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Voor Peter Martin,

die met zijn integriteit, inzicht 

en toewijding aan innovatie 

dit boek mogelijk maakte 

en daarnaast nog veel meer



“De huidige economie is suïcidaal destructief. Om daarvan af te ko-

men hebben we een heel ander onderwijs nodig en snel. Dat is de 

uitdaging. 

Ken Webster en Craig Johnson staan niemand toe om voortijdig op 

zijn lauweren te rusten. Scholen die gaan voor groen, of gezond, of 

buurtgericht, of speelnatuur, of koolstofarm; allemaal prima – maar 

het gaat er uiteindelijk om de hele samenleving opnieuw uit te vinden. 

Gelukkig is Leren van de natuur voor iedereen in het onderwijs een  

uitstekende reisgenoot.”

Jonathon Porritt

voormalig voorzitter van de Britse Sustainable 

Development Commission 
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Ten geleide

In de krant 1 stond onlangs een opmerkelijk berichtje onder de kop: 

‘Docent mag zich ecologisch scholen’. Degenen die – net als ik – hier-

bij denken aan nascholing natuur- en milieueducatie, hebben het mis. 

Het betreft een tweedaagse training Elk kind de leerkracht die hij verdient, 

ter voorkoming van uitval en radicalisering in het onderwijs. Volgens 

de organisatoren is de training gebaseerd op het concept ‘duurzaam 

opvoeden’, dat weer gestoeld is op “ecologische inzichten, om de kwa-

liteit van interacties te verhogen en ontwikkelingen prettiger te laten 

verlopen.” Een enigszins cryptische omschrijving naar mijn smaak, 

maar tóch: het laat zien hoe principes uit de natuur betekenisvol kun-

nen zijn in een ander domein, in dit geval opvoeding. 

Een duurzame toekomst… is daar nog iemand op tegen? Iedereen 

wenst zich een toekomst waarin we in onze behoeften kunnen voor-

zien, zonder de ontwikkeling te belemmeren voor generaties na ons. 

Dat vraagt een nieuwe balans tussen economie en ecologie, verstan-

dig omgaan met grondstoffen, afval opnieuw inzetten en energie die 

schoon en hernieuwbaar is. 

Dit boek gaat over de inzet van educatie bij het streven naar een duur-

zame toekomst. Daarin zijn veranderingen onontkoombaar, zowel tech-

nologisch als sociaal. Educatie als sleutel voor verandering (key agent for 

change) speelt daarbij een belangrijke rol. Educatie maakt mensen be-

wust en biedt inzicht, het betrekt mensen en spoort hen aan tot han-

delen. De auteurs Ken Webster en Craig Johnson plaatsten de natuur 

in het hart van die educatie en beschrijven hoe ‘leren van de natuur’ 

ons kan helpen bij het inrichten van de duurzame toekomst.
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Over de relatie tussen educatie en duurzaamheid bestaan vele inzich-

ten. Het is goed je te realiseren dat de auteurs het boek schreven in 

een Angelsaksische traditie en dat bij het vertalen naar de Nederlandse 

situatie twee benaderingen min of meer samenkomen: Natuur- en mi-

lieueducatie (NME, in het Engels vooral aangeduid als Environmental 

Education (EE)), en het nieuwere concept Leren voor duurzame ont-

wikkeling (LvDO, in het Engels vooral aangeduid als Education for 

Sustainable Development (ESD)). Het voert te ver om in dit boek tel-

kens het onderscheid te maken. De auteurs openen perspectieven die 

voor beide disciplines interessant zijn. Hun perspectief kan bijdragen 

aan inhoudelijke vernieuwing en een toenemende relevantie van beide 

educaties voor andere domeinen.

Als ‘natuur’ onderwerp is in leersituaties, gaat het meestal om leren 

óver flora, fauna, ecosystemen, soortenrijkdom etc. Onderzoek toont 

aan dat beleving van en kennis over natuur bijdraagt aan waardering 

en respect op latere leeftijd. Op jonge leeftijd leren over natuur, leidt 

op oudere leeftijd tot natuur-, milieuvriendelijk en duurzamer atti-

tude en gedrag. 

Dit boek gaat een stap verder. Het plaatst ‘natuur’ als onderwerp 

van educatie in een andere positie. Het laat zien dat je naast leren óver 

natuur ook kunt leren ván de natuur. Dat leidt tot een nieuw denkka-

der, gestoeld op de gedachte van de natuur als leermeester en de na-

tuur als kapitaal. Kennis opdoen over natuur en natuurlijke systemen 

is dan geen doel op zich, maar een middel om ecologische principes 

te doorgronden. Dit leren ván de natuur vindt zijn weg inmiddels naar 

verschillende domeinen. Zie het ‘duurzaam opvoeden’ in de eerste ali-

nea. Voorbeelden zijn er ook op andere terreinen: een huis waarin het 

ventilatiesysteem van een termietenheuvel is geïmplementeerd, glas 

dat over de water- en vuilafstotende eigenschappen van het lotusblad 

beschikt of verf die ademt en lucht zuivert of… Het zijn nieuwe toe-

passingen van principes uit de natuur. Daarmee wordt de natuur een 

voorbeeld bij het vormgeven van producten, processen en systemen 

die onze toekomst gaan bepalen. De natuur heeft ruim 3 miljard jaar 

innovatie al achter de rug. Niet bewust, maar er van leren kunnen we 

wel bewust doen.
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Dit gedachtegoed staat niet op zichzelf. Het heeft raakvlakken met oude 

en nieuwe visies op duurzame ontwikkeling. Eco-engineering, biomi-

micry, the natural step, cradle to cradle…, duurzaamheidsconcepten 

die wijzen op de relatie tussen ontwerp en natuur. In plaats van groei 

en ontwikkeling als vijand van duurzaamheid te zien, baseren deze 

concepten zich op het idee dat menselijk handelen, economische groei 

enerzijds en natuur, milieu en duurzaamheid anderzijds elkaar als 

partner moeten beschouwen. Dan is ontwikkeling mogelijk waarmee 

waarden voor de mens en het ecologisch systeem groeien. De belan-

gen vloeien samen en dat levert kracht voor de toekomst. 

Leren ván de natuur kan een belangrijk onderdeel worden van edu-

catie voor een duurzame toekomst. Ken Webster en Craig Johnson 

hebben dit inspirerend beschreven in Sense and Sustainability. Het 

programma Natuur- en Milieueducatie heeft gemeend er goed aan te 

doen om te stimuleren dat dit boek op de Nederlandse markt komt. 

We hopen dat het perspectief ‘leren van de natuur’ discussie uitlokt, 

visie vormt en vernieuwing stimuleert.

Marieke van der Werf

Programmamanager NME, 2008-2011

1	 	 Het	Parool,	27	april	2010

t e n 	 g e l e i d e
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Inleiding

Dit is het essentiële verschil tussen fletsgroen en frisgroen denken:  

de realiteit is dat de veranderingen die we moeten doorvoeren systeem-

veranderingen zijn. –	Alex	Steffen

Leren voor duurzame ontwikkeling 1 bevindt zich in de ‘fletsgroene’ 

fase. Er is veel discussie over persoonlijke verantwoordelijkheid en in-

zet om afval te verminderen en verstandig te consumeren. Maar dat 

is niet genoeg. Met Alex Steffen zijn we van mening dat we moeten 

overschakelen op ‘frisgroen’ denken. Dit denken symboliseert een ge-

voel van het veranderen van de wereld dat verder gaat dan het depri-

merende vooruitzicht van ‘minder en dan nog minder’. We moeten 

naar een frisgroen denken dat uitzicht biedt op een toekomst die zowel 

hoopgevend als duurzaam is. Het betekent dat we ons moeten focus-

sen op het grote geheel, op systeemveranderingen.

Dat is nogal wat. We hebben hier andere referentiekaders voor no-

dig. Gelukkig zijn die er. Innovatieve organisaties – op uiteenlopende 

gebieden als planologie, landbouw, bouw en productontwerp – adopte-

ren een ‘gesloten kringloop’ (levende systemen)-model. Deze bedrijven 

en veel groepen laten zien hoe duurzaamheid op zinvolle wijze verwe-

ven kan worden in een toekomst die hoopgevend, logisch samenhan-

gend en begrijpelijk kan zijn – èn koolstofarm.

In Leren van de natuur willen we laten zien hoe dit ‘gesloten kring-

loop’-denkkader kan helpen om leren voor duurzame ontwikkeling tot 

kernambitie te maken van het onderwijsveld en van de sociale omge-

ving waarvan de scholen deel uitmaken. Door expliciet de sleutelideeën 
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over ‘hoe de natuur werkt’ te projecteren op de wijze waarop educatoren 

en leerlingen de wereld beschouwen kan ‘frisgroen denken’ ontstaan 

– net als bij toonaangevende bedrijven als General Electric, Toyota en 

InterfaceFLOR. In dit boek proberen we leren voor duurzame ontwik-

keling nieuw leven in te blazen, zaken met elkaar te verbinden en in-

spanningen onder de vlag van leren voor duurzame ontwikkeling uit 

te breiden, terwijl we de beste elementen van sociaal lesgeven en le-

ren versterken – daar is tenslotte ook sprake van een systeemaanpak. 

Voor het eerst is er een coherent en steeds beter ontwikkeld model 

dat op creatieve wijze omgaat met de uitdaging van een koolstofarme 

toekomst en ons helpt het onduurzame heden te begrijpen. We hopen 

dat dit boek zal leiden tot een levendige discussie en het toetsen van 

ideeën over hoe we zullen leven en werken en in ons levensonderhoud 

zullen voorzien in een tijdperk van transitie.

Om haar perspectief te onderbouwen wordt in Leren van de natuur ge-

bruik gemaakt van voorbeelden van bedrijven en innovaties van over 

de hele wereld, evenals van onze eigen ervaring in het Verenigd Ko-

ninkrijk. 

David Orr2 schrijft: “Het grote publiek weet, denk ik, wel waar het tegen 

is, maar niet waar het voor is. Er zijn inderdaad veel zaken waar een einde 

aan moet komen, maar wat moet er begonnen worden? Het antwoord op 

die vraag ligt in een logischer samenhangende agenda rondom het concept  

Buckminster Fuller,	uitvinder	van	de	geodetische	koepel	en	auteur	

van	Operating Manual for Spaceship Earth	(in	1963	zijn	tijd	ver	voor-

uit),	is	een	soort	held	voor	ons.	iedereen	die	het	lef	heeft	om	zichzelf	

aan	te	kondigen	met	de	uitspraak:	‘ik	begin	altijd	met	het	univer-

sum,’	trekt	mijn	aandacht.	Vaak	vroeg	hij:	‘Wat	is	het	belangrijkste	

dat	we	kunnen	bedenken	op	dit	uitzonderlijke	moment?’	Als	we	een-

maal	het	grote	plaatje	geschetst	hebben,	kunnen	we	ons	bezighou-

den	met	de	invulling.	eerst	het	grote	geheel,	dan	de	details.	en	num-

mer	negen	uit	zijn	top	tien	van	leiderschapsprincipes	was:	‘Probeer	

de	omgeving	te	hervormen,	niet	de	mens’.
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‘ecologisch ontwerpen’. Dit ontwerpen is van toepassing op grondgebruik, 

gebouwen, energiesystemen, transport, materiaalgebruik, water, landbouw, 

bosbeheer en ruimtelijke ordening. Al meer dan drie decennia zijn we bezig 

met het ontwikkelen van ideeën, wetenschap en technologisch vernuft om een 

duurzame samenleving tot stand te brengen. Het grote publiek heeft alleen 

fragmentarische kennis, maar geen weet van een coherent en praktisch po-

litiek programma – eigenlijk de enige praktisch haalbare aanpak. Dit valt 

de wereld van natuur- en milieubehoud te verwijten. Aan ons de taak aan 

het grote publiek een beleid voor te leggen dat de menselijke en economische 

voordelen bevat van betere technologie, geïntegreerde planning, coherente 

doelstellingen en van een vooruitziende blik.”

