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Het project
Our Common Future 2.0 (OCF 2.0) is een innovatief crowdsourcing project rond
duurzaamheid nu en in de toekomst. Met ruim vierhonderd mensen is in korte tijd een
toekomstvisie ontwikkeld op negentien belangrijke maatschappelijke thema’s:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afval;
Bestuur;
Duurzaamheid;
Maatschappij;
Natuur;
Economie;
Energie;
Leiderschap;
Leren;
Mobiliteit;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Productie;
Sociale Media;
Spiritualiteit;
Toerisme;
Voeding;
Water;
Werk;
Wonen;
Zorg.

Meerstemmig debat over duurzaamheid
Het doel van dit project was om met elkaar op een ongewone manier na te denken
over de betekenis en ontwikkeling van ‘duurzaamheid’. Al lang is die term niet meer
het exclusieve domein van milieukundigen en ecologen. Het begrip duurzaamheid
wordt voor steeds meer onderwerpen gebruikt. Dat is soms lastig want daarmee
vervaagt de betekenis. Tegelijkertijd is die verbreding ook positief, want het geeft aan
dat het debat over duurzaamheid zich steeds verder ontwikkelt.
Het project Our Common Future 2.0 presenteert dan ook niet dé definitie van
duurzaamheid, maar toont juist meerdere invalshoeken van en opvattingen over
duurzaamheid naast elkaar. Deze meerstemmigheid of polyfonie is een realistische
afspiegeling van het maatschappelijke debat over duurzaamheid. Op de website van
het project (www.ourcommonfuture.nl) staan over alle thema’s deelrapporten en
uitgebreide samenvattingen voor wie verdieping zoekt.
Het resultaat is ook terug te lezen in het boek Duurzaam Denken Doen. Het boek is
geschreven voor een breed publiek, voor mensen zoals jij en ik in Nederland, en niet
speciaal voor wetenschappers, beleidsmakers of managers. De intentie is om een
goed toegankelijk en prettig leesbaar boek aan te reiken.
Net als in de werkelijkheid verloopt het debat soms analytisch en soms een tikje
rommelig, soms met een vleugje humor of met kritiek, soms met onderbouwde
bijdragen en af en toe met losse opmerkingen. Het is aan de lezer om door de tekst
heen als het ware in debat te gaan met de honderden mensen die hebben
meegedacht.
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Natuur
Samenvatting
“Het smelten van het ijs van onze Groenlandse ijskap zal stoppen als het ijs
smelt in de harten van de mensen”
Angaangaq Angakkorsuaq, Groenland.
Onze uiterlijke relatie met de natuur is een afspiegeling van onze innerlijke
verbinding met de natuur. Dit bewustzijn wordt de binnenkant van duurzaamheid
genoemd (Irene van Lippe-Biesterveld). Wij dromen van een herstelde,
harmonische verbinding tussen mens en natuur. En dat begint bij
bewustwording…

Inleiding
Waar willen wij over 25 jaar staan met de natuur? Voordat we die vraag kunnen
beantwoorden is het belangrijk eerst een gemeenschappelijk denkkader en een
visie vast te stellen. Wat is natuur? En wat is het niet? En: “Hoe verhouden wij
ons tot de natuur?” Welke problemen doen zich momenteel voor en via welke
weg komen we over 25 jaar tot de gewenste situatie? Naar ons idee kan
verandering in onze omgang met de natuur alleen beginnen bij bewustwording
van de mens. Maar bewustwording alleen is niet voldoende om tot verandering te
komen. Dit brengt ons tot het uitwerken van drie, met elkaar samenhangende
thema’s: ‘Mens/Bewustwording’, ’Waardering’ en ‘Ruimte’.
We beginnen hieronder met onze gemeenschappelijke visie, enkele definities
en het denkkader. Vervolgens wordt elk thema uitgewerkt. Ten slotte beschrijven
we aan de hand van enkele levenslopen hoe onze visie geleidelijk werkelijkheid
zou kunnen worden. We sluiten af met enkele conclusies.

Wat is natuur? Onze Gemeenschappelijke Visie
Alles is natuur: van het binnenste van de aarde tot de verste verten van het
universum. Natuur is opgebouwd uit de 4 elementen aarde (lithosfeer), water
(hydrosfeer), lucht (atmosfeer) en vuur (zon). Waar die 4 elementen
samenkomen is de levende natuur (biosfeer). De mens is integraal onderdeel van
de natuur, ook de inspiratie, beleving en bijvoorbeeld troost die de natuur kan
bieden behoort tot de natuur. De natuur is buiten de stad maar ook in de stad:
van wilde oerbossen en beheerde natuurgebieden tot tuinen en het mos tussen
de stoeptegels.
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Figuur 1: Wat verstaan we onder natuur?

