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De waarde van biodiversiteit
Nu ik dit voorwoord schrijf is de lente op stoom. Er schijnt een voorzichtig zonnetje, in 

de vaart zwemmen kleine nijlgansjes en in de tuin staan tulpen volop in bloei. Terwijl de 

natuur zich van haar mooiste kant toont, is het thema van deze editie van het Duurzaam 

Magazine biodiversiteit: de verscheidenheid aan leven op aarde, in allerlei vormen. 

Het zal voor weinigen een verrassing zijn dat het niet goed gaat met de biodiversiteit, 

en niet alleen in ons eigen land, het geldt wereldwijd. We lezen verontrustende 

nieuwsberichten over uitstervende diersoorten, ecosystemen die het niet lang meer zullen 

volhouden, en plantensoorten die andere soorten wegdrukken. Met de lentepracht om me 

heen, moet ik denken aan de songtekst ‘You don’t know what you got, till it’s gone’ uit een 

liedje van Joni Mitchell. 

Terugkijkend hebben we de natuur, de wereld waarin we leven en alles wat zij te bieden 

heeft, te lang onvoldoende beschermd. Nu doordringt hoezeer dat ten koste gaat van de 

natuur, lijkt het moment aangebroken dat we de wereld om ons heen gaan herwaarderen. 

Dat we bewust worden van de onschatbare waarde van de aarde. Biodiversiteit staat 

sinds kort dan ook hoog op de agenda’s wereldwijd.  

Zo ook in dit magazine. We openen deze editie met een artikel waarin Judith Sanders, 

beleggingsstrateeg duurzaamheid, u meeneemt in de samenhang tussen de economie, 

klimaatverandering en biodiversiteit. Vervolgens kijken we samen met Esther van Munster, 

portefeuillemanager duurzame aandelen, hoe bedrijven van betekenis kunnen zijn en in 

hoeverre beleggers invloed kunnen uitoefenen (zie p 6). 

In een dubbelgesprek met het Wereld Natuur Fonds op p 10 kijken we welke rol de 

financiële wereld kan spelen in de verdere ontwikkeling van onze biodiversiteit. En in onze 

vaste rubriek "Duurzaamheidsdilemma's onder de loep' (p 12) kijken we naar de vraag wat 

te doen met windmolens aan het eind van hun levensduur. 

Ik wens u veel leesplezier!

Joachim Aelvoet

Voorwoord

Joachim Aelvoet

Directeur 
Products & Solutions België

April 2022
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Overal in de wereld verdwijnen planten en dieren door menselijke activiteiten. Die 
afnemende biodiversiteit verdient aandacht van beleggers, zegt Judith Sanders, 
beleggingsstrateeg van ABN AMRO MeesPierson. ‘Het heeft een groot effect op onze 
maatschappij én de wereldwijde economie.’

De kluifzwam, blauwe metselbij en de witsnuitdolfijn. Het zijn 

maar een paar van de planten en dieren die in hun bestaan 

worden bedreigd. En ook al heb je ze misschien nog nooit 

gezien, ze zijn heel belangrijk voor ons leven en welzijn. Alles in 

de natuur hangt immers samen. Zo is de groei van veel groenten 

en fruitsoorten in de supermarkt afhankelijk van bestuiving door 

– bedreigde – bijen. Ook voor medicijnen hebben we de natuur 

nodig. Niet alleen de maatschappelijke waarde, maar ook de 

economische waarde van de natuur is enorm. Het is ook één van 

de grootste economische risico’s. Het World Economic Forum 

(WEF) schat dat USD 44 biljoen aan wereldwijde economische 

output, meer dan de helft, afhankelijk is van natuur.1 Toch wordt 

de rol die de natuur speelt vaak niet gezien. 

1   https://www.weforum.org/agenda/2020/01/
biodiversity-extinction-food-medical-nature-risks/

De economische 
waarde van 
planten en dieren

Versterkte klimaatverandering 
Planten en dieren verdwijnen door menselijke activiteiten. 

Voornamelijk door ontbossing, monocultuur (landbouw 

met één specifiek gewas), verstedelijking, vervuiling en 

klimaatverandering. Dat is in alle opzichten slecht nieuws. 