Dit is waar Leren van de natuur om de hoek komt kijken. Het pro-

beert in de onderwijs-arena een vereenvoudigd en coherent perspectief 

te introduceren volgens de lijnen van Orr’s ‘ecologisch ontwerp’ dat een 

Het	grote	geheel	zien	–	de	Middeleeuwse	ingewijde	vangt	een	glimp	op	van	de	werking	

van	het	heelal
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goede kans maakt om intuïtief begrepen en toegepast te worden. Dit 

boek biedt een focus voor mensen die vanuit verschillende invalshoeken 

met leren voor duurzame ontwikkeling werken, terwijl het spoort met 

nieuwe inzichten en activiteiten uit de wereld van wetenschap, zaken-

leven en handel – en wat we weten over hoe we denken en leren. 

De cognitieve wetenschapper George Lakoff 3 benadrukt dat nieuwe 

perspectieven nieuwe metaforen en ‘denkkaders’ vergen. Denk- of re-

ferentiekaders vormen wat we relevant en belangrijk vinden. 

Neem het dominante denkkader in de moderne maatschappij: de 

natuur als onuitputtelijke bron (en vuilstortplaats). Het is industriële 

ontwikkeling gebaseerd op het denken vanuit ‘nemen maken weg-

gooien’. Dit is een lineair, haast mechanisch wereldbeeld en vanuit 

dit perspectief wordt gedacht volgens ‘wieg tot graf’ processen, waar-

bij de industriële producten en processen zijn gebaseerd op fossiele 

brandstoffen (begraven zonlicht!). Mensen die het ‘natuur als onuit-

puttelijke bron’-perspectief hanteren zien duurzame ontwikkeling als 

‘gebruik minder, gooi minder weg en recycle’. Leren voor duurzame 
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ontwikkeling wordt dan gezien als een inspanning om dit doel te be-

vorderen (waarbij de discussie meestal draait om individuele verant-

woordelijkheden en activiteiten). 

Er is een nieuw denkkader nodig: het denkkader waarin we de na-

tuur zien ‘leermeester’ en als ‘kapitaal’. 

De meeste natuurlijke ecosystemen van de aarde worden aangedreven 

door de zon (‘invallend zonlicht’). In de natuur geldt ‘afval=voedsel’. 

Natuurlijke systemen zijn zelfvoorzienend en overvloedig. In gezonde 

ecosystemen gaan competitie en coöperatie (verbondenheid) meestal 

hand in hand. Alles hangt samen. Terugkoppelingsmechanismen in 

gesloten kringlopen dragen bij aan een dynamisch evenwicht en aan 

de continuïteit van het systeem. 

Biologische	voedingsstoffen	(b)	keren	terug	naar	de	biosfeer	om	het	natuurlijke	kapitaal	

te	vermeerderen.	technische	voedingsstoffen	(t)	zijn	metalen,	plastics	en	andere	niet-

composteerbare	materialen	die	rondgaan	van	gebruiker	(consument)	naar	fabrikanten.

Naar W. McDonough en M. Braungart

De kringloopeconomie
(waar afval = voedsel)
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Denkend vanuit het perspectief van de ‘natuur als leermeester’ wor-

den nu industriële producten en systemen ontworpen en ontwikkeld 

die de natuur imiteren – ze worden hoofdzakelijk aangedreven door 

hernieuwbare energiebronnen en imiteren de gesloten kringlopen van 

natuurlijke ecosystemen. Industriële producten worden ontworpen op 

basis van een zogenaamd ‘wieg tot wieg’-proces (cradle to cradle). De 

restproducten die niet gecomposteerd kunnen worden (bijv. metalen) 

keren in een gesloten kringloop terug naar de industrie – als een waar-

devolle, eenvoudig te verwerken ‘voedingsstof’. In dit op natuurlijke 

systemen geïnspireerde ontwerpproces verdwijnt het begrip afval. Le-

ren voor duurzame ontwikkeling wordt zo de discussie over hoe de in-

zichten vanuit de natuur het beste expliciet kunnen worden toegepast 

op een moderne wereld in transitie en op de leerprocessen zelf, die 

ook gebaseerd zijn op verbondenheid en terugkoppeling. 

