, groothandels), brancheorganisaties, terreinbeheerders en
milieuorganisaties. Er werd een levendig debat gevoerd over de vele vragen die er nog
leven over de uitvoeringspraktijk. Vertegenwoordigers van de NVWA en douane waren
aanwezig om de verschillende vragen te beantwoorden.
Om het bedrijfsleven zo goed mogelijk voor te bereiden, zal het ministerie samen met de
sector doorgaan met communicatie-acties, ook in EU-verband. Een 'Guidance
Document' vanuit de EU is inmiddels gepubliceerd.
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Internationale Dag van de Bossen 21 maart
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen
tot Internationale Dag van de Bossen. Op deze dag worden alle bossen van de
wereld in het zonnetje gezet en hun belang onderstreept. De VN spoort landen
aan om op deze dag activiteiten te organiseren voor bomen en bossen, zoals
bijvoorbeeld boomplantcampagnes. In Nederland wordt op 20 maart de
Nationale Boomfeestdag gevierd.

Betreffende URL http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/
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Er is een website voor de Internationale Boomfeestdag ontwikkeld waarop iedereen foto's
kan plaatsen van bos- en boomplantdagen en andere vieringen. Laat de wereld zien hoe
bomen, bossen en hun omgeving het verschil maken in uw eigen woonplaats!

Klik hier voor de website van de Internationale Boomfeestdag.
Please note that this information has expired.

Cahier Biodiversiteit: meer dan alleen soorten
In dit cahier wordt de bijzondere biodiversiteit in Nederland beschreven en wat het nut
ervan is voor de mens. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van het huidige
biodiversiteitsbeleid in Nederland en daarbuiten, waaronder verschillende manieren om
biodiversiteit te behouden en te stimuleren. Heeft een dier, een plant, zelfs een bacterie
het recht om te blijven bestaan, zelfs al heeft dit totaal geen nut voor de mensheid, of is
het misschien zelfs schadelijk? Heeft het pokkenvirus evenveel recht op bescherming
tegen uitroeiing als de Bengaalse tijger? U kunt het cahier inzien via onze
website: http://www.biomaatschappij.nl/cahiers/biodiversiteit.
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Geografische dekking Nederland,
Dit cahier Biodiversiteit gaat in op de vraag wat biodiversiteit is, hoe belangrijk deze is
voor het voortbestaan van de mens en of het daarvoor nodig is alle soorten te
beschermen, dan wel dat we het ook met minder kunnen.

Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit
gelanceerd
Op 16 april is de helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit geopend door
staatssecretaris Dijksma. De helpdesk is een initiatief van Platform
Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie (Platform BEE) van
ondernemersorganisatie VNO-NCW en natuurorganisatie IUCN NL en wordt als
Green Deal financieel ondersteund door EZ. VNO/NCW-voorzitter Wientjes
benadrukte tijdens de bijeenkomst dat de samenwerking in deze Green Deal
vernieuwend is en de tijdsgeest goed weergeeft: ”Tot vijf jaar geleden was het
ondenkbaar dat VNO-NCW een soortgelijke bijeenkomst zou organiseren, waar
bedrijfsleven en milieubeweging gezamenlijk het belang van biodiversiteit
benadrukken. Nu zijn we trots dat we de Helpdesk biodiversiteit hier mogen
aankondigen”.

Betreffende URL http://www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl/
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De helpdesk biedt ondersteuning aan bedrijven die tegen vragen en praktische
problemen aanlopen als zij met biodiversiteit aan de slag willen. De helpdesk biedt een
eerstehulpfunctie en de eerste drie dagen advies zijn gratis. De helpdesk moet zijn nut
nog bewijzen, maar het belang van sterke ecosystemen en biodiversiteit wordt door
bedrijven steeds meer onderkend. Dijksma: “Toch is de expertise op dit terrein nog
onvoldoende. Wij willen ondernemers stimuleren biodiversiteit in hun bedrijfsdoelen en
de bedrijfsvoering op te nemen, zodat ze een voorbeeld kunnen zijn en het Nederlands
bedrijfsleven koploper wordt in het behoud van biodiversiteit.” Zij kondigde ook de
tweede tranche van de subsidieregeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven aan. "De regeling
staat voor een gezamenlijk: ‘ja, wij gaan voor groene groei’."
Vooruitstrevende ondernemers
Het belang van sterke ecosystemen en biodiversiteit wordt door bedrijven steeds meer
onderkend. Toch is de expertise op dit terrein nog onvoldoende. Dijksma: "De regeling is
een onderdeel van de Green Deal met het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie en richt zich op vooruitstrevende ondernemers. We willen hen stimuleren
biodiversiteit in hun bedrijfsdoelen en de bedrijfsvoering op te nemen, zodat ze een
voorbeeld kunnen zijn en het Nederlands bedrijfsleven koploper wordt in het behoud van
biodiversiteit.”
Helpdesk geeft gratis advies
Met de subsidiegelden kunnen ondernemingen projecten uitvoeren waarmee de
negatieve invloed op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen.
De aankondiging van de subsidieregeling viel samen met de lancering van de Helpdesk
Bedrijfsleven en Biodiversiteit. Deze helpdesk wordt bemand door adviesbureaus CREM
en Nyenrode Center for Sustainability en geeft gratis concreet advies aan bedrijven over
hoe zij hun activiteiten kunnen verduurzamen en daardoor economische kansen kunnen
benutten.
De Subsidieregeling
De subsidieregeling wordt per 1 juli 2013 opengesteld. Per 1 mei is alle informatie over
de regeling te vinden op Subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven. Het ministerie
van Economische Zaken stelt het geld beschikbaar, in totaal is er 4 miljoen euro voor de
regeling. Dijksma: “De eerste tender was al goed voor twaalf gehonoreerde voorstellen
met een grote variëteit: van vegetarische visolie, duurzaam vaargedrag, wintererwten,
biodiverse aardappelen, visvriendelijke gemaalpompen tot en met
bewustwordingsactiviteiten in de keten. Ik ben benieuwd naar de projectvoorstellen voor
de tweede tranche!”
Voor meer informatie over de activiteiten van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie, of de Subsidieregeling: kijk op www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl

Subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven
(2e tender) start op 1 juli 2013

De tweede tender van de subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven gaat op
1 juli 2013 van start. Bedrijven kunnen dan subsidie aanvragen voor projecten
die de bedrijfsvoering en strategie verduurzamen. Er is 4 miljoen euro
beschikbaar. De regeling is op 22 april gepubliceerd.
Betreffende URL
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Nederland,

Voor wie?

Ondernemingen die biodiversiteit en het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen
opnemen in hun bedrijfsvoering en strategie komen in aanmerking voor de subsidie. Met
de subsidie kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren die de negatieve impact op
biodiversiteit en ecosystemen substantieel terugdringen. Een toepassing in de praktijk is
altijd onderdeel van het project. Projecten die alleen onderzoek doen, komen niet in
aanmerking voor subsidie.
De subsidie

De subsidie is altijd maximaal 50% van de subsidiabele projectkosten. De overige 50%
komt dus voor rekening van de deelnemende onderneming. De subsidiabele
projectkosten moeten minimaal 200.000 euro zijn. De maximale subsidie is 500.000 euro
per project en 200.000 euro per subsidieontvanger. De subsidie valt onder de deminimisverordening.
Er zijn twee typen projecten die voor subsidie in aanmerking komen. Project A valt onder
‘No Net Loss algemeen’ en project B onder ‘No Net Loss technologische innovatie’. Beide
soorten projecten worden in de Handleiding regeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven meer
uitgebreid toegelicht. Ondernemingen geven zelf aan of hun aanvraag onder project A of
project B valt.
Indieningsperiode

Uw aanvraag kunt u vanaf 1 juli 2013 indienen tot en met dinsdag 3 september 2013
12.00 uur. Aanvragen die na dit tijdstip binnenkomen, nemen wij niet in behandeling.

Initiatiefnemers

Het initiatief van de regeling komt van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie (BEE) vanuit een Green Deal met de rijksoverheid. Het ministerie van
Economische Zaken stelt het budget beschikbaar. De uitvoering is in handen van
Agentschap NL.
Bijlage(n): Handleiding regeling Biodiversiteit en Bedrijfsleven
Please note that this information has expired.

Expeditie diep koraalrif Bonaire van start
Op 30 en 31 mei en 1 juni 20134 zal voor het eerst ooit het diepe rif van Bonaire
onderzocht worden tijdens de ‘Bonaire Deep Reef Expedition I’. Met inzet van
de onderzeeër ‘Curasub’ en het onderzoekschip de ‘Chapman’ van het Curaçao
Sea Aquarium zullen onderzoekers van het instituut IMARES van Wageningen
Universiteit de biodiversiteit van de diepe riffen in kaart brengen.
Betreffende URL http://www.rijksdienstcn.com/nieuws/bonaire-deep-reef-expedition-1
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De verwachting is dat er nieuwe soorten voor de wetenschap gevonden zullen worden in
deze haast onverkende dieptes tussen 60-300 m. Dit onderzoek wordt verricht in
opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van het gezamenlijk
beheer door de eilanden en Nederland van de mariene biodiversiteit en visserij in de
wateren rond de eilanden vanaf de buitengrens van de mariene parken tot en met de
Exclusieve Economische Zone (EEZ).

Nieuwe natura 2000 gebieden aangewezen
Er is opnieuw een aantal natuurgebieden aangewezen door staatssecretaris
Sharon Dijksma. Hierdoor zijn er in totaal nu 120 Natura 2000 gebieden. Per
gebied is beschreven wat gedaan wordt om dieren, vogels, planten en hun
leefgebied te beschermen. Natura 2000 is een netwerk van bijzondere,
beschermde natuurgebieden.
Betreffende http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur/nieuws/2013/06/03/sta
URL
atssecretaris-dijksma-wijst-natuurgebieden-aan.html
Bron

www.rijksoverheid.nl

Publicatiedat
04/06/2013
um
Geografische
Nederland,
dekking

Video: Staatssecretaris Dijksma wijst
natuurgebieden aan
Nieuwsbericht | 03-06-2013
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft opnieuw een aantal natuurgebieden aangewezen
waardoor er in totaal nu 120 Natura 2000 gebieden zijn. Natura 2000 is een netwerk van
bijzondere, beschermde natuurgebieden. Per gebied is beschreven wat gedaan wordt om
dieren, vogels, planten en hun leefgebied te beschermen.

Veerkrachtige natuur
Het gebied Ilperveld werd maandag 3 juni 2013 aangewezen tijdens een werkbezoek van
Dijksma aan dit gebied. Staatssecretaris Sharon Dijksma: 'Ik wil een veerkrachtige
natuur die tegen een stootje kan en die een plek heeft midden in onze samenleving. Door
deze gebieden te beschermen zorgen we ervoor dat ook voor toekomstige generaties
natuur behouden blijft om te beleven en te gebruiken.'

Beheerplan met afspraken over onderhoud en gebruik
Gebieden die nu zijn aangewezen zijn naast Ilperveld, onder andere: Meinveld, Roerdal,
polder Westzaan en Bargerveen. De komende maanden zullen nog meer gebieden
worden aangewezen. Voor elk Natura 2000-gebied moet een beheerplan worden
gemaakt. Die plannen worden opgesteld met de eigenaren, gebruikers en andere
overheden als gemeenten, waterschappen en provincies. In het beheerplan wordt
vastgelegd hoe het natuurgebied wordt onderhouden en gebruikt. Er staat onder andere
in onder welke voorwaarden activiteiten, zoals veehouderij en recreatie, kunnen
plaatsvinden.
Please note that this information has expired.

Iedereen de natuur in met www.24uurnatuur.nl
Op 22 juni 2013 barst het in heel Nederland 24 uur lang van de activiteiten in de
natuur. Allemaal in het kader van het evenement '24 uur voor de natuur'.
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Aanmelden
Iedereen kan zich aanmelden voor een activiteit via www.24uurnatuur.nl. Bijvoorbeeld
voor een kajaktocht over Nationaal Park Oosterschelde waar bruinvissen en zeehonden
zwemmen, fietsen op de Midden-Nederlandroute, wandelen op het Lange-AfstandWandelpad Marskramerpad, springen op het trilveen van de Weerribben of een

kookworkshop met walnoten in Heijen. Kinderen kunnen in Meijendel op pad met de
camera obscura.
Sharon Dijksma van Economische Zaken: 'Ik hoop dat veel mensen op pad gaan om te
genieten van de prachtige natuur in Nederland. Samen moeten we er voor zorgen dat
deze mooie natuur ook voor toekomstige generaties behouden blijft.'

Natuurtop
Ook voor bestuurders staat 22 juni 2013 in het teken van natuur. Staatssecretaris
Dijksma organiseert tijdens ‘24uurnatuur’, de Natuurtop over hoe komende jaren meer
mensen van de natuur kunnen gaan genieten, hoe de natuur beter gewaardeerd wordt
en hoe de natuur voldoende kan worden beschermd. Dijksma: “Ik ben ervan overtuigd
dat we meer moeten samenwerken. Natuurbeleid is meer dan alleen beschermen. Het
gaat ook om het slim benutten van natuur door het te combineren met bijvoorbeeld
gezondheid, veiligheid en economie.’
De Natuurtop is een eerste stap om samen de schouders eronder te zetten. Het
ministerie van Economische Zaken is de initiatiefnemer van 24 uurvannatuur/Natuurtop.
De activiteiten worden georganiseerd door onder andere natuurorganisaties,
landschapsorganisaties, onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en andere
overheden.
Gebruik op Twitter #24uurnatuur
Please note that this information has expired.

Koffer Duurzame Dinsdag open tot 28 juni
Duurzame Dinsdag verzamelt alle duurzame ideeën uit de samenleving. De
Duurzame Dinsdagkoffer, vol met initiatieven van particulieren, bedrijven,
overheden, jong en oud, zal op 3 september worden aangeboden aan het
kabinet. Door jouw idee in te dienen bepaal je met anderen de boodschap aan
het kabinet over hoe wij met zijn allen tot een duurzamere samenleving kunnen
komen.
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Wat doet Duurzame Dinsdag?
Duurzame Dinsdag vraagt aandacht voor innovatieve duurzame ideeën uit de
samenleving, die bijdragen aan verduurzaming van Nederland. Duurzame Dinsdag geeft
bij de politiek aan wat nodig is in wet- en regelgeving om duurzaam te kunnen innoveren
en opereren. Daarnaast zorgt Duurzame Dinsdag en haar partners ervoor, dat er
ondersteuning komt vanuit de politiek en de samenleving om de initiatieven te versnellen
in hun verdere ontwikkeling. Zo komt realisatie van ideeën een stap dichterbij.
Iedereen die een goed idee heeft dient zijn of haar idee in, voor 28 juni 2013. Na 28 juni
worden alle initiatieven door de Jury gelezen en beoordeeld. De jury selecteert daaruit de
meest opvallende, succesvolle initiatieven die in aanmerking komen voor verschillende

prijzen. Duurzame Dinsdag maakt op basis van alle inzendingen een aanbeveling voor
het Kabinet. Op dinsdag 3 september 2013 zullen alle initiatieven symbolisch in de
Duurzame Dinsdag Koffer worden aangeboden aan een vertegenwoordiger het
Kabinet. Ook worden op 3 september alle prijswinnaars bekend gemaakt.
Please note that this information has expired.

Overheid en bedrijfsleven gaan voor hout uit
duurzaam beheerd bos
Hout uit duurzaam beheerd bos moet de norm worden in Nederland. Dat is de
ambitie van de Green Deal Bevorderen duurzaam bosbeheer die vandaag in Den
Haag is ondertekend. Maar liefst 27 partijen slaan de handen ineen om de
keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private
partijen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Naast de ministeries van
Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken en
de houtsector tekenen ook een groot aantal branches in de bouw-, meubel- en
retailketen, FNV Bouw, CNV Vakmensen, het Initiatief Duurzame Handel en
Tropenbos International de Green Deal.
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In de Green Deal hebben alle partijen vastgelegd hoe ze het gebruik van hout uit
duurzaam beheerde bossen bij hun eigen leden of achterban gaan promoten.
Dit varieert van bewustwording tot kennisoverdracht over praktische zaken als
certificering en concrete monitoring van resultaten.
Duurzaam bosbeheer is van groot belang voor het behoud van onze biodiversiteit. In
duurzaam beheerde bossen is er geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer
hout geoogst dan er weer bijgroeit. Hout blijft dan altijd beschikbaar als hernieuwbare
grondstof en de economische positie van bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk
zijn wordt beter beschermd. De Green Deal maakt onderdeel uit van de
Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal, die binnenkort naar de Tweede Kamer wordt
gezonden. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en staatssecretaris
Mansveld van Infrastructuur en Milieu geven, in samenwerking met de minister van
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, uitvoering aan deze agenda. Op die
Uitvoeringsagenda staan zestien acties om de synergie tussen economie en natuurlijk
kapitaal te bevorderen.
De rijksoverheid ondersteunt houtproducerende landen bij het tegengaan van illegale
houtkap en het bevorderen van de handel in legaal hout. Met de Green Deal wil de
overheid een extra impuls geven aanhaar beleid op het gebied van duurzaam inkopen
van hout. Staatssecretaris Wilma Mansveld: “Veel van het hout dat in Nederland wordt
gebruikt komt van buiten Nederland. Daarmee zijn die bossen ook ons milieu, waar we
zorg voor moeten hebben. Deze Green Deal zorgt er voor dat we niet alleen vandaag,
maar ook in de toekomst van deze mooie groene, hernieuwbare grondstof gebruik
kunnen maken”.