Over 25 jaar….
Zijn mensen zich bewust van de waarden van de natuur. Zij begrijpen de impact
die zij hebben op de natuur. En ze begrijpen de afhankelijkheid die onze moderne
samenleving heeft van de natuur. De waarden van de natuur hebben een
duidelijke plek in het handelen van individuele mensen. Ons toekomstbeeld is
een verbinding van mens en natuur met Hoofd, Hart en Handen. Mensen
begrijpen de waarden en het belang van natuur (hoofd). Ze voelen zich weer
verbonden met de natuur (hart), en ze handelen er naar (handen).
Waarom deze visie?
De natuur vertegenwoordigt vele waarden voor mens en maatschappij. Wij zijn
afhankelijk van de grote mondiale kringlopen en processen die hebben geleid tot
de wereld zoals die nu is met een atmosfeer, bodem en een klimaat. De natuur
kent ook economische, culturele, emotionele en spirituele waarden. Op dit
moment worden deze waarden in het dagelijks leven van mensen en bij
besluitvormingsprocessen niet altijd volwaardig meegewogen. De natuur en haar
waarden worden daardoor niet altijd duurzaam benut. Tenslotte heeft de natuur
met al haar levensvormen een grote intrinsieke waarde omdat deze het resultaat
is van een evolutieproces van miljoenen jaren.
De moderne mondiale crises (klimaat, voedsel, biodiversiteit, grondstoffen,
economie) hebben allemaal te maken met de wijze waarop de mens met de
natuur omgaat. Terugbrengen van het menselijk handelen binnen de veerkracht
van de ecosystemen waar wij deel van uitmaken kan alleen door burgers,
consumenten, bedrijven en politici bewust te maken van hun impact op de
natuur en de waarden die ze er aan ontlenen.
Relatie met andere OCF thema’s
Onze visie op natuur raakt aan de grote wereldproblemen: klimaatverandering,
biodiversiteitsverlies, wereldvoedselproblematiek etc. Onze definitie van natuur
neigt naar een systeemvisie en maakt deze verbinding logisch. Veel van de
andere thema’s binnen OCF 2.0 gaan specifiek op deze problemen in. Op al die
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thema’s speelt de problematiek van de achteruitgang van de natuur. Dit zal ook
effect hebben op het welzijn van de mens. Wij zullen ons specifiek richten op het
aspect hoe de mens zich weer deel van de natuur weet, voelt en handelt vanuit
dat besef.
Hoe bereiken we deze visie?
Een grote verandering is noodzakelijk. Als stuwende krachten voor die
verandering zien wij een aantal onderling samenhangende factoren die van groot
belang zijn:
• Bewustwording. Door zich bewust te worden van de gevolgen van haar
gedrag kan de mens daar weer verantwoordelijkheid voor nemen.
• Het monetariseren van natuur. Geld, welvaart en economie zijn namelijk
belangrijke stimuli om mensen te sturen.
• Het ruimtevraagstuk: natuur concurreert in de ruimte met veel andere
doelen zoals wonen, werken, reizen, delfstoffenwinning en voedsel
verbouwen.

Thema Mens / Bewustwording
Het ideaalbeeld dat wij voor ogen hebben is dat van een mensheid die de
spelregels van de natuur verstaat en deze ook op zichzelf weet toe te passen. We
noemen dit ideaal: participeren met de natuur. De mens moet eerst leren de
natuur als gelijkwaardig aan zichzelf te zien en ontdekken dat de natuur haar
levenspartner is. De verbinding van de mens met de natuur is enerzijds een
individuele, anderzijds een collectieve band. De weg naar een nieuw collectief
stadium van verbondenheid met de natuur begint in het heden en bij het
individu. Er is een diversiteit aan houdingen ten opzichte van de natuur bij
mensen onderling en tussen sociale en culturele groeperingen.
Bewustwording
Als de mensheid op gelijkwaardige basis met de natuur wil kunnen leven is een
weg van persoonlijke transformatie noodzakelijk. Het doel hiervan is
bewustwording. De mens wordt zich gaandeweg bewuster van de natuur en
reageert hierop door zijn houding naar de natuur toe te veranderen. Deze weg
laat zich het beste beschrijven aan de hand van de gedaanteverandering van de
vlinder (zie figuur 2). Het model kan ook dienen om collectieve,
maatschappelijke stadia van bewustzijn uit te leggen die op langere tijdschaal
beschouwd het resultaat zijn van een gelijksoortig proces als de individuele
variant.
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Figuur 2: De metamorfosecyclus van de vlinder als model voor het proces
waarlangs het bewustzijn van natuur bij de mens toeneemt.
De verandering van rups via pop naar vlinder staat voor een
bewustwordingssprong. Ten opzichte van de voorgaande stadia is er sprake van
een verruiming van het bewustzijn waardoor de mogelijkheden om binnen de
spelregels van de natuur te opereren opeens enorm toenemen. De vlinder kan
vliegen terwijl het eitje, de rups en de pop beperkt waren in hun
bewegingsvrijheid. Wanneer de mens de natuur als een partner gaat leren zien,
staan opeens alle mogelijkheden van dit partnerschap voor hem open. De mens
ziet hoe hij de oude, beperkende relatie om kan bouwen tot een rijkere
verbinding. Hij gaat zijn houding aanpassen aan deze nieuwe zienswijze.
Het natuurlijk leerproces
In het natuurlijk leerproces dat tot een nieuwe fase van bewustzijn en houding
aanpassing leidt kunnen we vier momenten onderscheiden (zie Figuur 3). Het
beleven en bewust experimenteren in nieuwe richtingen (1). Dit wordt gevolgd
door reflectie op de eigen belevenissen. De ervaringen worden verwerkt en in
een nieuw daglicht gezien (2). Dan volgen bewustwording en waardering van de
nieuwe zienswijze en het perspectief op de veranderde houding (3). Ten slotte
dringen zich de vrije keuze en de verantwoordelijkheid op om deze houding
voortaan aan te passen en te perfectioneren (4).
Bewustzijnssprongen, afhankelijk van het niveauverschil tussen oude en
nieuwe toestand, worden doorgaans pas bereikt na het doorlopen van een aantal
opeenvolgende leercycli.