Het verdwijnen van biodiversiteit wordt gezien als een 

uitdaging die vergelijkbaar is met de klimaatverandering. Ze 

hangen ook nauw met elkaar samen. Zo leidt het kappen 

van oerwouden niet alleen tot het verdwijnen van dier- en 

plantsoorten, het beperkt ook de mogelijkheid om CO2 

op te slaan en daarmee klimaatverandering tegen te gaan. 

Biodiversiteit stond dan ook hoog op de agenda tijdens de 

recente klimaatconferentie in Glasgow.
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Biodiversiteit herstellen
Goed nieuws is er ook. Door internationale samenwerking 

kunnen we de biodiversiteit behouden en zelfs herstellen, 

concludeert het internationale onderzoeksinstituut IIASA in 

samenwerking met Wageningen University.2 Dan moet de 

natuur wel beschermd worden. Ook vraagt het om flinke 

aanpassingen in ons voedselsysteem. Intensieve landbouw 

heeft bijvoorbeeld grote invloed op de bodem en daarmee op 

planten en dieren. 

Er ligt ook een belangrijke rol voor bedrijven en hun 

aandeelhouders: de beleggers. Bedrijven moeten een 

positieve bijdrage aan de maatschappij leveren en zich niet 

schuldig maken aan activiteiten die het milieu schade doen. 

Bedrijven raken hier gelukkig steeds meer van doordrongen. 

Ook al omdat reputatieschade een steeds groter risico is. 

Chemieconcern Bayer verslikte zich in de aankoop van de 

Amerikaanse producent van landbouwchemicaliën Monsanto. 

Dat leidde tot boze aandeelhouders en milieuactivisten en 

een forse daling van de aandelenkoers. 

Producten uit het regenwoud 
Rekening houden met de biodiversiteit in de duurzame 

portefeuille is uitdagend. De productieprocessen van 

een bedrijf, gebruikte grondstoffen, vervoer en zelfs de 

locatie: alles heeft in meer of mindere mate invloed op 

de biodiversiteit. Gelukkig kunnen we de impact op de 

leefomgeving steeds beter in kaart brengen. We zien dat 

meer bedrijven zich inspannen om bij te dragen aan behoud 

en herstel van de biodiversiteit. Een toenemend aantal 

levensmiddelenproducenten koopt alleen nog bananen, 

tropische vruchten, chocolade, koffie en thee die volgens de 

regels van de Rainforest Alliance zijn geteeld, een keurmerk 

voor natuurbehoud voor producten uit gebieden in het 

regenwoud. 

Gesprekken met de kledingindustrie 
ABN AMRO houdt in de duurzame beleggingsportefeuilles 

zoveel mogelijk rekening met biodiversiteit (zie artikel op 

pagina 6). Schendt een onderneming in ernstige mate het 

milieu, dan kan de bank beslissen niet langer in het bedrijf 

te beleggen in haar modelportefeuilles. Ook gaan we het 

gesprek aan met ondernemingen die minder goed scoren op 

duurzaamheid. Deze dialoog of engagement met bedrijven 

2   https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wereldwijd-verlies-van-biodiversiteit-
valt-nog-te-stoppen-1.htm

is een belangrijk instrument om verandering in gang te 

zetten. Dat doen we samen met duurzaamheidsspecialist 

EOS van vermogensbeheerder Hermes, bijvoorbeeld in de 

kledingindustrie. Die sector veroorzaakt 10 procent van de 

wereldwijde afname aan biodiversiteit, zo blijkt uit onderzoek. 

Onder andere door de vervuilende katoenproductie. Terwijl 

juist de katoenplant gebaat is bij een gezond milieu en 

biodiversiteit. We hebben Primark gevraagd om zijn huidige 

impact op de biodiversiteit in kaart te brengen. Zo kan de 

voortgang van de verbeteringen nauwgezet worden gevolgd. 

Ook Burberry is gevraagd de impact op de biodiversiteit te 

laten zien, van de eigen onderneming en de toeleveranciers. 

Gelukkig werken steeds meer producenten aan hergebruik 

van kleding en levensduurverlenging, en gebruiken zij 

duurzame en gerecyclede materialen. 

Investeren in koplopers
Met het oog op ESG-risico’s beleggen we binnen onze 

duurzame portefeuilles in koplopers op het gebied van 

duurzaamheid. Deze bedrijven zijn vaak al langer bezig 

met verduurzamen waardoor ze minder last hebben 

van bijvoorbeeld veranderende regelgeving. Bedrijven 

die producten en diensten aanbieden die het behoud 

van biodiversiteit ondersteunen en versnellen, kunnen 

van deze verandering profiteren. Dat zien we terug in 

hun markt- en concurrentiepositie. Alle sectoren in ons 

beleggingsuniversum worden op deze manier beoordeeld. 

Zo stimuleren we bedrijven om te voldoen aan de doelen 

van het klimaatakkoord van Parijs en bij te dragen aan de 

sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde 

Naties.

Judith Sanders - Beleggingsstrateeg Duurzaamheid
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Biodiversiteit wordt van meerdere kanten bedreigd en dat 

kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunnen door een 

grote hoeveelheid stikstof in de lucht brandnetels, gras en 

bramen andere plantensoorten overwoekeren, waardoor de 

biodiversiteit afneemt. Ook zorgen klimaatverandering en 

toenemende schaarste aan schoon water voor een afname van 

de biodiversiteit in Europa. Een gevolg is dat in de afgelopen 

dertig jaar het aantal insecten met zo’n 75% is afgenomen 

volgens Natuurmonumenten. Dat dit een groot probleem is, 

blijkt wel uit het gegeven dat 75% van de wereldwijde groente- 

en fruitsoorten afhankelijk is van bestuiving door insecten. 

Biodiversiteit is iets om te koesteren en op juiste waarde 

te schatten. Zo is alleen al ruim de helft van de wereldwijde 

economie afhankelijk van de natuur - waaronder onze 

voedselvoorziening. Daarnaast is het ook voor de ontdekking 

van medicijnen van belang. Veel medicijnen zijn afkomstig 

uit de natuur en door een afname aan biodiversiteit wordt 

de kans kleiner om een medicijn te vinden tegen bepaalde 

aandoeningen. 

Hoewel de ontwikkeling van biodiversiteit treurig stemt, zijn er 

onderzoeken die hoop bieden. Zo laat een onderzoek uit het 

wetenschappelijke magazine Nature zien dat gezamenlijke 

actie en internationale samenwerking kan zorgen voor behoud 

en zelfs herstel van de biodiversiteit. Oftewel, de achteruitgang 

van biodiversiteit valt nog te stoppen, al zal dat grote inspanning 

kosten. Het is dan echter wel zaak dat de natuur beschermd 

en het voedselsysteem aangepast wordt.1 In het kader kunt 

u lezen over een onderneming die deze boodschap ter harte 

neemt. 

1   https://www.wur.nl/nl/nieuws/Wereldwijd-verlies-van-biodiversiteit-
valt-nog-te-stoppen-1.htm

Biodiversiteit in de  
duurzame beleggings-
portefeuille 

Wereldwijd staat biodiversiteit onder druk, onder meer door de toenemende wereldbevolking 
en economische groei. Hoewel er nog weinig mogelijkheden zijn om biodiversiteit direct te 
beïnvloeden in de beleggingsportefeuille, zijn er toch mogelijkheden om beleggingen erop aan 
te passen. 

Esther van Munster - Portefeuillemanager Duurzame Aandelen
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Meer duidelijkheid in de toekomst
Wij hebben binnen ons terrein van duurzaam beleggen gekeken 

hoe kan worden voorkomen dat biodiversiteit verder onder druk 

komt te staan. Of beter nog, of het mogelijk is om het herstel 

van biodiversiteit te bewerkstelligen. We zouden dan ook graag 

bedrijven willen opnemen in de portefeuille die de biodiversiteit 

vergroten in plaats van minder bedreigen. Het is echter lastig om 

dergelijke bedrijven te vinden. Biodiversiteit is een onderwerp 

waarover veel minder data beschikbaar zijn dan bijvoorbeeld 

over CO2-uitstoot of waterverbruik. Onze verwachting is dat 

hierover in de toekomst meer helderheid zal komen. Toch zijn er 

nu al mogelijkheden om in de beleggingsportefeuille rekening 

te houden met biodiversiteit, al zijn ze tot nog toe wat indirecter. 

Uitsluitingen tegen afname biodiversiteit
Ten eerste houden we in de duurzame beleggingsportefeuille 

rekening met biodiversiteit. We beleggen niet in de fossiele 

energiesector en in de mijnbouwsector: twee sectoren die een 

belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit, met name 

in de gebieden waar zij hun olie, gas en andere grondstoffen 

winnen. Bovendien worden in samenhang met de mijnbouw 

en olie- en gaswinning andere activiteiten gestart in deze 

gebieden, waardoor de biodiversiteit verder onder druk komt 

te staan. Door onze keuze om niet te beleggen in mijnbouw 

en fossiele energie dragen we niet verder bij aan de druk op de 

biodiversiteit.

Daarnaast sluiten we genetisch gemodificeerde gewassen 

(GMO) uit als belegging. We beleggen bijvoorbeeld niet in een 

bedrijf als Bayer, dat met GMO-producten landbouw stimuleert 

met een hoge mate van monocultuur. Bij monocultuur-landbouw 

zien we een grote afname van biodiversiteit. 

Bijdragen aan behoud biodiversiteit
Afname van de biodiversiteit is voor een belangrijk deel het 

gevolg van klimaatverandering, een belangrijk thema in de 

duurzame beleggingsportefeuille. Door niet te beleggen in 

fossiele energie, maar in hernieuwbare energie streven we 

naar het verlagen van de CO2-uitstoot. Daarom beleggen we 

bijvoorbeeld in een bedrijf als Orsted, dat actief is in windenergie 

op zee. Ook investeren we in bedrijven die zich richten op het 

maken van energie-efficiëntere producten. 

Op die manier hoeft er minder energie te worden gebruikt 

en opgewekt. Ook dit zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. 

Voorbeelden daarvan zijn Trane technologies en Legrand. 
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Het tij keren
Het Duitse Climate Farmers is een bedrijf dat zich specialiseert in de aanpassingen die nodig zijn om ons voedselsys-

teem, en met name de agrarische sector, te verduurzamen. Climate Farmers heeft als doel ecosystemen te herstellen 

en de hoeveelheid CO2 te verlagen, onder meer door CO2 op te laten nemen in de bodem. Mede-oprichter van Climate 

Farmers, Ivo Degn, geeft aan dat als we de hoeveelheid koolstof in de bodem wereldwijd met slechts 2% verhogen, 

het mogelijk is om het tij van klimaatverandering te keren. Hoewel dit weinig lijkt, vergt het enorme inspanningen. Een 

manier om dat te bereiken is via zogeheten regeneratieve landbouw.

Regeneratieve landbouw (ook wel koolstoflandbouw genoemd) is een overkoepelende term voor verschillende tech-

nieken van landbouw en landgebruik om aangetaste bodems te herstellen. En tegelijkertijd voedsel, basismaterialen, 

grondstoffen en energie te leveren. Degn: “Deze manier van landbouw wil gebruik maken van natuurlijke dynamiek en 

natuurlijke kringlopen. En ook om biologische diversiteit voor ons te laten werken in plaats van ertegenin.” Regeneratieve 

landbouw gaat bovendien hand in hand met een verbetering van het levensonderhoud van agrariërs.  

Logischerwijze komt deze manier van werken ook de biodiversiteit ten goede. Veel van de activiteiten van regenera-

tieve landbouw zijn immers ook activiteiten die de biodiversiteit vergroten. Denk aan natuurlijke plaagdierbestrijding, het 

telen van meerdere soorten gewas op een stuk land, minerale meststoffen en het plaatsen van bijvoorbeeld struiken en 

bloemen. 

Voor dat het zover is, is er nog flink wat werk aan de winkel. De grootste uitdaging op dit moment is het gebrek aan 

infrastructuur: op het gebied van educatie en kennis, maar ook op het gebied van financiering. Climate Farmers richt zich 

dan ook op het verzamelen en verspreiden van kennis rondom koolstoflandbouw en het ontwikkelen van financiële instru-

menten. Dit om de overgang naar deze nieuwe manier van werken voor boeren zo soepel mogelijk te maken. Climate 

Farmers richt zich daarbij op heel Europa. 

In elke editie besteden we buiten beleggen om, aandacht aan een speler uit het veld die bijdraagt aan duurzaamheid. Dit 

bedrijf is niet bedoeld om in te beleggen, maar illustreert de ontwikkeling op het gebied van biodiversiteit.

Zoals eerder genoemd, is het tekort aan schoon water een 

andere factor van belang in de afname van biodiversiteit. In de 

portefeuille beleggen we in Xylem, een bedrijf dat producten 

levert om vervuild water schoon te maken. Daarmee kunnen 

we indirect bijdragen aan het in stand houden van biodiversiteit.

In het kort
Al met al nemen we biodiversiteit mee in onze 

beleggingsbeslissingen. We doen dit onder meer door niet 

te beleggen in mijnbouw, fossiele energie en genetisch 

gemodificeerde gewassen. Daarnaast beleggen we juist in 

bedrijven die minder bijdragen aan klimaatverandering en zorgen 

voor schoon water: twee factoren die een grote rol spelen in 

het behoud van biodiversiteit. We beleggen bijvoorbeeld in 

bedrijven die bijdragen aan energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie. 

We streven ernaar te beleggen in bedrijven die biodiversiteit 

op een directe manier vergroten, maar daar zijn nog te weinig 

mogelijkheden voor. We verwachten dat met de toegenomen 

aandacht voor biodiversiteit bedrijven in de toekomst meer gaan 

publiceren op dat vlak over hun activiteiten en beleid. Daardoor 

krijgen beleggers en consumenten een groter aanbod en kan 

biodiversiteit directer worden meegenomen in de keuze voor 

aankopen of in de beleggingsportefeuille. 
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1 Bron: https://ipbes.net/global-assessment, https://www.wwf.nl/wat-we-doen/ 
2 Bron: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/retail/de-kwetsbare- 
  tango-van-de-kledingsector-en-biodiversiteit.html
3 Bron: https://4p1000.org/act/?lang=en
4 Bron: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2146-7.epdf  

Feiten & Cijfers

Met een verhoging van 
0,4% aan opname van 
CO2 in de aarde kan 

de gehele CO2-uitstoot 
worden gecompenseerd.3

In de afgelopen 50 
jaar is de wereldwijde 
natuur ongekend snel 

achteruitgegaan. Zo is het 
aantal diersoorten op het 
land met minstens 20% 

gedaald, vooral sinds 1900.1

Het zeeleven heeft volgens een studie 
in Nature de kans om binnen dertig 
jaar te herstellen. Het vergt grote 

inspanning qua conservatie evenals grote 
beleidswijzigingen, maar de kennis om dit 

in 2050 te bereiken is aanwezig.4

CO2
De EU wil 30% van het land- 

en wateroppervlakte 
beschermen tegen vervuiling 

en exploitatie door het 
uiterlijk in 2030 als 

beschermd gebied te 
benoemen. Met het akkoord van Kunming, bereikt op 
de VN Biodiversiteitstop in oktober 2021, is dit plan 

uitgebreid naar de hele wereld.2
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Veel Nederlanders kennen het Wereld Natuur Fonds (WWF-

NL) als goed doel dat zich inzet voor natuurbehoud. Minder 

bekend is dat het WWF-NL ook beschikt over waardevolle 

informatie over de impact van het bedrijfsleven op de 

stand van de natuur wereldwijd. ‘Wij brengen in kaart 

welke impact bedrijfsactiviteiten hebben op de natuur en 

waar de biodiversiteit in het geding komt of geholpen kan 

worden,’ zegt Avital van Meijeren Karp. Kennis die financiële 

instellingen als ABN AMRO goed kunnen gebruiken bij het 

maken van duurzame keuzes, zegt Vincent Triesschijn, Hoofd 

ESG en Duurzaam Beleggen. ‘We roepen graag de hulp in 

van organisaties als het WWF. De specialistische kennis over 

risico’s rond biodiversiteit is een belangrijke aanvulling op de 

kennis van ESG-risico’s die onze analisten en portfoliomanagers 

al hebben.’ 

Van Meijeren Karp benadrukt de cruciale rol van financiële 

instellingen bij het behoud van biodiversiteit. Bijvoorbeeld 

door biodiversiteit mee te laten wegen bij de selectie van 

beleggingen, zowel duurzame als reguliere beleggingen. 

Ook kan de bank als kredietverstrekker voorwaarden stellen 

aan de duurzaamheid van bedrijven. ‘Het gaat slecht met 

onze natuur, maar daar rekening mee houden zit nog niet als 

vanzelfsprekend in ons systeem. Het vraagt echt andere data, 

kwaliteiten en inzichten.’ 

