


The Natural Step
het model waarop de Droom van Grou voor 2030 is gebaseerd

Enkele belangrijke weetjes over het ontstaan van The Natural Step

• Definitie Commissie Brundtland 1987 “Sustainability” (behoeften 
huidige generatie én verantwoordelijk voor behoeften komende 
generaties)

• Sinds 1989, Zweden. Grondlegger Karl Hendrik Robèrt
• Consensus van 50 wetenschappers, multidisciplinair
• Universitaire studie in Zweden “Strategic leadershop towards

Sustainability”, Blekinge TU. Eerste Masteropleiding Sustainability
wereldwijd.

• En.wikipedia.org/thenaturalstep of www.thenaturalstep.nl





Wat Grou2030 leerde en nu gebruikt

• Een punt op de horizon is waardevol en geeft richting (Kennedy, Mandela)

• Veranderingen gaan zó snel; juist daarom werkt visionair dromen beter dan 
“forecasten” (Zoals in ‘90 weinig burgers het nut zagen van mobiel bellen)

• Mét behoud van welvaart en welzijn is een duurzame toekomst mogelijk 
(het is zeker geen weg “terug naar stenen tijdperk”)

• De definitie van duurzaamheid helpt écht (Commissie Brundtland 1987)

• Leer denken in kringlopen; altijd! Want het = alles is een systeem.

• Alle materie blijft, alleen de vorm kan veranderen.

• Gebruik de 4 pijlers – allemaal tegelijkertijd - voor weten, afwegen en 
beslissen.



Enkele belangrijke natuurwetten 
voor dit systeem zijn. 

1. We leven in een open 
systeem voor energie. Zonne-
energie bereikt de aarde in de 
vorm van licht.

2. We leven in een gesloten 
systeem voor materie. Niets 
verdwijnt, alleen de vorm kan 
veranderen.

3. De fotosynthese in de cel 
zorgt voor herstel en 
wederopbouw.



The Natural Step ontdekte welke vier 
systeemfouten worden gemaakt die de 
toekomst in gevaar brengen.

• We brengen TE SNEL EN TEVEEL 
STOFFEN UIT DE AARDE in de biosfeer

• We brengen TE SNEL EN TEVEEL 
NATUURVREEMDE STOFFEN IN DE BIOSFEER

• We breken DE NATUUR SNELLER AF DAN 

de natuur kan HERSTELLEN

• We beperken MENSEN IN het vervullen van HUN 
BASISBEHOEFTEN

Zie volgende 4 dia’s ter illustratie



Fossiele brandstoffen
- Kolen

- Aardolie

- Aardgas

Metalen
- Lood

- Chroom

- Zink

Mineralen
- Asbest
- Zout

- Fosfor

WE BRENGEN TE SNEL EN TEVEEL 

STOFFEN UIT DE AARDE IN DE BIOSFEER



- Oplosmiddelen
- Weekmakers 
- Brandvertragers 

- Medicijnen
- Kunstmatige hormonen

- Nanodeeltjes

- Kunstmatige geur-, kleur

- en smaakstoffen

- Bestrijdingsmiddelen

- Microplastics 

WE BRENGEN TE SNEL EN TEVEEL 

NATUURVREEMDE STOFFEN IN DE BIOSFEER



- Bebouwing, bestrating
- Versnippering  natuur

- Ontbossing 
- Overbevissing 

- Stroperij 

- Monoculturen 

- Niet-inheemse soorten 

WE BREKEN DE NATUUR SNELLER AF 

DAN 

DE NATUUR KAN HERSTELLEN



in de bedrijven
- gezondheid ondermijnen

- niet veilig werken
- onrechtvaardigheid 

in onze samenleving
- armoede

- werkloosheid
- isolement

wereldwijd
- oneerlijke handel

- oorlog en geweld & honger

- arbeidsomstandigheden

WE BEPERKEN MENSEN IN HET VERVULLEN

VAN HUN BASISBEHOEFTE



Earth overshoot day



Hopen op een wonder en op 3 aardbollen 
ofwel gericht handelen?

De lessen en de eerste veranderingen
• Als de mens doorgaat zoals 

gebruikelijk zijn drie aardbollen nodig.

• Die hebben we niet en dus zoekt 
iedereen anno nu naar handvatten.

• Van klimaatmaatregelen zoals opslag 
van zoet water, of van overgang naar 
hernieuwbare energie tot herstel van 
natuur en vergroten biodiversiteit.

• Maar …. is er ook een overkoepelend 
systeem. Ja, dat is er: lees!

Van 4 systeemfouten naar 4 pijlers
• Niet sneller en meer stoffen uit de 

aarde halen dan het milieu kan 
verwerken

• Niet sneller en meer natuurvreemde 
stoffen ín het milieu brengen dan het 
kan verwerken

• De natuur niet sneller afbreken dan 
tijd nodig voor herstel door de natuur

• Geen dingen doen die mensen 
beperken in hun basisbehoeften, 
zowel dichtbij als ver weg.





PROCES

AANPAK