4

Samenvatting OCF-themarapport Natuur

Figuur 3: natuurlijk leerproces.
Wij willen dit natuurlijke leerproces krachtig ondersteunen. Uit onderzoek naar
groepsdynamica blijkt dat wanneer 17 % van de bevolking de gewenste mate
van bewustzijn heeft bereikt, de grote massa hun voorbeeld (zelfs ook onbewust)
zal volgen. Er is dus een kritische massa van ongeveer 17% nodig om de omslag
te kunnen maken van individueel naar collectief bewustzijn.
De weg die tot verandering kan leiden
Om deze gezamenlijke omslag te bereiken willen wij ruimte, ondersteuning en
aandacht hiervoor vragen in het onderwijs, het arbeidsproces, in de nieuwe
media, etc.
Individuen komen bij het nemen van verantwoordelijkheid vaak in conflict met
instituties waaraan zij verbonden zijn. Dit kan in de rol van werknemer zijn of
opdrachtnemer of in de rol van consument van goederen en diensten. Zij kunnen
hier op twee manieren mee omgaan:
• realistisch, dus vragen om ruimte voor meer verantwoorde maatregelen
binnen hun organisatie. Daarmee proberen zij de organisatie van binnenuit
te veranderen.
• fundamenteel, door uit ‘het systeem’ stappen. Zij sluiten zich dan aan bij
netwerken die op een nieuwe manier verbinding zoeken met de natuur.
Voorbeelden hiervan zijn ecodorpen en transition towns.
Bovenstaande typeringen worden ook wel ‘Realo’s en ’Fundi’s genoemd. Zij
hebben elkaar nodig. De fundi’s zijn de pioniers buiten het systeem, zij bereiden
de weg naar een nieuwe inrichting van onze samenleving. Fundi’s creëren
experimenteerruimte en alternatieven die de realo’s kunnen gebruiken om hun
organisaties en instituties te veranderen.
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Figuur 4: Natuurspeelplaats

Thema Waardering
De natuur vertegenwoordigt vele waarden en kan op verschillende manieren
gewaardeerd worden. Hieronder gaan we dieper in op enkele manieren van
waarderen. In alle gevallen hebben we het over ons natuurlijke kapitaal dat
zogenaamde ecosysteemdiensten levert. Sommige waarden zijn economisch te
waarderen, anderen niet of nauwelijks.
Intrinsieke waarde: de natuur is waardevol uitsluitend en alleen al vanuit
zichzelf. Het zijn abstracte waarden die appelleren aan normen en waarden. De
intrinsieke waarde laat zich niet makkelijk uitdrukken in euro’s.
Regulerende waarde: de natuur is onderdeel en een belangrijke schakel in
de grote mondiale kringlopen en processen. Daar laat de natuur meer haar
regulerende en ondersteunende waarde zien.
Financiële waarde: de aanwezigheid van natuur levert directe geldstromen
op, bijvoorbeeld in de vorm van hogere huizenprijzen, toerisme en recreatie.
De natuur kan dus substantieel bijdragen aan de regionale economie.
Optiewaarden: ons natuurlijk kapitaal herbergt optiewaarden. Optiewaarden
kunnen worden omschreven als een risicopremie die individuen bereid zijn te
betalen voor een goed of dienst om ervoor te zorgen dat deze beschikbaar blijft
voor onverwacht toekomstig gebruik, zoals bijvoorbeeld nog onontdekte
medische toepassingen.
Maatschappelijke waarde: de bijdrage van de natuur aan de welvaart in
bredere zin en de waarde van de functies die de natuur vervult in en voor de
economie. Sommige van deze waarden zijn economisch te waarderen, anderen
niet.
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Waarom is het waarderen van de waarde van natuur belangrijk?
Alle waarden van natuur, ons natuurlijk kapitaal, vallen onder het begrip
ecosysteemdiensten. Deze diensten gebruiken we actief en passief en ze dragen
bij aan onze welvaart. Het gebruik van ecosysteemdiensten kan worden
omschreven als de rente van het ‘natuurlijk kapitaal’. Het uitputten van een
ecosysteemdienst zoals b.v. het wegvallen van natuurlijke bestuivers kan
desastreuze gevolgen hebben. Het duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten
vraagt om veel ecologische kennis van die diensten. Het moet dan duidelijk zijn
welke gevolgen ons gebruik ervan heeft, welke impact acceptabel is en waar de
kritische drempelwaarden liggen waarna onherstelbare schade optreedt.
Op dit moment maken wij geen duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten.
Met andere woorden: we waarderen de waarde van natuur niet voldoende. Het is
belangrijk dat wij ons realiseren dat dit grote gevolgen heeft voor het leven dat
wij kunnen leiden op deze aarde.
Visie op het waarderen van natuur
Over 25 jaar maken wij op een duurzame manier gebruik van onze
ecosysteemdiensten. Deze algemene visie valt uiteen in twee sub-visies (A en B)
die we hieronder uiteenzetten:
A: Het ontwikkelen van erkende instrumenten om de waarde van natuur
te kwantificeren
Over 25 jaar zijn er twee belangrijke stappen gezet. Ten eerste: er is consensus
over de wijze waarop de waarden van natuur worden gekwantificeerd Ten
tweede: dit is verwerkt in nieuwe economische methodieken die de waarde van
natuur volwaardig mee te wegen. Dit kan zowel monetair zijn, als in een andere
eenheid.
Waar staan we nu?
In veel gevallen betalen wij nu niet voor de ecosysteemdiensten waar wij gebruik
van maken. Er zijn wel verschillende methodes ontwikkeld waarmee de waarde
van natuur gekwantificeerd kan worden. Enkele voorbeelden:
MKBA: de maatschappelijke kosten baten-analyse (MKBA). Deze methode
wordt veel toegepast door beleidsmakers om de gevolgen van keuzes verder
door te rekenen dan enkel de economische effecten. De waarde van natuur
wordt meegenomen volgens het ‘willingness to pay’-concept. Door enquêtes af
te nemen wordt een indicatie verkregen wat de burger over zou hebben voor
een bepaalde ecosysteemdienst en daar wordt dan een economisch kengetal
uit gedestilleerd.
TEEB: Het project The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) heeft
recent uitgebreid studie gedaan naar de economie van natuur en komt met een
geïntegreerde aanpak die de volgende oplossingen omvat:
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•
•
•
•
•

Beprijzen van ecosysteemdiensten via belastingen en verrekening in
consumenten producten.
Het verduurzamen van de subsidiestroom, alleen nog activiteiten
subsidieren die ecocysteemdiensten niet uitputten
Regulerende wetgeving en aansprakelijkheid voor schade aan
ecosysteemdiensten.
Gebiedsbescherming (ook voor armoedebestrijding).
Investeren in ecologie.

Monitoring economisch effect: deze methodiek voorkomt discussie over de
waardering door alleen naar feitelijke economische effecten te kijken.
Bijvoorbeeld door de effecten van natuurbehoud in een bepaald gebied op de
waarde van woningen of vestigingsbereidheid van bedrijven te onderzoeken
(hedonic pricing).
Vermarkten van ecosysteemdiensten: het vermarkten van
ecosysteemdiensten. Bijvoorbeeld de handel in broeikasgassen.

Waarom zijn we er nog niet?
Het is niet makkelijk om de waarde van natuur te kwantificeren. Waarden van
natuurlijk kapitaal zijn veelal onzichtbaar in kostenplaatjes. Daarom worden ze
ook niet meegewogen bij besluitvorming. Ook is er een gebrek aan kennis van de
natuurlijke systemen zelf en overeenstemming daarover: hoeveel kan er
‘geoogst’ worden voordat een ecosysteemdienst uitgeput raakt? Het
monetariseren van ecosysteemdiensten en natuurlijk kapitaal kan dus helpen bij
besluitvorming.
Oplossingen
Meer onderzoek naar de waarden en het effect van ons handelen op de
verschillende ecosysteemdiensten en ontwikkeling van een bruikbare
waarderingsystematiek die door besluitvormers breed gedragen wordt. Voor
verschillende ecosysteemdiensten worden specifieke methodieken ontwikkeld die
passen bij de aard van die ecosysteemdienst.
B: Het meewegen van de waarde van natuur in besluitvorming en in de
productprijs
Over 25 jaar is de waarde die de natuur voor de mens heeft bekend en
inzichtelijk gemaakt. Mensen voelen zich daardoor meer verantwoordelijk voor de
natuur in hun eigen omgeving. Wij richten ons hierbij vooral op de ‘voorlopers’.
Bij een percentage van 17% ‘voorlopers’ kan er een verandering plaatsvinden in
de maatschappij. Dan worden de ontwikkelde methodieken die de waarde van
natuur kwantificeren daadwerkelijk toegepast door besluitvormers. Dat heeft tot
gevolg dat de waarden van natuur doorwerken in alle besluitvorming van
nationale regeringen, de EU en de VN. Dit resulteert steeds in een keuze voor
8
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het meest duurzame alternatief en de besluitvorming wordt meer lange termijn
gericht..
Bij deze werkwijze is in de prijsstelling van consumentenproducten en
grondstoffen de schade aan de natuur of gebruik van waarden van de natuur
reeds doorberekend.
Waar staan we nu?
Vele landen kennen al decennia nationale parken en andere natuurgebieden die
ingesteld zijn om het natuurlijk kapitaal veilig te stellen. Daarnaast kennen
Nederland en Europa wet- en regelgeving die de waarden van natuur erkennen
en ten bate van de natuur regels en kaders stellen aan menselijk activiteiten.
Deze regelgeving beperkt zich echter veelal tot afgebakende gebieden. Duidelijk
is dat op dit moment het gebruik of de aantasting van de waarden van natuur in
het dagelijks leven van mensen en bij besluitvormingsprocessen lang niet altijd
volwaardig worden meegewogen.
Waarom zijn we er nog niet?
De (werkelijke) waarde van de natuur weegt nog niet mee in
besluitvormingsprocessen omdat we dat niet gewend zijn. Dit vraagt dus een
andere manier van denken.
De gevestigde belangen van investeerders in industrieën en grootkapitaal
werken hervormingen tegen. Er is dus politieke moed of maatschappelijke druk
nodig om te veranderen. Er zijn veel subsidies en stimuleringsregels die
ongewenste effecten hebben op een duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten.
Denk bv. aan vestigingssubsidies voor industrieën en subsidies om
voedselproductie te maximaliseren. Voor het investeren in natuurbehoud en
natuurontwikkeling zijn daarentegen nagenoeg geen financiële prikkels.
Oplossingen
1) Kennis over de waarden van natuur een plek geven in opleidingen voor
(toekomstige) beslissers.
2) Subsidiestelsel reorganiseren, alleen activiteiten stimuleren die zorg
dragen voor een duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten.
3) Nationale begrotingen en welvaartsindicatoren uitbreiden met natuurlijk
kapitaal als een waarde.