Paul van den Heuvel, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Houtondernemingen: “We kiezen voor een uiterst praktische aanpak. Belemmeringen die
bedrijven of overheden er nu nog van weerhouden om over te stappen op hout uit
duurzaam beheerd bos gaan we met elkaar in kaart brengen en vervolgens aanpakken.”
Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland: “Door de Green Deal is een relevant
netwerk gevormd dat verder kan werken aan het verduurzamen van de houtketen.
Knelpunten kunnen wellicht eerder en beter worden opgelost omdat alle ketenpartners
vertegenwoordigd zijn”.
Alle partijen rapporteren jaarlijks over uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten.
Bij die activiteiten gaat het vooral over meer bekendheid van het belang van het gebruik
van hout uit duurzaam beheerde bossen. Via een online kennisplatform worden kennis en
praktijkervaringen gedeeld.
Please note that this information has expired.

Economie, veiligheid en gezondheid gebaat bij
natuur
10.000 mensen trekken op open dag natuur in
Op 22 juni vond de Natuurtop plaats in Fort Herweijnen. De Natuurtop heeft
afspraken opgeleverd om meer winst uit onze natuur te halen door slimme
combinaties met economie, veiligheid en gezondheid. Provincies,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben tijdens een
bijeenkomst samen gekeken naar de inzet van natuur in Nederland. Dit maakt
staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken bekend. De Natuurtop met
ruim 300 deelnemers was onderdeel van de landelijke open dag van de natuur.
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Dijksma: “Natuur is van groot belang. Naast ontspanning in het bos en waardering voor
een bijzonder natuurgebied, zorgt natuur voor banen en ondernemerschap. Natuur is ook
veiligheid en gezondheid met de ontwikkeling van medicijnen en bescherming tegen het
water. De Natuurtop met allerlei partijen laat zien dat natuur een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is van de overheid, boeren, bedrijven, natuurorganisaties en
enthousiaste natuurliefhebbers.”

24 uur natuur
De Natuurtop is onderdeel van de landelijke open dag van de natuur: de 24 uur van de
natuur. Door het hele land zijn zo'n 340 activiteiten georganiseerd: een kajaktocht over

Nationaal Park Oosterschelde waar bruinvissen en zeehonden zwemmen, een wandeling
met natuurgids door de Montferlandse bossen, varen langs de uiterwaarden van de
Nederrijn, fietsen op de Midden-Nederlandroute, wandelen op het Marskramerpad of
springen op het trilveen van de Weerribben. Naar schatting hebben ongeveer 10.000
mensen deelgenomen aan deze open dag.

Anders denken over natuur
Met de top is een andere weg ingeslagen in het denken over natuur, door in te zetten op
een robuust nationaal natuurnetwerk waar bekeken wordt wat per gebied nodig is.
Verder kan natuur ontwikkeling juist stimuleren; in de recreatiesector, bouw en als
vestigingsplaats van bedrijven. Op de top zijn afspraken gemaakt om de economische
waarde van natuur beter inzichtelijk te maken in jaarverslagen, in labels en prijzen van
producten en het huishoudboekje van Nederland. Dit helpt consumenten, bedrijven en
overheid om keuzes te maken die goed zijn voor de natuur én economie. Daarbij willen
deelnemers van de bijeenkomst groenere speelpleinen bij basisscholen en meer parken
en plantsoenen bij woonwijken en bedrijventerreinen.

Internationale agenda
Het kabinet heeft met een internationale agenda voor biodiversiteit ook aandacht voor
natuur buiten Nederland. Koninkrijkseilanden Saba en Sint Eustatius krijgen in 2014 een
zeezoogdierenreservaat. En de staatssecretaris zet zich in voor bescherming van de
kraamkamer van onze paling in de Sargassozee, zodat de paling naar Nederland kan
blijven trekken.
Please note that this information has expired.