Risico van afnemen biodiversiteit
Voor financiële instellingen als ABN AMRO heeft het behoud 

van biodiversiteit zowel een maatschappelijk als een economisch 

belang. Activiteiten van bedrijven kunnen een negatieve impact 

hebben op het ecosysteem van planten en dieren in een 

gebied. Denk aan ontbossing voor de productie van palmolie, 

of ontginning van landschappen voor mijnbouw. ‘Maar het 

afnemen van de biodiversiteit heeft ook negatieve gevolgen 

voor bedrijven zelf,’ benadrukt Van Meijeren Karp. ‘Dit wordt 

de dubbele materialiteit genoemd. Bedrijven zijn voor hun 

bedrijfsvoering immers ook afhankelijk van ecosysteemdiensten 

zoals voldoende grondstoffen, vruchtbare grond en de 

beschikbaarheid van schoon water. Zonder deze zaken kunnen 

ze hun activiteiten niet op normale wijze voortzetten. Dat heeft 

Wat ABN AMRO van het Wereld Natuur Fonds kan opsteken  

‘Betrek de natuur bij alle 
financiële beslissingen’
Hoe behoud je de biodiversiteit en voorkom je het uitsterven van planten en dieren? Financiële 
instellingen hebben daarin een sleutelrol, weet Avital van Meijeren Karp, specialist Green 
Finance van het Wereld Natuur Fonds. ABN AMRO vraagt advies aan experts van het WWF 
en andere specialisten om meer rekening te houden met biodiversiteit. 
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directe invloed op de omzet en op de winst.’ Een groot risico voor 

banken, benadrukt ze. Bijvoorbeeld als ondernemingen niet aan 

hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen en failliet gaan. ‘Het 

afnemen van de biodiversiteit is dan ook een groot economisch 

risico: ruim de helft van alle economische activiteiten is direct 

afhankelijk van natuurlijke bronnen.'

Complexe afwegingen
ABN AMRO wil biodiversiteit op diverse manieren laten 

meewegen in de activiteiten. Triesschijn noemt als voorbeeld 

de gevolgen van diepzee mijnbouw. Diverse bedrijven 

verkennen de mogelijkheden om grondstoffen uit de 

zeebodem te winnen. Een dilemma: in die bodem bevinden 

zich veel schaarse metalen die nodig zijn voor de productie van 

bijvoorbeeld accu’s voor elektrische auto’s en zonnepanelen. 

Cruciaal voor de energietransitie, maar mijnbouw veroorzaakt 

ook in de zee milieuschade. ‘Met behulp van het onderzoek 

van het WWF-NL krijgen we nu een beter inzicht in de 

milieuschade die deze vorm van mijnbouw kan veroorzaken 

op de zeebodem.’ 

Van Meijeren Karp weet als geen ander hoe complex de 

afwegingen rond biodiversiteit zijn. Zo moet biodiversiteit 

altijd lokaal worden beschermd. ‘Je kunt het verlies van 

biodiversiteit niet compenseren zoals dat bij CO2 uitstoot 

gebruikelijk is. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een 

nieuw bos te planten om een deel van een oeroud tropisch 

regenwoud te vervangen.’ De biodiversiteit staat bovendien 

overal in de wereld onder druk. ‘Niet alleen in bijvoorbeeld 

het regenwoud en andere verre gebieden. In Nederland zorgt 

de intensieve landbouw er voor dat diverse dieren en planten 

verdwijnen. Dat heeft de stikstofcrisis ons wel geleerd.’ 

Satelliet signaleert ontbossing
Per situatie moet je bekijken wat je kan doen, zegt Van Meijeren 

Karp. Door de samenwerking tussen verschillende (financiële) 

organisaties is er veel mogelijk. ‘Zo werken we aan een specifiek 

project samen met een bank en een zuivelonderneming om 

boeren in Nederland te stimuleren meer rekening te houden 

met biodiversiteit op hun land.’ Uitdagend, want landbouw 

wordt door de druk op de kosten steeds intensiever. 

‘Het helpt om boeren te belonen die aantoonbaar op een 

duurzame manier werken en zo bijdragen aan het behoud 

van de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door hen een betere prijs 

voor hun producten of betere kredietvoorwaarden te bieden.’ 

Een mooi voorbeeld hoe financiële instellingen biodiversiteit 

in hun bedrijfsvoering kunnen integreren,’ zegt Triesschijn. 