Thema Ruimte
Onze ruimte bestaat uit een diversiteit aan ecosystemen waarbinnen wij een
plek hebben. De ruimte in Nederland is letterlijk het fysieke omgrensde
grondgebied; en het omvat niet alleen het landoppervlak, maar ook de lucht, het
water, de ondergrond en alle grondstoffen die het natuurlijk systeem ons levert.
Onze ruimte in Nederland is niet los te zien van de rest van de wereld, want
natuur en natuurlijke processen stoppen niet bij de landsgrens. Ook ons
ruimtegebruik blijft niet beperkt tot Nederland; we maken gebruik van land en
grondstoffen uit andere landen.
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Het is belangrijk om ruimte als thema nadrukkelijk aan natuur te relateren.
Het gebruik van ruimte door de mens concurreert met de ruimte voor de natuur.
Sinds 1900 gaat de natuur van Nederland achteruit; bijvoorbeeld het verlies aan
biodiversiteit is in Nederland groter dan elders.
Wij moeten ons realiseren dat wij afhankelijk zijn van de beschikbare
gebruiksruimte. De gebruiksruimte is namelijk het medium van diverse
ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn al die door het milieu om niet
(gratis) geleverde goederen en verrichte diensten, zoals voedsel, drinkwater,
energie en bouwmaterialen. Ze zijn onmisbaar voor onze welvaart en ons welzijn.
Onze algemene visie is dat over 25 jaar de natuur en het natuurlijke systeem het
uitgangspunt zijn voor ons gebruik van de ruimte.
Deze visie valt uiteen in drie subvisies: over 25 jaar is er meer ruimte voor
natuur en voor versterking van ecologische veerkracht en ecosysteemdiensten,
bestaat er voldoende natuur in de directe leefomgeving van mensen en is er
geen overshoot meer van de Ecologische Voetafdruk. We werken dit hieronder
verder uit.
Meer ruimte voor natuur.
Ruimte voor natuur en voor versterking van ecologische veerkracht (dit is het
vermogen van een ecosysteem om gezond te blijven onder veranderende
omstandigheden) en ecosysteemdiensten.
Om te waarborgen dat de natuur meer ruimte krijgt, dienen natuur en
duurzaamheid integrale onderdelen te worden van de ruimtelijke ordening. Het
belang van natuur moet even zwaar meewegen als de belangen van industrie,
wonen en infrastructuur. Ruimtelijk Ordening kent als uitgangspunt de idee van
een ‘Natuurlijk Nederland’; een Nederland dat bestaat uit natuur en waar ruimte
wordt gecreëerd voor de menselijke activiteiten mét inachtneming van het
natuurlijke systeem. Nederland als een ‘zee’ van natuur met ‘eilanden’ van
menselijke activiteit.’ Niet de natuur wordt ingepast binnen de menselijke
activiteiten, zoals bij de EHS structuur (‘eilandjes natuur’), maar de menselijke
activiteiten (de eilandjes) worden ingepast binnen de natuur (de zee).
Het belang van ruimte voor de natuur is heel uitdrukkelijk opgenomen in de
nota Natuurbeleidsplan 1990. Daarom wordt er sinds 1990 gewerkt aan de
realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS moet gerealiseerd
worden inclusief de vereiste verbindingen tussen de EHS gebieden. De noodzaak
van de EHS staat al jaren vast, is in het algemeen belang en moet worden gezien
als noodzakelijk en minimaal haalbaar over 25 jaar.
In de idee van een Natuurlijk Nederland bevinden zich compacte steden die in
harmonie en verbondenheid leven met de ommelanden. Het zijn eilanden van
menselijke activiteit met voldoende aandacht voor natuur: een Bebouwde Groen
Structuur (BGS) met groene vingers richting ommeland.
Vandaag de dag is er nog onvoldoende sprake van een compacte groene
duurzame stad. Veel mensen wonen juist buiten de stad ('urban sprawl') omdat
er naar hun mening te weinig groen is in en om de stad. Duurzame ruimtelijke
ordening is nooit op grote schaal van de grond gekomen. Pogingen tot
10
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implementatie van duurzaamheid in gebiedsontwikkeling stranden door
beperkende regelgeving of zijn “gestold tot statische duurzaamheid’, wat zich
o.a. uit in een woud van sectorale regels en milieunormen. Daarmee is in de
praktijk de norm de kwaliteit geworden (bijvoorbeeld normen voor stoffen in
water) terwijl we juist de kwaliteit (schoon water) als norm zouden willen.
Steden moeten in samenwerking met de burger veel aandacht gaan geven aan
natuur in en om de stad. Denk aan: stadslandbouw, groene bedrijventerreinen,
groene daken, voldoende groen in het straatbeeld, stimuleren van
burgerparticipatie en groen en blauw in steden zoveel mogelijk met elkaar
verbinden. Voor stadsmensen is groen in de directe omgeving is van groot
belang, anders vluchten mensen de stad uit, waardoor er letterlijk geen ruimte
meer zal overbli jven voor de natuur.
Om verder te waarborgen dat de natuur meer ruimte krijgt, dient het menselijk
ruimtegebruik in drie dimensies (ondergrond, oppervlakte en lucht) te worden
bekeken. Over 25 jaar wordt bij ruimtelijke plannen rekening gehouden met een
ecosysteem dat zich in drie dimensies uitstrekt en waarin interactie is tussen
levende en niet-levende natuur in al de compartimenten.
De natuurlijke functie van de ondergrond speelt een belangrijke rol in het
natuurlijke systeem.
Het behoud van de natuurlijke functie van de bodem betekent dat het gebruik
van de ondergrond voor infrastructuur, bebouwing, energie en opslag met enige
terughoudendheid plaatsvindt en dusdanig dat het ecosysteem en de natuurlijke
kringloop niet (onherstelbaar) uit evenwicht raken.
Gebleken is dat er in de ondergrond zelfs een grotere biodiversiteit bestaat
dan boven de grond. Het wordt steeds duidelijker dat micro-organismen ook een
essentieel onderdeel vormen van de cyclus koolstof, stikstof en zwavel, die plaats
heeft tussen bodem, water en de atmosfeer. Deze cycli ondersteunen de biosfeer
en de biodiversiteit.
De kennis over het belang van de ondergrond neemt toe, maar tegelijkertijd is
er een sterke toename in het gebruik van de ondergrond door ruimtegebrek
boven de grond en door technologische vooruitgang. Het (algemeen) belang van
de ondergrond (potentiële ecosysteemdiensten) dient verder te worden
onderzocht en dient te worden veilig gesteld. Wij stellen voor om de waarde van
de ondergrond op te nemen in bestemmingsplannen. De waarde van de
ondergrond dient voorts een belangrijk en (algemeen erkend) punt te zijn bij het
begin van ruimtelijke planvorming. Tenslotte stellen we voor de EHS uit te
breiden met een Geologische Hoofdstructuur (GHS).
Meer ruimte voor natuur betekent ook dat het menselijke ruimtegebruik wordt
ingepast binnen het ecosysteem opdat de natuurlijke kringlopen intact blijven.
Het meest actuele voorbeeld van een verstoring van de kringlopen is de koolstof
cyclus met de klimaatverandering als nadelig gevolg. Op lokaal niveau is de
verstoring van de waterkringloop bijvoorbeeld goed zichtbaar in de problemen
met waterafvoer door verharding van het oppervlak.
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Voldoende natuur in de directe leefomgeving
Burgers in de stad moeten op loopafstand een ‘stilteplekje of parkje’ hebben en
op fietsafstand een grotere natuurgebied. Over 25 jaar hebben burgers
belangstelling voor hun leefomgeving, kennen zijn de waarde van natuur en hun
collectieve verantwoordelijkheid hiervoor. Daarom participeren burgers actief bij
alle beslissingen die gaan over natuur en de waarde van natuur. Ondanks de
erkenning van de waarde van groen, neemt de hoeveelheid groen nabij woningen
de laatste tijd af.