Nieuwe EU-Strategie voor bossen
De Europese Commissie heeft op 20 september jl. de nieuwe Europese
Bossentrategie gepubliceerd en deze gepresenteerd tijdens de Landbouw- en
Visserijraad van 23 september.
Voorop in de strategie staan versterking van de rol van bossen in de Europese
houtindustrie, plattelandsontwikkeling en de wereldwijde biodiversiteits- en
klimaatdoelen, en het aanhaken op aanpalend beleid. Voorstellen voor uitwerking - op
vrijwillige basis – behelzen onder andere het opstellen van objectieve criteria voor
duurzaam beheer van bos voor biomassa in 2014. Verder wordt meer coherentie
aangebracht in informatievoorziening en onderzoek. Financieringsbronnen: POP (90%
van de totale EU-bossenfinanciering), daarnaast andere fondsen zoals LIFE, EUontwikkelingsfondsen, FLEGT, etc. Een evaluatie van de strategie is voorzien in 2018.
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Scholen in Nederland starten met Gezond
Schoolplein
Een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein is belangrijk voor een gezonde
ontwikkeling van jongeren. Daarom bouwen zeventig scholen uit het
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, in de periode 20142016, een Gezond Schoolplein. Gezonde Schoolpleinen worden mogelijk
gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De realisatie is in handen van Jantje
Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO
Raad. De eerste tweeëntwintig scholen gaan vanaf januari 2014 aan de slag. De
zeventig unieke Gezonde Schoolpleinen hebben een belangrijke
voorbeeldfunctie voor alle scholen in Nederland.
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Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een
uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling.
Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang
van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het
concentratievermogen en de leerprestaties.
Schoolvoorbeelden
Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “Kinderen en jongeren brengen veel tijd door op
schoolpleinen, tijdens en na schooltijd. Door schoolpleinen slim in te richten en te gebruiken,
bieden we kinderen een uitdagende, groene en rookvrije omgeving om te spelen en te
sporten. Goed voor de gezondheid en goed voor de sfeer op de school. De komende jaren is
vijf miljoen euro beschikbaar om ieder geval zeventig schoolpleinen om te bouwen tot een
Gezond Schoolplein. Dat betekent niet alleen dat we straks zeventig extra mooie
schoolpleinen hebben door heel Nederland maar ook zeventig inspirerende
schoolvoorbeelden die andere scholen en gemeenten kunnen gebruiken om hun
schoolpleinen te verbeteren.”
Tachtig procent van de jongeren beweegt onvoldoende
In een tijd waarin tachtig procent van de jongeren onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg
aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein staat in de top drie van favoriete
speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar de jeugd kan worden
uitgedaagd om te bewegen. Daarom worden scholen de komende jaren gestimuleerd om
een Gezond Schoolplein te realiseren waar de jeugd tijdens en na schooltijd terecht kan.
Jantje Beton, IVN en het RIVM Centrum Gezond Leven zetten in hun aanpak jongeren
centraal bij de inrichting, zij weten immers als geen ander wat hen motiveert om te bewegen

en buiten te spelen. Het onderhoud en beheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de school en andere betrokkenen uit de wijk waarin het schoolplein zich bevindt.
Jongeren in een gezonde schoolomgeving behalen betere resultaten
Een Gezond Schoolplein wordt gebruikt als buitenlokaal en bevat groene elementen want
natuur heeft een positieve invloed op de zintuigen, motoriek, creativiteit en het
concentratie- en denkvermogen. Scholen met een Gezond Schoolplein gaan bovendien voor
het behalen van het vignet Gezonde School. Hiermee laten zij zien structureel, planmatig en
integraal te werken aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren. Want jongeren in
een gezonde schoolomgeving zijn gezonder en behalen betere resultaten, leraren werken er
met meer plezier en het verzuim is lager.
Alle scholen kunnen een aanvraag doen
In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met de realisatie van een Gezond
Schoolplein. Medio maart 2014 kunnen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen via een open inschrijving
op Gezondeschool.nl/schoolpleinen. Uit de inschrijvingen worden achtenveertig scholen
geselecteerd die in de periode 2014 - 2016 een Gezond Schoolplein realiseren. De
ondersteuning die zij krijgen bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg
van het schoolplein en begeleiding bij het:
-

Ontwerp- en realisatieproces.
Organiseren van beheer en onderhoud.
Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema's als voeding, bewegen,
roken, alcohol, etc.
Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve
buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma.
Behalen van het vignet Gezonde School.
Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.
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Conferentie Waddenzee: balans tussen economie
en ecologie
Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft met Denemarken en
Duitsland een Ministeriële Verklaring ondertekend tijdens de trilaterale
regeringsconferentie over de Waddenzee in Denemarken. De drie landen van de
Waddenzee hebben afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de
Waddenzee, duurzaam toerisme en visserij, behoud van biodiversiteit en het
beschermen van trekvogels.
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De Ministeriële Verklaring staat voor Nederland in het teken van de balans tussen
economie en ecologie. Nederland, Duitsland en Denemarken zijn het erover eens dat de
beroepsvissers in de internationale Waddenzee te maken moeten hebben met dezelfde
voorwaarden voor natuurbescherming en visserij. Dit betekent dat de beoordeling hoe,
waar en wanneer er gevist mag worden tijdens de periode van het Nederlandse
voorzitterschap gelijk worden getrokken, zodat er voor de vissers een gelijk speelveld
ontstaat. Een andere afspraak is dat het aantal havens met LNG-installaties rond de
Waddenzee wordt uitgebreid. LNG is een gas dat goed gebruikt kan worden als schonere
brandstof voor de scheepvaart. Hierdoor wordt de belasting voor de natuur een stuk
minder. Daarnaast is er een oproep gedaan voor meer 'groene' Waddenzeehavens. Dit
zijn havens die zorgen dat er zo min mogelijk vervuiling in de Waddenzee terecht komt.
Er zijn nu al havens die een speciaal groen label hebben zoals Groningen Seaports. En
dat zouden er meer moeten worden.
Dijksma: 'Voor de ontwikkeling van duurzaam toerisme en visserij en bescherming van
de natuur zijn er goede afspraken gemaakt. De afspraken moeten nu in praktijk worden
gebracht. De Waddenzee is een uniek en waardevol gebied en heeft al onze inzet nodig.
Dat geldt ook voor de mensen die daar wonen en werken en voor de mensen die dit
gebied bezoeken.'