Als dit boek een checklist is, zouden we op het volgende uitkomen:

– Bezie de natuur en haar processen opnieuw: afval=voedsel, 

diversiteit=kracht, enz.

– Pas dergelijke ideeën toe op de economie om duurzaamheid  

betekenis te geven (de ‘kringloopeconomie’, zie schema op vorige 

pagina).

– Geef voorbeelden vanuit het zakenleven en de maatschappij.

– Bedenk dat duurzaam leven iets is om aan bij te dragen en te  

ambiëren: overvloed door ontwerp.

– Heroverweeg traditionele thema’s en onderwerpen in het onder-

wijsveld en ontwerp nieuwe invalshoeken.

– Laat schuldgevoelens los.

– Ontdek dat de afstand tussen mens en natuur verdwenen is.

– Betrek mensen voortdurend.

Als dit boek een verzameling referenties zou zijn aan vernieuwende 

schrijvers en ontwikkelaars, dan zou het onder anderen William Sta-

hel, William McDonough, Amory en Hunter Lovins, Mae Wan Ho, 

Janine Benyus, Ray Anderson en Interface, Paul Hawken, Michael 

Braungart, Takio Kiuchi en David Orr bevatten. 



1
ontwikkel	het	inzicht	van	de	leerling		

in	hoe	de	natuur	werkt

2
ontwikkel	het	inzicht	van	de	leerling	

in	hoe	een	innovatieve	‘wieg-tot-wieg’-

industrie	werkt

3 
ontwikkel	het	inzicht	van	de	leerling	in	

1	en	2	door	een	sociaal	leren-aanpak	

te	gebruiken

1, 2 en 3 
zijn	allemaal	gebaseerd	op		

hetzelfde	systeemdenken	–	het	

gebruik	van	‘gesloten	kringlopen’		

en	‘terugkoppeling’	

van zo:

naar zo:
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Als het een vloerbedekking zou zijn, zou deze Entropy heten; bij een 

omschrijving zou het ‘wieg tot wieg’ zijn en de ‘kringloopeconomie’.

Als het één diagram zou zijn, zag het er zo uit:
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De transitie naar een koolstofarme economie is uitdagend maar nood-

zakelijk. Dit boek pleit voor praktisch leren voor duurzame ontwikke-

ling op basis van het onderzoeken en kritisch beschouwen van denk-

kaders, in het bijzonder de ideeën en innovaties van de hedendaagse 

voorlopers in ontwerp, zakenleven en industrie. Geïnspireerd door 

levende systemen transformeert deze nieuwe kringloopeconomie de 

opvattingen over wat een duurzame toekomst zou kunnen brengen. 

Onderwijs draagt het meeste bij aan de toekomst van jonge mensen 

als het een discussie op gang brengt over hoe duurzaamheid ook wen-

selijk kan zijn: wij zijn van mening dat het ‘beter en beter’ moet zijn 

in plaats van ‘minder en minder’.

We hopen dat Leren van de natuur de basisideeën kan laten zien die 

ten grondslag liggen aan sociaal leren. De ‘natuur als leermeester’ en 

de ‘gesloten kringloop’-economie ontspringen aan dezelfde bron en 

transformeren, verrijken en vereenvoudigen de manier waarop we ons 

werk aan ‘Leren voor duurzame ontwikkeling’ benaderen.

Ken Webster en Craig Johnson
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	 1.		 er	worden	hele	discussies	gevoerd	over	wat	de	juiste	terminologie	is.	nMe	is	te	

beperkt.	Wij	gebruiken	in	dit	hele	boek	de	gangbare	term	leren	voor	duurzame	

ontwikkeling	als	vertaling	van	education	for	Sustainable	development	(eSd),	al	

krijgt	deze	hier	misschien	een	wat	andere	invulling.

	 2.		 david	Orr,	the	Case	for	the	earth,	Resurgence,	nummer	219,	juli/augustus	2003.	

http://davidworr.com/files/Case_earth.pdf
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