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Wie ben ik? 



Wat ik vandaag wil gaan doen 
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Focus op biodiversiteit:  
 

 wat is het en waarom is het belangrijk, wat is 

de maatschappelijke relevantie? 

 wat is er met de biodiversiteit aan de hand? 

 wie kan en moet wat doen? 

 Wat is JOUW rol? 

 

 



Veelheid aan termen en begrippen 
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Even opfrissen: wat zijn Biodiversiteit en 
Ecosysteemdiensten (BES) ook al weer? 
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Biodiversiteit: 
Verscheidenheid aan levende 
organismen, binnen soorten, tussen 
soorten en tussen ecosystemen 

Ecosysteem: 
Functionele eenheid die is 
samengesteld uit levende soorten 
organismen en de niet- levende 
omgeving(e.g. bos, berg, moeras) 

Ecosysteemdiensten: 
Voordelen die de samenleving 
verkrijgt uit ecosystemen, goederen 
en diensten,(e.g. drinkwater, 
voedsel, klimaatregulatie) 



Typen ecosysteemdiensten 

• Productie functie: 
productie van goederen en 

producten door ecosystemen 

 

 

Regulatie functie: 
natuurlijke processen 

gereguleerd door ecosystemen 

 

Culturele functie: 
niet-materieel voordeel 

verkregen uit ecosystemen 

 

Support functie:  
functies die de andere functies mogelijk maken 
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Bronnen: WWF, UNEP-WCMC, MEA, IPCC, IUCN, World Bank  

Moeten we ons zorgen maken? 



Nature, vol 516, 11 december 2014 
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• Uitgestorven sinds 1500: 

 Zoogdieren: 79 

 Vogels: 145 

 Amfibieën: 36 

 Andere: 505 

• Ruim 5000 soorten worden nu bedreigd; echter aantal 
kan veel hoger zijn 

• Schatting: 500-36,000 soorten lijken jaarlijks te gaan 
verdwijnen 

• Nu bedreigd: 

 Zoogdieren: 1199 (26%) 

 Vogels: 1373 (13%) 

 Amfibieën: 1957 (41%) 

 Insecten: 993 (0,5%) 
                                             (bron: Nature vol 519, Dec 2014) 

Enkele feiten  
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• Dieren: 

 Beschreven: 1,371,500 soorten 

 Voorspeld aantal: 2-11 miljoen 
 

• Schimmels: 

 Beschreven: 100,000 soorten 

 Voorspeld aantal: 600,000-10 miljoen 
 

• Planten: 

 Beschreven: 307,700 

 Voorspeld aantal: 307,700-450,000                                               
 

Dus: 

 grote onzekerheid over het totaal aantal soorten  

 maakt inschatting van het aantal soorten dat 
gaat uitsterven moeilijk 

 

 

 

 

 

 

 

• (bron: Nature vol 519, Dec 2014) 

Hoeveel soorten zijn er? 
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Massa-extincties in het verleden 
(>75% van bestaande soorten) 
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6e massa-extinctie? 
(>75% van bestaande soorten) 
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• Als er nu 5 miljoen soorten zijn 

• En de snelheid waarmee deze uitsterven 
is gelijk aan 690 soorten per week - 
0,72% per jaar (= bovengrens van de 
schatting) 

• Dan zou een 6e extinctie golf kunnen 
optreden in het jaar 2200 

• Als de snelheid van uitsterven 10 soorten 
per week is – 0,01% per jaar 
(=ondergrens), dan zal die massa-
extinctie de komende 1000-en jaren niet 
optreden 



6e massa-extinctie? 
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Wat denk u, gaan we een 6e 
extinctiegolf tegemoet? 

 

• Nee, waarom niet? 

 

• Ja, waarom dan?  

