
Karin Albers; van landschapsecoloog
naar groene spreker.

Na 20 jaar veldwerk en ecologisch advies heeft Karin besloten om haar
bevindingen rechtstreeks naar bedrijf en consument te brengen. Zij heeft een
roadmap op basis waarvan iedereen zelf bepaalt en leert de juiste keuzes te
maken. Keuzes met minder ecologische impact, maar met winst voor mens én
natuur.

“Toen ik erachter kwam dat bedrijven en mensen
echt wel willen, maar werkelijk door de bomen het
bos niet meer zien, wist ik wat me te doen stond.”

“Als landschapsecoloog heb ik enorm veel geleerd over planten, dieren,
ecosystemen en de natuur, wat een diepgewortelde passie van mij is,” vertelt
Karin. “Direct na mijn studie Landschapsecologie ben ik begonnen met
ondernemen en heb ik veel verschillende projecten gedaan, van het opstellen
van natuurbeheer- en inrichtingsplannen tot het inventariseren van amfibieën
in een waterpak met een schepnet in mijn handen. 

Alhoewel ik het werk fantastisch vond
(en nog steeds vind), voelde ik dat ik
niet genoeg betekende voor mijn vak.
Ik heb toen de brug geslagen naar
overheden, semi-overheden,
hoveniers, natuurbeheerders,
landschapsarchitecten en
beleidsmakers door middel van het
geven van cursussen. Nu ik twee jaar
verder ben, wil ik de brug slaan naar
het bedrijfsleven en het grote
publiek.”



Natuur is belangrijk en onderbelicht.

Per saldo gaat de natuur er elk jaar op achteruit en alleen de juiste keuzes
kunnen voor een kentering zorgen. In heldere en klip en klare bewoording geeft
Karin aan dat ze in de ecologische wereld heel goed weten hoe positieve
verandering gerealiseerd kan worden. De mensen die elke moment van de dag
grote en kleine keuzes maken, weten het alleen vaak niet.

“Het is mijn missie als spreker om mensen en
organisaties in beweging te krijgen en ze te helpen
keuzes te maken waarin natuur wordt
meegewogen.”

Impact maken

“Ik erken dat er veel tegengestelde of paradoxale keuzes zijn. Of zelfs duivelse
dilemma’s. Toch kan een mens of bedrijf altijd de beste keuze maken in relatie
tot wat zij het meest belangrijk of urgent vindt. Ik wil mensen op hun eigen
voorwaarden de groene weg in laten slaan.”



Een mooi voorbeeld is de bierbrouwerij van Heineken in Zoeterwoude: hun
gazons zijn ingericht als een bloemrijk grasland waar de orchideeën de lucht
inschieten. Dit zorgt niet alleen voor een beter imago, maar ook gaat de
betrokkenheid en de gezondheid van de werknemers erdoor omhoog.
Daarnaast heeft een groenere (werk)omgeving een hogere vastgoedwaarde en
biedt verkoeling. Heineken heeft haar groene gazon dus omgetoverd tot een
kleurrijke oase, met bloemen, vlinders en bijen. En dit alles met een
gelijkblijvend beheerbudget! Ook werken ze hard aan het energie-neutraal
produceren van hun bieren. Een goed voorbeeld wat navolging verdient.

De Winst van de natuur

De roadmap die Karin heeft om bedrijven en mensen te helpen hun eigen,
goede keuzes te maken is niet alleen voor hun karma, hun goede gevoel of voor
het soms (op korte termijn) onzichtbare effect op de omgeving. Het levert ook
winst op!

De marketingwaarde van de juiste keuzes maken is enorm. Als het aan Karin
ligt gaan we dit decennium nog allemaal massaal stemmen met onze
portemonnee. Daarmee bedoelt zij dat de consument de bedrijven gaat belonen
die de juiste keuzes maken. 



“Ecologische keuzes maken is dus niet alleen beter
voor de natuur, maar heeft ook voordelen voor
onszelf” – aldus de duurzaamheidsmanager van
Heineken

Het wordt hoog tijd dat ecologen en biologen hun geiten-wollen-sokken-imago
van zich afschudden volgens Karin. Ze kijkt me ondeugend aan. Zij is zelf een
prachtig voorbeeld van een gedreven, nuchtere, zakelijke professional die haar
vak als ecoloog, academicus en business wise ondernemer al vele jaren
combineert.

Groene missie

Ze geeft aan hoe belangrijk die combinatie is: “Je kan die natuurambitie hebben
vanuit een intrinsieke waarde vanuit de natuur zelf, maar ik realiseer me heel
goed dat voor bedrijven en consumenten de financiële kant belangrijker is. De
natuur kan echter ook op heel veel manieren voordelen bieden en daar wil ik
iedereen graag op wijzen. Door juist de winst van de natuur te laten zien hoop
ik dat ik een bredere doelgroep kan aanspreken dan alleen mijn ecologisch
geschoolde netwerk en er zo voor te zorgen dat we allemaal ons steentje
kunnen bijdragen. Zelf kan ik bijvoorbeeld enorm genieten van kamperen in een
tentje en dan ’s ochtends wakker worden van een symfonie van zingende
vogels. Laten we er met z’n allen alles aan doen om zulk genot te kunnen
behouden.” 



Karin Albers is na haar studie Landschapsecologie in 1996 direct begonnen met
haar eigen bedrijf Ecologica. Het managen van het bedrijf en een team van circa
10 personen heeft ze succesvol gecombineerd met een veelheid aan
onderzoeks- en adviesopdrachten. Dit heeft geresulteerd in een brede kennis
en ervaring op het gebied van landschapsecologie, flora, fauna, inrichting en
beheer.

Over Karin Albers

Nu geeft zij door keynotes en workshops bedrijven
en mensen de inspiratie en heldere handvatten
waardoor zij op basis van hun eigen overtuigingen,
waarden en normen de beste beslissingen kunnen
nemen voor hen en de natuur.

Meer over Karin weten?
Je leest hier alles over
haar ecologische
achtergrond en haar
groene passie. 

https://karinalbers.nl/
#about