Duurzaam toerisme
De 3 landen hebben eveneens afspraken gemaakt het duurzaam toerisme rondom het
Waddengebied te bevorderen. Alleen al in Nederland overnachten jaarlijks 12 miljoen
toeristen in de Waddenregio. Een kleine 20 partijen – waaronder ANWB,
Waddenprovincies, gemeenten en natuurorganisaties – gaan het Werelderfgoed
Waddenzee promoten als vakantiebestemming. Daarnaast is het van belang in te zetten
op milieuvriendelijk openbaar vervoer om de toeristenstroom te regelen. Verder zijn er
plannen thematische routes op te zetten voor fietsers en wandelaars langs de
Waddenzee.

Trekvogels
Het Waddengebied is een essentiële tussenstop voor de 12 miljoen trekvogels die heen
en weer vliegen van de Arctische gebieden naar (West) Afrika. Bescherming heeft alleen
zin als er wordt samengewerkt met (West)Afrika. Er zijn afspraken gemaakt over onder
andere gegevensuitwisseling van deze vogels. Goede gegevens leidt tot effectievere
besteding van het geld voor de bescherming van de trekvogels. De focus ligt vooral op
West-Afrika omdat daar de meeste Waddenzeevogels overwinteren.
Please note that this information has expired.

Staatsbosbeheer blijft belangrijke spil in groen
erfgoed
Staatsbosbeheer krijgt de mogelijkheid extra inkomsten te verwerven. Daarnaast moet
er een betere balans komen tussen het beschermen van kwetsbare en niet-kwetsbare
natuur door de terreinen meer in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Dat schrijft
staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.
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‘Staatsbosbeheer blijft een publieke organisatie. Het bewaakt al sinds 1899 ons groene
erfgoed en ik wil dat het dat blijft doen. Door een andere manier van samenwerken en
het inspelen op de behoeftes van het publiek kan Staatsbosbeheer nog beter midden in
de samenleving komen te staan’, aldus de staatssecretaris.

Inkomsten
Staatsbosbeheer gaat zelf voor meer inkomsten zorgen. Bijvoorbeeld door meer samen
te werken met ondernemers en in te spelen op recreatietrends. De wildsafari’s “Op zoek
naar de Grote Vijf” is daar een succesvol voorbeeld van. Dit zijn tochten door
natuurgebieden om groot wild te bekijken. Daarnaast kunnen sommige terreinen van
Staatsbosbeheer ook goed worden ingezet voor de nationale
waterveiligheidsdoelstellingen (kust en grotere wateren), zoals de overloopgebieden.
Veiligheid en natuur gaan daar goed samen.

Energiemarkt
In de energiemarkt liggen ook kansen. Biomassa is weliswaar geen nieuwe activiteit voor
Staatsbosbeheer, maar de inkomsten hieruit kunnen de komende jaren toenemen. Zo
heeft de organisatie samen met Stadsverwarming Purmerend afspraken gemaakt over
het gebruik van houtsnippers voor het verwarmen van de huizen. Ook heeft
Staatsbosbeheer een formule ontwikkeld om van gras graskarton te maken. Dit kan
gebruikt worden als verpakkingsmateriaal dat door Staatsbosbeheer verkocht kan
worden.
Please note that this information has expired.

Klaas van Egmond over universele menselijke
waarden en een werkelijk duurzame toekomst
Afgelopen week gaf Klaas van Egmond een inspirerende lezing over duurzaamheid op de
Universiteit Utrecht op de debat- en lezingenavond Mens, Milieu en Meerwaarde.
Uitgaande van een ‘integraal mens- en wereldbeeld’ zoekt Klaas van Egmond naar
universele menselijke waarden. Het blijkt dat juist het streven om vast te houden aan
het midden, in plaats van door te schieten naar extremen, als leidend principe kan
worden beschouwd. Dit biedt perspectief op een werkelijk duurzame toekomst.
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Lees ook het artikel van Klaas van Egmond op Groenekwesties.
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Interview met Frederiek van Lienen over haar
onderzoek Biodiversity in Business
Frederiek van Lienen onderzoekt in haar PhD Biodiversity in Business (verbonden aan
Wageningen Universiteit en Nyenrode Business Universiteit) de synergie tussen natuur en
economie met een focus op waardecreatie en verdienmodellen van bedrijven. Ze heeft
een technische achtergrond (ruimtelijke bodemkunde) en een bedrijfskundige
achtergrond (bedrijfskunde/verandermanagement). Deze interdisciplinaire combinatie is
ook terug te vinden in haar huidige onderzoek.
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Wil je op de hoogte blijven van Frederieks onderzoek? Volg haar op Twitter
(@FreVanLienen) of kijk op www.biodiversityinbusiness.eu.
Please note that this information has expired.

Internationale MIDORI-Prijs voor Biodiversiteit
2014
Van 1 t/m 31 mei 2014 kunnen kandidaten genomineerd worden voor
de MIDORI-prijs voor Biodiversiteit 2014. Deze prijs wordt elke twee jaar
uitgeloofd aan drie personen die een uitzonderlijke presetatie hebben geleverd
voor behoud en duurzaam beheer van biodiversiteit.

Betreffende URL http://www.midoripress-aeon.net/
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Dit is een initiatief van AEON Environmental Foundation en het Biodiversiteitsverdrag. De
prijs wordt nu voor de derde keer uitgeloofd. De winnaar wordt bekend gemaakt op de
12e bijeenkomst van partijen van het Biodiversiteitsverdrag in Peyongchang, Republiek
Korea, in oktober 2014. Hij of zij krijgt internationale bekendheid en een geldbedrag.
Iedereen kan een nominatie plaatsen op de website van de MIDORI-Prijs.
Please note that this information has expired.