 

 



Het mondiale en lokale belang van 
biodiversiteit 1 

Biodiversiteit: 
 

 Sleutel tot het functioneren van ecosystemen en continue levering 
van goederen en diensten door deze ecosystemen 

 Basis van ons bestaan  

 Indicator voor de gezondheid van de planeet 
 

 

Dus:  

 Bescherming van de diversiteit aan soorten is 
een voorwaarde voor een duurzame wereld 

 

 Extra van belang vanwege: 
– groeiende behoefte aan voedsel 
– groeiende vraag naar (hernieuwbare) energie 

voor economische activiteiten 

 

 



Het mondiale en lokale belang van 
biodiversiteit 2  

 Biodiversiteit is dus onze levensverzekering 

 Daarmee is Biodiversiteit een complex en sociaal, 
maatschappelijk issue: 

 Op te pakken door ‘civil society’  

 Niet alleen agenderen maar ook acties 

 Local action voor global outcome 

 

 Staan op een belangrijk beslispunt: 

 Of acceptatie van de daling  

 Of extra inzet om te houden wat we nog hebben 



Rol van de overheid 
– Internationale verplichting tot instandhouding van habitats en soorten 

in beschermde gebieden 

– Kader scheppen, faciliteren, incentives verstrekken tbv andere partijen 
 

Rol van de NGO 
– Aanjager, inspirator, kritisch oog, ….  

– Kennis leverancier 

– Biodiversiteitsbeheer in aangewezen gebieden 

– Onafhankelijke monitoring en rapportage  
 

En:  

 Welke rol heeft het bedrijf? 

 Wat is de rol van de burger? 
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Rollen (niet uitputtend…) 



Het Nederlandse biodiversiteitsbeleid 

van het verre verleden 
 

 

– Ratificatie Biodiversiteitsverdrag (1994) 

– Strategisch Plan van Aanpak (1995) 
 

Evaluatie (1998): goed bedoeld, leuke acties, 

aardige uitvoering, maar solotoer Rijk, solotoer 

departementen en ontbrekende visie 



Het Nederlandse biodiversiteitsbeleid van het  

recente verleden 
 

– Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (2002) 

– Beleidsprogramma Biodiversiteit Werkt (2007) 

– Interdepartementaal Programmateam (2008) 

Evaluatie: Mooie visies, goede pogingen tot samenwerking, 

onduidelijke prioriteiten, onduidelijke output, onmeetbare 

uitkomsten 

– Taskforce Biodiversiteit & Natuurlijke Hulpbronnen (2008) 

– Platform BEE 

 

 
 

 



Van de overheid moeten we het kennelijk niet 

hebben, en dus … 
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Factoren die leiden tot verlies van 
biodiversiteit (en ecosysteemdiensten) 

 Invloed van bedrijfsactiviteiten 
op biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten: 

 

1 Overexploitatie 37% 

2 Habitat verandering door 
verdroging, verzuring, 
vermesting 31% 

3 Land conversie, direct and 
indirect (infrastructuur) 13% 

4 Klimaatverandering 7% 

5 Invasieve soorten 5% 

6 Vervuiling 4% 

7 Verstoring, ziekten 2%  

 



Waarom zijn biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten belangrijk voor bedrijven? 

 

 

Omdat ze ten grondslag liggen aan  

elke bedrijfsactiviteit!! 

 

Consequence: 

• Climate 

change 

• Disturbance 

• Pollution  

• Spills  

Consequence: 

• Land take 

• Overexploitation  

• Desertification 

• Degradation 

• Fragmentation 

• Invasive species 



Effecten kun verstrekkend zijn…. 
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En wat is nu de business case? 

Kosten als gevolg 
van het  
veronachtzamen van 
het belang van 
biodiversiteit en 
ecosystemen 
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En wat is de business case? 
Ontwikkelingen in de samenleving 

Commitments, regelgeving: 

 Convention on Biological Diversity 

 No Net Loss: EU, BBOP, habitatbanking 

 Net positive Impact: NPI Coalition 

 No Go wrt World Heritage: Shell, Rio Tinto, Total 

 IFC Performance Standards (Env & Soc) 
 

Env. Management Systeem: 

 ISO 26.000 (slechts een ‘guidance document’) 

 OECD richtlijnen voor Multi-nationals  
 

Instrumenten en methoden:  

 Env. Profit & Loss Accounting: Puma 

 Natural Capital Valuation 

 TEEB: the Economics of Ecosystems and 
biodiversity 

 

Monitoring & Reporting: 

 Global Reporting Initiative (GRI) 

 Global Compact 

 

 
TEEB  for business               Mainstreaming the  
                                                    economics of nature 

	

2014  !!! 



Michael Porter (Am. prof. Harvard Bus. School): 

‘Companies that in 2020 are considered by society as not being 

sufficiently sustainable will experience the risk of having no basis 

for existence anymore (statement Amsterdam, 2012)’ 

 

Kodak:  

Verloor zijn dominante marktpositie en ging uiteindelijk failliet 

omdat het zich onvoldoende had voorbereid op de verandering 

in de fotografie: de digitale camera! 
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De business case voor bedrijven valt niet 
te betwisten: er is geen alternatief! 



Moet ieder bedrijf nu soorten gaan tellen? 

 

Nee, je meet toch ook niet het afsmelten van het poolijs door jouw 
CO2 uitstoot? 

 

Dus: focus op het reduceren van de  drukfactoren 
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OK, biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn 
belangrijk, ook voor bedrijven. En nu? 



Het principe van compensatie:  

eerst mitigeren, dan compenseren! 

 

Resterende Impact 
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Net positive gain 

PI = Predicted Impact 

Av = Avoidance  

Mt = Mitigation  

Rs = Restoration  

Offs = Offsets 

ACA = Additional Conservation Actions 

Source:  BBOP, Rio Tinto and Govt. of Australia 
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Biodiversity neutral 



Een verscheidenheid aan instrumenten, 
methoden en handleidingen 
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Zal dit nu resultaat opleveren? 

 
• Wat kan het verleden ons leren? 

• Enkele voorbeelden: 

– Bevolkingsgroei 

– Milieu 

– Natuurlijke systemen 
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Geschiedenis van verandering 1 

De mens en de beschikbare natuurlijke hulpbronnen: 
zijn we met te veel of zijn we te hebzuchtig? 
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Thomas Malthus 1798  

An Essay on the Principle of Population: 

 Bevolking groeit sneller dan de hoeveelheid voedsel 
 

George Knibbs 1928  

The Shadow of the world’s Future   

 Bevolkingsgroei is een zaak van voedselzekerheid en 
 daarmee een ethisch probleem  
 

  Paul Ehrlich 1968  

The Population Bomb 

 Via hongersnood, oorlog en ziekten die 
 samengaan met toenemende 
milieuvervuiling  neemt het sterftecijfer toe; de 
mens heeft  daar geen controle over 

 



Geschiedenis van verandering 2 

Natuurlijke systemen: hoe te begrijpen? 
 

Alexander von Humboldt 1807 Essay on the geography of 
plants 

 Betekenis van geografie 
 

A.G. Tansley 1935 The use and abuse of vehgetational concepts 
and terms 

 Bestuderen van verandering 
 

Eugene Odum 1953 Fundamentals of ecology  

 Concepten van ecosysteem, habitat en niche; 
 biogeochemische kringlopen 
 

C.S. Holling 1973 Resilience en stability of ecological systems  

 modellen die real-world gedrag van                            
 ecosystemen beschrijven; TIPPING POINTS  
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Geschiedenis van verandering 3 

Het “milieu’ : waar komt dit begrip vandaan, hoe kon het 
zo belangrijk worden? 
 

Vladimir Vernadsky 1926-29 La Biosphère 

 Introductie van het concept biosfeer: een raamwerk om het  leven 
 op aarde te begrijpen 
 

Paul Sears 1935 Deserts on the March 

 Gebaseerd op de Dust Bowl in the 1930’s  

 in de VS; oproep tot bodembescherming  

 en ‘toegepaste ecologie’  
 

William Vogt 1948 Road to Survival 

 eerste gebruik van ‘environment’, een wereld waarin alles 
 samenhangt  
 

Rachel Carson 1962 Silent Spring  

 Hoge impact door: negatieve gevolgen van pesticide gebruik, 
 systeemanalyse, weerstaan van druk van chemische industrie 
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Wat heeft dit ons 
gebracht? 

• Zekere mate van natuur- en 
milieubewustzijn 

• Enige mate van beleid 
 

 

Maar 

 

• Niet het stoppen van het 
verlies aan biodiversiteit! 
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Met andere woorden: 
 
Ja, biodiversiteit is mooi, leuk maar vooral essentieel voor ons 
bestaan 
 
Ja, biodiversiteit, ecosysteemdiensten, Natuurlijk Kapitaal: ze 
zullen de maatschappelijke en economische agenda’s gaan 
bepalen; wie niet aanhaakt is weg 
 
Echter: 
 
Gaat het echt zoden aan de dijk zetten wat we nu (zeggen te) 
doen of blijft het ‘rommelen in de marge’? 
 
Hoe kunnen we significante stappen maken om het verlies aan 
biodiversiteit op korte termijn een halt toe te roepen?  
Wat is er nodig? 

 



Dank! 


