vZB Consultancy
Help mee aan het herstel van biodiversiteit en natuur in eigen land,
ze zijn van levensbelang!
Natuur en biodiversiteit verkeert in direct gevaar!
Veel levensvormen op de aarde zijn afhankelijk van elkaar. Daarin speelt variatie een belangrijke rol.
Ook de mens kan zonder andere organismen niet bestaan. Alle levende wezens (planten, dieren,
micro organismen) vormen een fijnmazig web waarin alle soorten door honderdduizenden jaren
evolutie heel nauwkeurig op elkaar afgestemd raakten. Zelfs wanneer slechts enkele schakels
verdwijnen, kan dat een impact hebben op een deel van het levensweb. Een grote biodiversiteit staat
borg voor een grote veerkracht van het web. Met andere woorden, met een grote biodiversiteit
beschikt het levensweb over voldoende reserves om zich te herstellen en normaal te blijven
functioneren, zelfs nadat een verstoring optrad. Tenzij de veranderingen te groot worden, zoals een
natuurramp of de klimaatcrisis. Dieren, planten en micro organismen worden massaal bedreigd. De
mens en de planeet hangen voor hun voortbestaan van die biodiversiteit af.
Oorzaak. De steeds intensievere landbouw heeft een grote negatieve impact op natuur en
biodiversiteit, dit in tegenstelling tot ‘de oude landbouw’ van voor 1940 die een integraal onderdeel
van de natuur vormde en daarmee de biodiversiteit ondersteunde.
Wat te doen? De natuur de ruimte geven om haar rol in als biodiversiteitsmotor terug te nemen.
Hoe? Het Nederlandse landareaal bestaat uit meer dan 60% landbouw, die vrijwel volledig uit
intensieve landbouw bestaat. Deze intensieve landbouw geeft de natuur geen enkele ruimte om haar
taak als biodiversiteitsmotor waar te maken. Door de Nederlandse landbouw te helpen over te gaan
naar een circulaire/regeneratieve landbouw wordt de landbouw een integraal onderdeel van de
natuur die daardoor de natuur haar essentiële rol als biodiversiteitsmotor weer kan opnemen.
Naast het herstel van biodiversiteit en natuur wordt hiermee ook een grote bijdrage geleverd aan
meerdere klimaatdoelstellingen, gezondheids- en sociale vraagstukken.
Het belang van privaat geld in het herstel en versterking van natuur en biodiversiteit.
De ‘overheden’ (lokaal, nationaal, internationaal) blijven hangen in oeverloze discussies en stellen
het handelen veelal uit. De tijd dringt en hierin kan privaat geld (door snelheid van handelen) een
grote rol spelen om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten en als goed voorbeeld voor de
‘overheden’ te dienen. Privaat geld kan dan als aanjager werken → ‘sneeuwbal effect’.
Hoe kan privaat geld (vermogende particulieren en stichtingen) bijdragen?
Van Zinnicq Bergmann Consultancy helpt u aan passende projecten zodat u een bijdrage kunt leveren
aan het herstel en versterking van natuur en biodiversiteit in Nederland en België.
Floris van Zinnicq Bergmann;
Bioloog en meer dan 30 jaar werkzaam als vermogensbeheerder, een perfecte combinatie om de
twee werelden van investeren en natuurherstel bijeen te brengen. Mede door mijn werkzaamheden
bij Natuurmonumenten, als senior relatiemanager, is mij meer dan duidelijk geworden dat de
natuurwaarde en de biodiversiteit in Nederland er slecht voor staan.
Aan het zeer noodzakelijke herstel en versterken van natuur en biodiversiteit wijd ik mijn tijd. Mijn
passie, kennis en ervaring zet ik in om vermogende stichtingen en particulieren te verbinden met
agrariërs die willen overgaan naar een circulaire/regeneratieve landbouw, waarbij de volgende
begrippen centraal staan;
landbouwtransitie mede mogelijk maken • rechtvaardige, duurzame en groene wereld •
biodiversiteit & natuur • gezondheid & welzijn • cultuur
Als intermediair breng ik beleggers, natuurorganisaties en boeren bij elkaar om tot (financieel en
ecologisch) duurzame en verantwoorde projecten te komen.
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