Kwart Europese hommelsoorten bedreigd
Vierentwintig procent van de Europese hommelsoorten worden met uitsterven
bedreigd, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Hommels, als bestuivers van groot
belang voor de voedselvoorziening, hebben vooral te lijden onder de gevolgen
van klimaatverandering en intensieve landbouw.
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Voor het rapport onderzochten experts de status van alle 68 hommelsoorten die in
Europa voorkomen. De studie is onderdeel van het STEP-project (Status and Trends of
European Pollinators) en de Europese Rode Lijst van bestuivers, beiden gefinancierd door
de Europese Commissie. De cijfers laten zien dat 46 procent van de hommelsoorten in
Europa achteruit gaat. Bij 29 procent van de soorten is de populatie stabiel en bij 13
procent groeien de aantallen.
Bestuiving
Hommels en bijen spelen een belangrijke rol in de voedselproductie. Zij zorgen voor de
bestuiving van gewassen zoals tomaten, paprika’s en allerlei andere soorten groenten en
fruit die op ons menu staan. Drie van de vijf belangrijkste bestuivende insectensoorten
van Europese landbouwgewassen zijn hommelsoorten. De totale bijdrage van bestuivers
aan de Europese voedselproductie wordt geschat op zo’n 22 miljard euro.
Bedreigingen
“Veel van de hommelsoorten leven in beperkte leefgebieden en met kleine aantallen”,
zegt Pierre Rasmont van de IUCN expertcommissie voor hommels. “Ze halen hun nectar
en stuifmeel van een beperkt aantal planten. Door deze specialisatie zijn ze kwetsbaar
voor verandering.” De Bombus hyperboreus gedijt bijvoorbeeld alleen in een arctisch
klimaat. De soort is dan ook uitsluitend te vinden op de Scandinavische toendra en in het
hoge noorden van Rusland. Door opwarming wordt zijn leefomgeving steeds kleiner.
Ook de uitbreiding van het landbouwareaal vormt een bedreiging voor de hommel. Het
leefgebied van de ernstig bedreigde Bombus cullumanus is bijvoorbeeld drastisch
afgenomen, mede omdat boeren klavers verwijderden. Deze plant vormt de belangrijkste
voedingsbron van deze hommelsoort, wiens populatie in de afgelopen 10 jaar maar liefst
tachtig procent kromp.
Bijen en hommels in Nederland
“Juist in Nederland is de situatie voor bijen en hommels extra zorgelijk”, aldus Sijas
Akkerman van Natuur & Milieu, een van de lidorganisaties van IUCN. “Dat komt door
onze zeer intensieve landbouw, met het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare
in Europa. Een verbod op voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen in de
landbouwgebieden is nodig. Op biologische landbouwbedrijven is de biodiversiteit
bijvoorbeeld gemiddeld 30 procent hoger. Ook moeten we het toezicht op het gebruik
van bestrijdingsmiddelen beter handhaven. De NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren
Autoriteit) constateert bij 1 op 5 controles dat telers zich niet aan de regels houden. En
tot slot kunnen we bloemrijke akkerranden, bermen en kruidenrijke weilanden aanleggen
om er voor te zorgen dat hommels en bijen genoeg eten kunnen vinden.”
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Rijksnatuurvisie 2014 is uit: 'Natuurlijk verder'
In de komende tien jaar is een omslag nodig: van natuur beschermen tegen,
naar natuur versterken met de samenleving. Natuur gaat om veel meer dan
afgebakende gebieden. Ook 'groen' in parken en tuinen is van grote waarde.
Het geeft economisch kansen en is goed voor biodiversiteit. Mensen en
organisaties beheren natuur vaker zelf en hiervoor komt geld beschikbaar,
oplopend tot tien miljoen euro per jaar.
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De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken
ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van de rijksnatuurvisie. Dijksma stelt
daarin een koerswijziging voor: ‘Natuur hoort midden in de samenleving thuis en niet
alleen in beschermde gebieden. Mensen kunnen zelf meer doen om hun omgeving 'groen'
te houden. De natuur naast de deur draagt meer bij aan onze welvaart dan we vaak
denken. Laten we dus de kansen benutten om natuur en economie hand in hand te
versterken.’

Nederlander actiever in de natuur
30% van de Nederlanders wil actiever worden in de natuur. Vier op de tien Nederlanders
doen al ‘groen’ werk, bijvoorbeeld via natuurorganisaties. Goede zorg voor natuur is
volgens de visie welbegrepen eigenbelang in plaats van een plicht vanuit autoriteiten.
Schijnbare tegenstellingen tussen natuur, landbouw en wonen kunnen dan ook
doorbroken worden. Landbouwers zetten nu al bloemrijke perceelranden in voor betere
gewasteelt. In steden als Amsterdam en Rotterdam komen steeds meer ‘groene’ daken
en langs snelwegen verrijzen ecologische geluidswallen. Vlakbij het centrum van Boxtel
hebben bewoners het plan opgevat om zelf een natuurterrein van dertien voetbalvelden
groot aan te kopen. Langs oevers van rivieren komt uit oogpunt van
hoogwaterbescherming meer ruimte voor natuur zoals op de IJssel bij Welsum en
Fortmond in Overijssel.

Natuur geen hindermacht
Natuurregels worden soms in de samenleving als hinderlijk ervaren bij
projectontwikkeling. Het kabinet wil zich maximaal inspannen om natuur en economie
van elkaar te laten profiteren. Het gaat er niet om de laatste vleermuis te redden op een
bepaalde locatie, maar om te investeren in gezonde natuur voor mensen, planten en
dieren.

Basis op orde, meer ruimte voor maatschappelijk initiatief
Volgens de visie moet de overheid de basis op orde houden, kaders stellen en
maatschappelijke betrokkenheid stimuleren. Zo zorgt het kabinet voor wettelijke
natuurbescherming en goede internationale afspraken en wordt er samen met provincies
geïnvesteerd in het Natuurnetwerk Nederland. Verder wil het kabinet mensen,
organisaties, en bedrijven meer kansen bieden. Volgend jaar komt hiervoor anderhalf
miljoen euro beschikbaar en over vier jaar loopt dit op tot tien miljoen euro per jaar.
De komende dertig dagen wordt de samenleving gevraagd om te reageren op de
natuurvisie. Daarna wordt een concrete uitvoeringsagenda opgesteld.
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Actieplan Bos voor een Groene Economie
15 april 2014
Op initiatief van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en het
Platform Hout Nederland (PHN) wordt in samenwerking met betrokken partijen op korte
termijn het Actieplan ‘Bijdrage van bos en natuur aan een groene economie’ uitgewerkt.
Hierin wordt de betekenis van de bos- en houtsector aan de Biobased Economy
uitgewerkt. Nederlandse bos- en natuurgebieden leveren waardevolle grondstoffen aan
de houtverwerkende industrie, maar ook aan bijvoorbeeld de geneesmiddelenindustrie,
de chemische industrie en de energiesector. Het doel is aansprekende en kansrijke
initiatieven voor functiecombinaties van natuur en de biobased economy te stimuleren.
Dit staat in de Natuurvisie die op 11 april 2014 door Staatssecretaris Dijksma aan de
Tweede Kamer is aangeboden. Het actieplan zal de opmaat zijn naar de Nederlandse
invulling van de nieuwe EU-Bossenstrategie ten bate van de bossen en de houtsector
(sept, 2013).
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De Helpdesk Bedrijfsleven & Biodiversiteit draait
door!
Hoe kunnen bedrijven hun relatie met biodiversiteit en ecosysteemdiensten(ook
wel natuurlijk kapitaal genoemd) beter begrijpen, managen en benutten?
Vanuit deze achtergrond stelde het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en
Economie in 2012 een bedrijvenhelpdesk in. Deze Helpdesk Bedrijfsleven en
Biodiversiteit wordt nu tot eind 2016 geprolongeerd. Bedrijven die slimmer met
natuurlijk kapitaal willen omgaan, kunnen kosteloos tot twee dagen advies
inwinnen. Hiervoor staat de website www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl tot
hun beschikking. Vragen worden rechtstreeks doorgespeeld aan experts op het
gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
Betreffende URL http://www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl
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De Helpdesk werd al bemand door CREM, bureau voor duurzame ontwikkeling, en het
Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. Daar is vanaf mei 2014
advies-en ingenieursbureau ARCADIS aan toegevoegd. Hierdoor is nog meer kennis en
(internationale) ervaring beschikbaar. Daarnaast wordt de website uitgebreid met o.a.
informatie over relevante trends en initiatieven die bedrijven in beweging zetten. Zodat
bedrijven makkelijker herkennen wat ze al doen op het gebied van biodiversiteit en
ecosysteemdiensten en zien waar risico’s en kansen liggen.

Pragmatisch en inspirerend
Geen business kan zonder biodiversiteit (denk aan grondstoffen als palmolie en katoen)
en ecosysteemdiensten (denk aan bijen voor bestuiving en het gebruik van water). Het
blijven voor bedrijven echter vaak ongrijpbare begrippen. De Helpdesk ondersteunt op
een pragmatische en inspirerende manier.

Uiteenlopende sectoren
De Helpdesk ontving in het afgelopen jaar vragen van bedrijven en brancheorganisaties
uit uiteenlopende sectoren, variërend van de agrarische sector en toeristische sector tot
de financiële sector. Zo werden adviezen uitgebracht voor de BVOR (de
branchevereniging voor de verwerking van organische reststoffen), Superunie (een
inkoopcombinatie voor supermarkten), ASN Bank, DSM (chemie) en TUI Nederland
(toerisme). Samenvattingen van gegeven adviezen zijn te vinden op de website van de
Helpdesk.

Durf te vragen
“Het is interessant om te zien hoe de vragen uiteenlopen, van heel concreet tot heel
breed en verkennend”, zegt adjunct directeur en senior consultant Wijnand Broer van
CREM, één van de adviseurs achter de Helpdesk. “Je merkt dat de Helpdesk bedrijven
over een drempel helpt door te laten zien waarom het onderwerp biodiversiteit relevant
is, of steeds relevanter wordt. De twee dagen kosteloos advies is daarvoor een mooie
eerste stap. Daarnaast ziet een groeiende groep bedrijven zelf het belang van het
managen van natuurlijk kapitaal om risico’s voor te zijn en kansen te benutten. Deze
bedrijven zoeken vooral ondersteuning bij het stellen van prioriteiten.”
Ook interesse om meer te weten over het belang van biodiversiteit en
ecosysteemdiensten voor uw bedrijf? Vraag het de Helpdesk
op: www.bedrijfslevenenbiodiversiteit.nl.
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Publicatie Bedrijven en Biodiversiteit
De interactieve publicatie ‘Bedrijven & Biodiversiteit’ is te downloaden
vanaf www.duurzaamdoor.nl/bedrijven-en-biodiversiteit. Bedrijven die aan de slag willen
met groen ondernemerschap kunnen zich laten inspireren door 13 praktijkverhalen uit de

Community of Practice Bedrijven en Biodiversiteit. Caroline van Leenders en Anne-Marie
Bor beschrijven inzichten in drie soorten relaties die bedrijven met natuurlijk kapitaal
hebben en handelingsperspectief bieden.
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Geografische dekking Nederland,
Wij zijn actief op Twitter (@CoP_BB), heb je interesse om onze berichten te volgen en de
publicatie bij je collega’s en relaties onder de aandacht te brengen?
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