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Burgers' Zoo van harte welkom waarna Titia Wolterbeek, 
directeur van De Vlinderstichting, het publiek toesprak. 
Zij hoopte dat de ruim vijftig aanwezige bedrijven met 
De Vlinderstichting gezamenlijk de verantwoordelijk-
heid wilden oppakken om de vlinders in onze omge-
ving beter te beschermen. Ze introduceerde meteen 
Lodewijk Hoekstra, bekend van de televisieprogramma’s 
‘Eigen huis & tuin’ en ‘Greenkids’, die de rest van de 
avond zou begeleiden.

Vlinders en biodiversiteit
Onze eigen professor Michiel Wallis de Vries liet in zijn 
toespraak zien hoe belangrijk vlinders zijn, wat vlin-
ders ons zeggen en wat hun rol in de biodiversiteit is. 
Kortom: waarom moeten we vlinders beschermen? De 
schrijver van dit artikel ging vervolgens in op wat bedrij-
ven met biodiversiteit kunnen doen Hij gaf aan dat alle 
maatschappelijke thema’s, zoals CO2-reductie, recycling, 
'Cradle to Cradle' en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen heel belangrijk zijn, maar doorgaans 
niet direct leiden tot meer natuur om je heen. Remco 
Barkhuis van Haven Amsterdam voegde er het nut van 
tijdelijke natuur aan toe. Dit strategische middel kunnen 
bedrijven inzetten om hun terreinen vrij te houden voor 
verdere exploitatie en de natuur de ruimte te bieden om 
zich tijdelijk - en in de praktijk vaak heel lang - te ontwik-
kelen.

In de praktijk
Bakhuis voegde zich daarna bij het panel van ProRail, 
Philips, Arcadis en Stayokay, dat door Hoekstra en de 
auteur geïnterviewd werd. Hiermee werden de projec-
ten die deze bedrijven al doen met De Vlinderstichting 

Tekst:
Albert Vliegenthart

De Vlinderstichting

Ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan heeft De 

Vlinderstichting op 20 juni jl. een business event gehou-

den voor haar zakelijke contacten. Het doel van deze 

bijeenkomst in Burgers’ Zoo was om bedrijven te infor-

meren en te inspireren om zelf iets concreets te doen 

met biodiversiteit. En vlinders zijn hiervoor uitstekend 

te gebruiken.

Het informatieve programma werd geopend met een 
prachtige vlinderfilm van collega Annette van Berkel, 
die muzikaal werd begeleid door de bekende harpiste 
Lavinia Meijer. Zij had de muziek precies afgestemd op 
de beelden. Constanze Mager heette iedereen namens 
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Volop vlinderdeals 

Lodewijk Hoekstra, bekend van 'Eigen Huis & Tuin' en Greenkids, intro-

duceert de sprekers en het panel.

Michiel Wallis de Vries, buitengewoon hoogleraar aan Wageningen 

Universiteit, laat zien hoe belangrijk vlinders zijn.

Betoverende harpklanken van Lavinia Meijer: een prachtige muzikale 

omlijsting van de film van Annette van Berkel.
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onder begeleiding van het duo Hoekstra/Vliegenthart 
werd iedereen aangemoedigd om een vlinderdeal met 
De Vlinderstichting te sluiten. Deze deals mochten con-
crete afspraken zijn of intenties om iets met biodiversi-
teit dan wel met vlinders te gaan doen. In totaal werden 
bijna dertig deals gesloten waaronder een aantal bijzon-
dere. Zo wil Wienerberger, producent van keramische 
bouwmaterialen, in gesprek met De Vlinderstichting om 
zijn terreinen te verbeteren voor biodiversiteit, DANVOS 
wil met De Vlinderstichting een programma opstellen 
om gefaseerd maaibeheer te gebruiken bij de productie 
van karton en energie en Philips wil de huidige ontwik-
kelingen uitbreiden.

Biodiversiteit leeft
Wij kijken terug op een zeer geslaagd business event, 
waar De Vlinderstichting op een professionele manier 
bedrijven heeft geïnspireerd om concreet met biodiver-
siteit aan de slag te gaan. De aanwezigheid van meer 
dan vijftig bedrijven, van particuliere ondernemers tot 
multinationals, geeft aan dat het thema en de organisa-
tie aansluiten bij wat er leeft in het bedrijfsleven.

toegelicht. Het ging niet zozeer om de precieze inhoud, 
maar meer om de impact die deze projecten hebben 
binnen de organisatie en de manier waarop je dergelijke 
projecten van de grond krijgt. Zo werd duidelijk dat bij 
Philips de initiatieven vanaf de werkvloer zich nu als 
een olievlek uitbreiden over de rest van het bedrijf en 
dat biodiversiteit iets is geworden waar rekening mee 
gehouden wordt. ProRail neemt biodiversiteit mee in 
de bestekken en probeert dit breder in het bedrijf te 
implementeren. Arcadis lichtte het concept ‘Species in 
Business’ toe. Bedrijven kunnen zich aan een bepaalde 
soort committeren en hiervoor ook zelf in actie komen, 
zodat de betrokkenheid vergroot wordt. En ook 
Stayokay heeft inrichtingsmaatregelen getroffen wat per 
saldo geen geld kostte maar juist genereerde. 

Vlinderdeals
Daarna was er een diner, waarbij Lavinia Meijer het 
speciaal voor De Vlinderstichting gecomponeerde 
muziekstuk ‘Butterfly Swing‘ op de harp liet horen. In het 
geroezemoes van het gemêleerde gezelschap klonken 
geregeld de woorden vlinder en biodiversiteit er boven-
uit. Na het diner werd de beursvloer gestart. Wederom 

Tijdelijke natuur? Een fluitje van een cent, volgens Remco Barkhuis 

van Haven Amsterdam.

Het panel toont aan dat het bedrijfsleven heel goed rekening kan 

houden met biodiversiteit.

Het sluiten van een van de bijna dertig vlinderdeals wordt bekrachtigd 

met een ferme handdruk.
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De volgende bedrijven hebben een vlinderdeal gesloten:


