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De eerste sessie over het thema Natuur stond in het teken van de link tussen verleden, 

heden en toekomst. Andrea Wulf (Biografe Von Humbolt) bracht in een bijzonder verhaal 

eerbetoon aan één van de grootste en meest invloedrijke denkers en wetenschappers ooit. 

Begin 1800 schreef hij al over de teloorgang van de natuur door toedoen van de mens, en 

voorspelde hij klimaatverandering. Het heeft twee eeuwen geduurd voordat wij het belang 

van natuur weer zijn gaan inzien. Willem Ferwerda (Commonland) sloot daarop aan door in 

een persoonlijk verhaal te laten inzien dat eenmaal gedegradeerde grond niet voor altijd 

verloren is, en dat er hoop is voor de toekomst. Ecosysteemherstel is namelijk in een periode 

van 20 jaar zeer goed mogelijk. Zijn organisatie zet zich in om op grote schaal biodiversiteit 

terug te brengen door op vier vlakken waarde te creëren. Lees zijn gedachtegoed hier terug. 

Een zee vol mogelijkheden  

De sessie ‘Een zee vol mogelijkheden’ was opgezet om de diverse belangen rondom de 

duurzame energieontwikkeling van de Noordzee helder te krijgen. De open labsessie gehost 

vanuit het MVI-E North Sea Energy Lab, in samenspraak met de stuurgroep North Sea 

Energy Challenge, bracht o.a. gas- en windindustrie, netbeheerders, natuurbelang, visserij, 

voedsel en logistiek samen. Hierdoor werd duidelijk dat de wind op zee-ontwikkelingen op de 

Noordzee nog niet noodzakelijkerwijs leiden tot meervoudige waarde. Door vroegtijdig de 

belangen én verlangens naar bijvoorbeeld natuur, toerisme, visserij, voedsel, kustgemeenten 

en havens mee te nemen, kan de duurzame energieontwikkeling op de Noordzee veel 

robuuster worden.  

Natuur(wan)beleid 

Het doel van de sessie ‘Natuur(wan)beleid’ was het inzichtelijk maken van welke 

gebeurtenissen op wereld- (macro), nationaal- en persoonlijk niveau ertoe geleid hebben dat 

het huidige Nederlandse natuurbeleid is wat het is. Spreker Eric Luiten, recent 

gepensioneerd rijksadviseur Landschap en Water, miste helaas de boot, waarna Sylvo 

Thijsen (directeur Staatsbosbeheer) samen met Wouter van Dieren (als vervangend spreker) 

ons meenamen naar hun ervaringen. In de prachtige Terschellingse duinen hebben we 

vervolgens gereflecteerd en gedroomd over de toekomst, in en met de natuur. Erg leuk was 

dat er ook een lokale afvaardiging van Staatsbosbeheer in de vorm van de lokale 

boswachter deelnam aan de sessie. 

Natuurlijk Kapitaal 

Het denken in termen van ‘natuurlijk kapitaal’ helpt om bij besluiten het belang van de natuur 

beter mee te wegen en economie en ecologie met elkaar te verbinden. In drie sessies is 

besproken hoe bedrijven, financiële instellingen, maatschappelijke organisaties en 

overheden hiermee experimenteren en wat toekomstige stappen zijn. 

Onder natuurlijk kapitaal wordt dan het geheel aan hernieuwbare en niet-hernieuwbare 

grondstoffen verstaan, geleverd door de aarde. Dit is de input waar onze economie en 

samenleving op draaien. Om beter inzicht te krijgen in onze afhankelijkheden van- en impact 

op natuurlijk kapitaal, is door en voor bedrijven een internationaal gestandaardiseerd kader 
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ontwikkeld: het Natural Capital Protocol. Arcadis, Interface, IUCN-Nederland, Peeze, Philips 

en True Price presenteerden hun ervaringen met dit nieuwe kader en het WNF reflecteerde 

op de meerwaarde hiervan. Naar voren kwam dat dit kader een grote stimulans is om het 

peloton aan te jagen hun besluiten natuur-inclusief te maken, mits het denken scherp is, en 

gericht is op schaarste en kansen. 

Het kind van de rekening 

In de tweede sessie ‘Het kind van de rekening’ is gesproken hoe natuurlijk kapitaal en de 

duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) zich verhouden en welke stappen worden gezet om 

te meten wat echt belangrijk is. WNF presenteerde de ervaringen met de One Planet-

benadering, een doorvertaling van de Planetary Boundaries naar bedrijfsniveau. De 

presentatie van PwC maakte duidelijk dat 92% van de bedrijven weet wat de SDGs zijn maar 

dat slecht 13% weet wat ze concreet moeten doen. En EY gaf een sneak preview in hoe 

natuurlijk kapitaal een plek kan krijgen in de Transparantiebenchmark. In de discussie werd 

de noodzaak voor scherpe targets, in samenhang vastgesteld, en aangejaagd door een 

ambitieuze overheid benadrukt. 

Natuur op de balans 

In de laatste sessie presenteerden VNO-NCW, MVO-Nederland, IUCN-Nederland, de NBA 

en de Rijksoverheid plannen voor een brede coalitie op gebied van natuurlijk kapitaal. Met 

als inzet om natuurinclusieve besluitvorming gemeengoed te maken bij hun achterban. In het 

gesprek met de zaal kwam naar voren dat dit voor alle partijen geen nieuwe ‘ticking-the-box’ 

exercitie is, maar dat iedereen – bedrijfsleven, accountancy, maatschappelijke organisaties 

en overheid – zich hiervoor wil inzetten vanuit een emotionele betrokkenheid met het wel en 

wee van de natuur en vanuit het belang daarvan voor de continuïteit en veerkracht van hun 

eigen organisatie.  
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