Geen overshoot van de Ecologische Voetafdruk
De overshoot van de Ecologische Voetafdruk (dit is de maatstaf voor de
hoeveelheid ruimte die een persoon, groep, of land direct of indirect in beslag
neemt) is over 25 jaar verdwenen. Vandaag de dag worden de mensen zich als
steeds meer bewust van de gevolgen voor het milieu van de productie van
consumentenproducten. Naarmate meer mensen zich daarvan bewust worden en
er meer belang aan gaan hechten, zullen bedrijven er op gaan toezien dat de
productieketens verder verduurzamen. Dit proces is nu al gaande.
Consumentenbewustzijn en marktwerking kunnen echter niet alle problemen
oplossen. De problemen die overblijven zullen aangepakt moeten worden door
regulering door de overheid.
In de huidige mondiale economie gebruiken landen gronden ver buiten hun eigen
grondgebied om te voorzien in hun behoeften. En deel van de
milieugebruiksruimte wordt door rijke landen geclaimd in armere landen. We zien
dat nu vooral geld uitmaakt wie of welk land er veel gebruiksruimte kan opeisen
en zelfs opkopen. Tot op heden is de voetafdruk van Westerse landen
disproportioneel groot ten opzicht van de rest van de wereld. De laatste tijd
neemt de voetafdruk van bepaalde niet-westerse landen wel toe.
Om ervoor te kunnen zorgen dat de overshoot verdwijnt, zien wij in grote
lijnen de volgende oplossingen. Consumenten moeten bewuster worden en daar
naar (kunnen) handelen, bedrijven moeten hun producten gaan voorzien van een
Voetafdruklabel en voorts moet er spoedig een samenhangende visie worden
geformuleerd over hoe ecosystemen duurzaam zijn veilig te stellen, voor
Nederland, voor de EU en mondiaal, bijvoorbeeld door rechtvaardige quotering.
Onze algemene visie is dat over 25 jaar de natuur en het natuurlijke systeem
het uitgangspunt zijn voor ons gebruik van de ruimte. De natuur moet voldoende
ruimte hebben, in Nederland en in de rest van de wereld, opdat de natuur en
haar ecosysteemdiensten in stand blijven. De verwijdering die bestaat tussen
mens en natuur, economie en natuur en ruimtelijke vraagstukken en natuur moet
worden opgeheven. Dit zal positieve gevolgen hebben voor de natuur, maar
zeker ook voor het welzijn van de mens.