Hij ziet veel in samenwerking. ‘Met hulp van WWF-NL en 

andere financiële partijen kunnen we kennis delen en zo 

samen manieren vinden om de afname van de biodiversiteit 

te stoppen.’ Een aansprekend voorbeeld is een project van 

een vermogensbeheerder dat met satellieten signaleert waar 

illegale ontbossing plaatsvindt, bijvoorbeeld bij het verbouwen 

van palmolie, cacao en koffie. De data van de satelliet maken 

het mogelijk om producenten en hun afnemers aan te spreken 

op hun verantwoordelijkheid, of bijvoorbeeld uit te sluiten van 

investeringen. Van Meijeren Karp: ‘Dankzij de satellietbeelden 

en de nauwe samenwerking met de financiële instellingen die 

samen miljarden aan beheerd vermogen vertegenwoordigen, 

kunnen we ontbossing in beleggingen een halt toeroepen.’

Kansen door biodiversiteit
Het WWF-NL vindt dat de financiële sector een sleutelrol heeft 

in het reduceren van biodiversiteitsverlies. Van Meijeren Karp: 

‘Als lokale ecosystemen in elkaar storten heeft dat een groot 

wereldwijd effect. Op de economie, lokale gemeenschappen 

én op de resultaten van financiële instellingen zoals banken.’ 

Het goede nieuws is dat behoud en herstel van de biodiversiteit 

ook veel kansen biedt. ‘Het Wereld Economisch Forum heeft 

berekend dat de transitie naar een natuurpositieve economie 

meer dan USD 10 miljard aan economische waarde oplevert. 

Vooral in sectoren als voedsel, infrastructuur en duurzame 

energie. De economische kansen die de natuur biedt zijn 

enorm. Financiële instellingen spelen een essentiële rol om 

die te benutten.’

Avital van Meijeren Karp, specialist Green Finance van het Wereld 

Natuur Fonds

Vincent Triesschijn, Hoofd ESG en Duurzaam Beleggen
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Het gebruik van duurzame energie, zoals energie die via 

windturbines wordt opgewekt, is van groot belang in de strijd 

tegen klimaatverandering. Maar de opwekking van windenergie 

brengt ook uitdagingen met zich mee. Voor veel windturbines 

die meer dan 10 jaar geleden zijn geïnstalleerd, is het einde 

van hun levenscyclus in zicht. Deze windturbines moeten 

worden ontmanteld. De vraag is dan, wat er gebeuren moet 

met de wieken van de windturbines. Volgens nieuwsbureau 

Bloomberg zullen er in de komende 4 jaar jaarlijks zo’n 8000 

windturbinewieken verwijderd worden – alleen al in de VS.1 

Omdat de wieken moeilijk te recyclen zijn, worden ze veelal 

verbrand of ze eindigen op stortplaatsen. Aangezien de wieken 

niet op een natuurlijke manier worden afgebroken, blijven ze 

mogelijk eeuwenlang op stortplaatsen liggen. 

Voor duurzame beleggers kan dit een dilemma zijn. Het 

opwekken van stroom via windturbines is een klimaatvriendelijk 

alternatief voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar 

door de wieken van oude windturbines voor onbepaalde tijd 

te begraven op een stortplaats, wordt schade toegebracht aan 

de natuur. De windenergiesector is zich steeds meer bewust 

1   https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/
wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-
landfills?sref=mk5p1Rbs

Duurzaam beleggen is niet altijd een kwestie van goed of fout. In deze rubriek kijken we vanuit 
duurzaamheidsperspectief naar concrete voorbeelden van beleggingsdilemma’s. Ditmaal staan 
we stil bij een specifieke uitdaging die de opwekking van windenergie met zich meebrengt.

van dit probleem. In Europa zoeken duurzame energiebedrijven 

daarom naar milieuvriendelijke oplossingen voor het vraagstuk 

hoe om te gaan met de wieken van ontmantelde windturbines. 

In Denemarken, bijvoorbeeld, is een toonaangevend duurzaam 

energiebedrijf stappen aan het zetten richting een meer 

circulaire manier van werken. Dit bedrijf heeft recent toegezegd 

om de wieken van windturbines te gaan hergebruiken, te 

recyclen of het materiaal ervan een andere zinvolle bestemming 

te geven (bijvoorbeeld door er energie aan te onttrekken). De 

toezegging geldt voor alle verouderde windturbinewieken op de 

windparken van het bedrijf, zowel op land (onshore) als in zee 

(offshore). 

