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Klimaatverandering – natuur - samenleving

Natuurkalender.nl
(2001-)

GrowApp.today
(2017 -)

Tekenradar.nl
(2012 -)

Muggenradar.nl
(2014 -)



§ Zeespiegelstijging:
● 2100: 1,2 meter. Antarctische IJskap 

instabiel: 2 meter.
● 2300: +17 meter

§ Biodiversiteit: 40% planten te warm. 

Toekomst waar we niet willen zijn
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15https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/droogtestress

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/droogtestress


Bending the curve



Draagvlak voor ambitieuze plannen
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www.es-partnership.org



Make nature count

Februari 2021

“We are still plundering
the planet” (due to 

outdated economics)

Maart 2021

We need systemic 
change

and more and better data

Oktober 2021

Internalize the value of 
nature

Juli 2022

Four perspectives: Living 
from, with, in and as 

nature

Enable companies and 
financial institutions to 
integrate nature into 

decision making.

Juni 2022



Integreren in beleid: Value assessment wheel
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Vier op waarden gerichte 'hefboompunten' 
voor transformatieve verandering voor een 
duurzamere en rechtvaardigere toekomst:

1. Herken de diverse waarden van de 
natuur.

2. Waardering inbedden in besluitvorming.
3. Hervorming van beleid en regelgeving 

om de waarden van de natuur te 
internaliseren.

4. Verschuiving van onderliggende 
maatschappelijke normen en doelen om 
af te stemmen op wereldwijde 
doelstellingen op het gebied van 
duurzaamheid en rechtvaardigheid.



Staat/trend 
biodiversiteit

Fysieke risico’s(In)directe afhankelijkheid
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Investeringen steeds meer beïnvloedt door natuur-gebonden risico’s

Bedrijf

Financiële
sector

Reputatie

Technologie

Beleid en wetgeving

Impact

Markt

Transitie risico’s

Samenleving: 
overheden, andere 
bedrijven, mensen

Impact

(In)directe afhankelijkheid



Open Haringvliet Scenario
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50 ecosysteemdiensten geidentificeerd

30 monetair gewaardeerd



§ €1,26 miljard

§ €1,74 miljard 

Totale Economische Waarde: +40%
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www.esvd.info
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ABC-Map FAO
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§ Kwantificering en waardering 
ecosysteemdiensten onmisbaar voor 
behoud en herstel natuur.

§ (Monetaire) waarde natuur heel groot 
maar voor velen nog onbekend en 
niet meegenomen in besluiten.

§ Steeds meer data en expertise 
beschikbaar om inzicht in waardes te 
geven.

§ Communiceer over veranderingen en 
belang/waardes natuur.
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Conclusies



Dank voor de 
aandacht

33

Contact:

Email: Arnold.vanvliet@wur.nl

Tel: +31-6-13563689

Websites: 
www.es-partnership.org
www.esvd.info
www.naturetoday.com
www.muggenradar.nl
www.natuurkalender.nl
www.tekenradar.nl 
www.globenederland.nl
www.growapp.today
www.wageningenur.nl/esa
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