Realisatie van onze visie, blik op de toekomst…
12
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Geef ons heden ons dagelijks brood en af en toe een watersnood – oud
gezegde van waterbeheerders
In het voorgaande hebben wij een toekomstbeeld geschetst van de relatie mens
en natuur en de ruimtelijke doorwerking daarvan. De door ons voorgestelde
veranderingen gebeuren niet zomaar. Daarvoor is een duidelijke aanleiding of
noodzaak vereist. Bovenstaande spreuk is gebaseerd op ervaringen in de
Nederlandse watergeschiedenis. Die leert dat in het verleden pas geld werd
geïnvesteerd in waterveiligheid nadat uit een ramp de noodzaak was
aangetoond. Wij zien die aanleiding of noodzaak steeds meer naderbij komen
naarmate de ecologische en daarmee samenhangende sociale en economische
crises zich zozeer verscherpen dat zij ook het persoonlijk leven van een groot
deel van de bevolking raken.
Meestal is een persoonlijke crisis de impuls tot zelfreflectie en
bewustzijnsverandering. Deze kan het gevolg zijn van een ecologische crisis die
iemands persoonlijk leven diepgaand raakt. Een ecologische crisis kan ook leiden
tot maatschappelijk en politiek draagvlak voor economische waardering van
ecosysteemdiensten en tot veranderende wetgeving.
Uiteindelijk gaat het om ontwikkeling van de grondhouding en daaruit
voortvloeiend gedrag van mensen. Daarom schetsen wij het mogelijke verloop
van het proces van visie naar realisatie aan de hand van 3 persoonlijke verhalen,
levenslopen. Drie heel verschillende mensen worden in uiteenlopende mate
geconfronteerd met crises. Zij leven elk onder verschillende omstandigheden en
maken daarin keuzen in de richting van onze visie.
Levenslopen…zo zou het kunnen gaan…
Samira, geboren op 7 september 2010.
2010: Geboren in een na-oorlogse wijk (zgn. Vogelaar-buurt) in een grote
stad.
2015: De eerste plannen voor herstructurering komen tot uitvoering. Na de
extreme hittegolf van 2013, die vooral in de steden veel slachtoffers eiste, zijn
de plannen nog grondig aangepast. Er komt veel meer groen in de wijk. Vlakbij
het huis van Samira wordt een natuurlijke speelplaats en moestuin voor
kinderen aangelegd.
2020: Samira woont inmiddels in een groene en compacte wijk. Ze krijgt deels
buiten les, waaronder in de moestuin en doet mee aan een schoolprojekt
waarin ze een indrukwekkende natuurervaring meemaakt (opvolger van
projekt “het bewaarde land”).
2025: Samira maakt een natuurervaringsweek mee en slaapt een nacht onder
de blote sterrenhemel. In nieuwe Flevolandse natuur staat ze oog in oog met
een groot bronstig edelhert.
2035: Samen met haar vriend koopt Samira een nieuw flatje. Deze flat is
volledig cradle-to-cradle gebouwd en verbruikt geen netto energie. Het
ziekenhuis waar ze werkt ligt aan de rand van het bos. Als de
weersomstandigheden het toelaten gaat ze met zieken naar buiten. Het is
immers bewezen dat contact met de natuur de genezing bevordert.
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Sjoerd, zoon van een melkveehouder in de Friese Greithoeke
2010: Op 25-jarige leeftijd stapt Sjoerd in een maatschap met zijn vader. Om 2
inkomens te kunnen voeden is het bedrijf uitgebreid naar 80 ha en 120 stuks
melkvee.
2015: Eerste diepe crisis in de melkveehouderij. Deze is mede veroorzaakt
door de grote droogte in de VS in 2014, waardoor daar de volledige maïs- en
tarweoogst is mislukt en de veevoerprijs tot ongekende hoogte is gestegen. Pa
stapt uit de maatschap, Sjoerd gaat alleen verder.
2020: Mislukte oogsten in de VS (maïs, tarwe) en Z-Amerika (soja) als gevolg
van extreme droogte hebben in 2018 geleid tot een zeer ernstige voedselcrisis.
Veevoer is gebruikt voor voedsel voor mensen en vee is op grote schaal
geslacht. De EU heeft vervolgens een veevoertax geïntroduceerd om adaptatie
aan klimaatverandering in Derde Wereldlanden te ondersteunen en
transformatie van de Europese landbouw naar plantaardige productie te
begeleiden. Sjoerd heeft 50 stuks melkvee afgestoten en verbouwt het grootste
deel van zijn eigen krachtvoer. De prijzen voor melk en vlees zijn
verdrievoudigd.
2025: Als gevolg van veranderde wetgeving is het verschil tussen “gangbare”
en biologische landbouw bijna verdwenen. Sjoerd is ook zelf de noodzaak gaan
inzien van een andere manier van agrarische produktie. Fosfaatprijzen zijn in 5
jaar tijd verviervoudigd. Zijn zoon krijgt op de Landbouwschool lessen over
kringlopen die hij zelf nooit gehad heeft. Daardoor gaat hij zelf ook een cursus
“Vruchtbare Aarde” volgen.
2035: Sjoerd’s zoon komt bij hem op het bedrijf werken. Vader en zoon
schakelen samen om naar een akkerbouwbedrijf.
Ronald, manager in de ICT
2010: Ronald (40 jaar) geeft leiding aan 50 medewerkers in de ICT en rijdt in
een flitsende lease-auto.
2015: Ronald krijgt een flinke burn-out. Hij komt er achter dat zijn
werkomgeving conflicteert met zijn persoonlijke waarden en behoeften. Het
tijdelijk stoppen met werken komt zijn gezondheid en gezinsleven zeer ten
goede. Gedurende zijn afwezigheid belandt zijn bedrijf in een crisis omdat het
de concurrentie van ICT-bedrijven uit India en China niet meer aan kan.
2020: In een natuurretraite (Vision Quest) heeft Ronald weer verbinding
gekregen met zichzelf: wie ben ik en wat heb ik de wereld te brengen? Hij
heeft zich daarna omgeschoold tot trainer en coach.
2025: Ronald heeft zich met zijn vrouw gevestigd in een ecodorp. Dit dorp
verbouwt voor een groot deel hun eigen voedsel en wekt zijn eigen energie op
uit zon en wind. Ronald is leider van het cursuscentrum in dit dorp. Hij nodigt
regelmatig leraren uit van culturen die nog sterk met de natuur verbonden
leven en geeft zelf ook trainingen op het raakvlak van persoonlijke ontwikkeling
en natuurbewustzijn.
2035: Ronald heeft de leiding van het centrum overgedragen, maar geeft zelf
nog wel steeds trainingen. Het ecodorp is flink uitgebreid en aan de rand van
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dit ecodorp is een landgoed nieuwe stijl gesticht dat onder meer een functie
heeft voor de trainingen natuurbewustzijn.

Conclusies
Het was onze doelstelling om een visie te ontwikkelen op de versterking en
verrijking van de band tussen mens en natuur. Wij hebben hiervoor drie
richtingen onderzocht en uitgewerkt: bewustwording, waardering en
ruimtegebruik. Deze drie wegen versterken elkaar en hebben elkaar nodig, zoals
weergegeven in het schema van Figuur .

Figuur 5: Te verwachten wisselwerking tussen subvisie’s
Bewustwording van natuur leidt tot een andere houding en gedrag t.o.v. natuur.
Het leidt tot de grotere waardering van natuur nodig voor de economische
waardering van ecosysteemdiensten. En tot een groter gewicht aan natuur in
besluitvorming over het ruimtegebruik en in het consumentengedrag. Vervolgens
zal door meer natuur beleving de bewustwording weer toenemen. In
opeenvolgende cycli komen we in een opwaartse spiraal.
Een voorbeeld van deze wisselwerking is de overbevissing van Blauwvintonijn.
Door bewustwording onder de bevolking van de desastreuze gevolgen van
overbevissing neemt de druk op overheden toe. De schade van overbevissing
wordt in de marktprijs van tonijn tot uitdrukking gebracht. Daarmee wordt een
gedragsverandering van de consument gestimuleerd. Extra inkomsten worden
benut om zeereservaten in te stellen waar de visstand zich kan herstellen en
voor schadeloosstelling en omscholing van gedupeerde vissers.
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Onze visie op natuur in een duurzame samenleving is ambitieus. Wij zien vele
maatschappelijke ontwikkelingen op dit moment die juist leiden tot verdere
vervreemding van de natuur. Aan de andere kant vinden wij de urgentie voor een
gelijkwaardige relatie met de natuur zeer groot. Deze spanning tussen waar we
staan, wat nodig is en wat haalbaar is vraagt om inspirerend leiderschap.
Het was onze ‘opdracht’ om ons te richten op het schaalniveau van Nederland.
Dit is echter niet het schaalniveau waarop de belangrijkste veranderingen zullen
plaatsvinden.
Allereerst is transformatie op het individuele niveau (andere grondhouding)
essentieel om een meer harmonieuze relatie tussen mens en natuur te
bewerkstelligen. In dit opzicht is het hoopgevend, dat een kritische massa van
slechts ca. 17% van de bevolking al een bewustzijnssprong bij de rest van de
bevolking kan veroorzaken.
Daarnaast zijn transities op mondiaal niveau noodzakelijk. Problemen die hun
oorsprong hebben in het economische principe van groei door
hulpbronnengebruik kunnen niet alleen d.m.v. individuele gedragsmaatregelen
opgelost kunnen worden. Een andere economische waardering van de natuur
moet vooral op mondiaal niveau worden doorgevoerd. Mondiale crises (klimaat,
fosfaat, overbevissing) zullen dit proces waarschijnlijk versnellen. Wij pleiten er
voor dat Nederland op haar eigen grondgebied wezenlijke stappen zet om de
noodzakelijke transities op gang te brengen. Daarmee kan Nederland een
voorbeeldrol vervullen.
De samenhang tussen bewustwording, waardering en ruimtegebruik in
samenwerking met de natuur die wij vaststellen, leidt ons tot een nieuw model
voor duurzaamheid. De bottom-line in dit model is de Natuur, inclusief de mens
en zijn cultuur. Er is een enorm, natuurlijk ontwikkelingspotentieel in de mens
zelf aanwezig, door bewustzijnsverruiming te ontsluiten. De weg terug naar
verbinding en betovering begint in een ieder´s hart. Daarom plaatsen wij het
thema natuur ook in het hart van het project Our Common Future 2.0.
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Figuur 6: Visie op de hele mens, beter in balans met zichzelf en zijn omgeving:
het hart spreekt, het hoofd werkt, de handen en voeten luisteren.
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Omschrijving
Hoe ziet ons leven eruit in 2035? De doemscenario's van smeltende ijsbergen en
vervuilde rivieren kennen we inmiddels wel. Maar kan het ook anders? Wie goed om
zich heen kijkt, ziet dat er al veel gaande is. Steeds kritischer kijken we naar onze
manier van wonen, werken, reizen, produceren en consumeren, leren en gezond
blijven. We worden ons bewuster hoe het beter kan. Maar hoe versnellen we de
verandering die we willen? Dit boek wil een positieve bijdrage leveren aan die
verandering met tips, inspiratie en een agenda voor de toekomst.
Een groep van ruim 400 vrijwilligers heeft zich in het project ‘Our Common Future
2.0' een jaar lang gebogen over de vraag hoe we kunnen doorstarten naar een meer
duurzame toekomst.
Deze unieke denktank heeft de basis gelegd voor dit boek. Het gaat in op negentien
actuele thema's, van economie tot spiritualiteit en van leiderschap tot afval. Voor elk
van die thema's wordt een visie neergezet en worden tips gegeven. Samen levert dat
een schat aan ideeën op voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame
maatschappij. Duurzaam Denken Doen wil bijdragen aan positieve veranderingen
voor de wereld van morgen.
Van elk verkocht exemplaar van dit boek gaat één euro naar de Stichting OCF 2.0
voor onderzoek op het terrein van duurzaamheid.
Verkrijgbaar als boek en e-book bij de Kluwershop:
www.kluwershop.nl/management/details.asp?pr=15241