Innovatie kan hierbij een deel van de oplossing zijn. Een 

Spaans bedrijf dat technologie ontwikkelt voor de winning 

van windenergie kondigde in 2021 aan, wieken voor offshore 

windturbines te maken die 100% recyclebaar zijn. Dit is een 

mogelijke ‘gamechanger’ voor de windenergiesector. Via een 

nieuwe technologie kunnen de materialen waaruit een wiek 

bestaat worden gescheiden, zodat deze kunnen worden 

gerecycled. Wat ons betreft zijn dit veelbelovende stappen 

richting een toekomst waarin energie zowel duurzaam als 

circulair zal zijn. 

Duurzaamheidsdilemma’s onder de loep

Grijze gebieden van groen 
beleggen
Sandra Saïdi - Portefeuillemanager Duurzame Aandelen

ABN AMRO Private Banking
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Deze aanbeveling is geproduceerd door ABN AMRO Bank N.V. ABN 

AMRO staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De 

Nederlandsche Bank. 

De in dit document aangeboden informatie is bedoeld als informatie in 

algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De 

informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een 

voorstel of aanbod tot 1) het kopen of verhandelen van beleggingspro-

ducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een 

beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit docu-

ment zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voor-

waarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden 

beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO 

kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar 

zijn via www.abnamro.nl/beleggen. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, 

volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te 

bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat 

de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. 

ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. 

De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder 

voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen 

informatie te actualiseren of te wijzigen.

 

ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van 

gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u 

in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan.

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder 

auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigen-

domsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden 

informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is 

niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei 

wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige 

toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit docu-

ment wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit 

programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen 

die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen 

van tijd tot tijd een positie aanhouden in beleggingsproducten waarnaar 

in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment 

banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten 

aanbieden en verlenen aan de emittent van beleggingsproducten waar-

naar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en 

verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van 

informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO 

voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op 

basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn 

opgetreden als leadmanager of co-leadmanager voor een openbare 

emissie van beleggingsproducten van emittenten die worden genoemd 

in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde 

beleggingsproducten gelden per de aangegeven datum en vormen geen 

garantie dat tegen deze koers orders kunnen worden uitgevoerd. De 

opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

Company disclosure 

ABN AMRO heeft geen relatie met de onderneming(en) waar deze 

aanbeveling betrekking op heeft, noch heeft ABN AMRO een overeen-

komst voor de productie van deze beleggingsaanbevelingen. ABN AMRO 

heeft nu of in de afgelopen twaalf maanden geen diensten aan de uitge-

vende onderneming verricht die van invloed zijn geweest op de inhoud 

van deze beleggingsaanbeveling.

US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als broker-

dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Ameri-

kaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment 

Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van 

andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van 

de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor 

genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienst-

verlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin 

omschreven beleggingsproducten en beleggingsdiensten, alsmede de 

advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen 

[“US Persons” in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit 

document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meege-

bracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan 

Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de 

intentie de in dit document beschreven beleggingsdiensten en/of beleg-

gingsproducten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan per-

sonen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voor-

schrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of 

kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen 

bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/

of het afnemen van de in dit document beschreven beleggingsdiensten 

en/of beleggingsproducten en zodanige beperkingen in acht te nemen. 

ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van beleggings-

diensten en/of beleggingsproducten die in strijd met de hiervoor 

bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Disclaimer inzake duurzaamheidsindicator

ABN AMRO Bank N.V. heeft alle redelijkerwijs vereiste zorgvuldigheid 

betracht om te waarborgen dat de indicatoren betrouwbaar zijn. De 

informatie is echter niet door een accountant gecontroleerd en is aan 

wijziging onderhevig. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor enige schade 

die een gevolg is van het (directe of indirecte) gebruik van de indicatoren. 

De indicatoren op zich zijn niet bedoeld als een aanbeveling met betrek-

king tot individuele bedrijven, en evenmin als een aanbod tot het kopen 

of verkopen van beleggingen. Hierbij dient te worden aangetekend dat 

de indicatoren een opinie op een bepaald moment weergeven, waarbij 

een aantal verschillende duurzaamheidsaspecten in aanmerking is 

genomen. De duurzaamheidsindicator geeft slechts een indicatie van de 

duurzaamheid van een bedrijf binnen zijn sector.
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