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Groen

Wat met je spøørgeld te doen
Duurzaam beleggen

Spaargeld verdampt op de bank, dus dan maar
beleggen? Het ließt groen, maar hoe pak je dat aan?
Vermogensbeheerder Loege Schilder van Axento in
Volendam wijst op deze plek in de krant eens Per
maand de weg in het land van het groene geld.

MiUoen vierkant
meter groen er
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De wereld bevindt zich
in een van de zwaarste
recessies ooit. Ondanks
alles zijn de aandelen-
koersen de laatste
maanden behoorlijk
hersteld. Dat lijkt te.
genstrijdig. Hoe zit dat
preciesl

1, Beurs loopt voor op
economie

Beleggers kijken
vooral naar de toe-
komst. Hun rendement
wordt bepaald door de
toekomstige winsten
van de bedrijven waarin
ze beleggen. Toen de
coronacrisis nog maar
net was begonnen,
daalden de koersen in
amper één maand met
ruim dertig procent.
Belegg€rs maakten een
inschatting van de
langetermijngevolgen
van corona en gingen
uit van het ergste.

2. scåadebeursbe'
drijven valt mee

Inmiddels kunnen
we vaststellen dat de
gevolgen voor de be'
drijfswinsten gemid-
deld genomen meeval-
len. Natuurlük zijn er
sectoren die zwaar
getroffen zijn zoals het
toerisme. Maar andere
sectoren hebben veel
minder last. Bedrijven
in de IT-sector, waar
veel beleggers in belegd
hebben, lijken zelfs te
profiteren. \{etlicht
heeft u meegekregen
datApple onlangs meer
waard werd den z.ooo
piljard dollar. Beleg-
gers käken verder dan
gisteren en vandaag en
hebben hun verwach-
tingen positief bijge.
steld; met stijgende
koersen tot gevolg.

J. Rente is Sedaald
De verbeterde om-

standigheden vonnen
één deel van het ver-
haal. Het andere deel
betreft de lage rente. In
Europa zijn we al een
tijdje gewend aan een
minimale rente. In de
VS was de ro-jaarsrente
in zorS nog meer dan
drie procent. Sinds de
coronacrisis schommelt
diezelfde rente rond de
0,6 procent. Een lagere

rente maakt het inte-
ressanter om te investe.
ren. Bedrijven ilveste-
ren sneller in machines
of overnames zodat de
waarde van het bedrijf
stijef.
4.nagerente verve-
lend voor particulie'
fen

ook paniculieren
worden geconfronteerd
met de lage rente. Het
hebben van geld wordt
een steeds groter (luxe-)
probleem. Sparen levert
niets meer oø terwijl
de inflatie en belasting
gestaagknabbelen aan
het vermogen. Na tien
jaar kan de koopkracht
van je geld zomaar
mintig procent minder
zijn. Verder heeft de
pensioenopbouw last
van de lage reîte.op 27
augustus alarmeerde
het Centraal Planbu-
reau: ,Ðoor de lage
rente zal het vermogen
van pensioenfondsen
minder snel groeien.
Bij een langdurig lage
rente is het da¿rom in
de toekomst nodig
opnieuw te bepalen of
meer inleg van deelne
mers nodig is en wel-
licht het pensioeninko-
men omlaag moet
worden bijgesteld.'

!. Duuzaambeleg-
gen mogelijke oplos-
sing

Door zelf een potje
óp te bouwen, kun je
toch zorgen voor vol-
doende pensioenop
bouw. Metbeleggen
kunje een hoger rende
ment halen op je ver-
mogen. Natuu¡lijkloop
je met beleggen risico.
De beurs k¿n tüdelijk
dalen, maar na vedoop
van tijd zijn de koersen
altüd weer hersteld en
hebben beleggers posi-
tieve rendementen
gehaald. Kies voor een
goed gespreide porte'
feuille met bedrijven
die duurzaamheid
hoog in het vaandel
hebben.Je vermogen
groeit, het draagt bij
aan betere wereld én
steeds meer onderzoek
toont eân dat duurza-
me bedrijven minder
risicovol zijn.

e natuur staat onder
druk. Natuurorganisatie
Landschap Noord-Hol-
land probeert hier op

een concrete manier wat tegen te
doen: het opkopen ian stukjes
naflnrr. De bedoeling is dat er in
totaal een miljoen vierkante meter
wordt opgekocht. wie wil, kan
meebetalen.

Het gaat onder meer om het gebied
achter de duinen tussen Callant-
soog en Den Helder. In de Anna
Paulowna-polder, rondom Hoog-
woud, wil de organisatie meer
natuur beheren. Ook zijn er wen-
sen om de Zuurvenspolder bij
Bergen en grond tussen Hoofddorp
en Cruquius aan te kopen. In de
polders bij Heiloo en Uitgeest staat
onder meer de Schoonwatervallei,
een ecologische verbinding tussen
de duinen en het Limmerdie, op de
verlanglijst. ook bij de Eilandspol-
der wil Landschap Noord-Holland
meer grond opkopen en in de
buurt van Heemstede.

De bedoeling is dat die gebieden
opgekocht worden en zo worden
'veiliggesteld voor de eeuwigheid'.
Waar al die stukken grond precies
liggen, wil Landschap Noord-
Holland niet zeggen in verband
met andere.kapers op de kust.
Woordvoerder Inge Plaatsman:
,,Het kopen van land is een proces
van lange adem. Onze gebiedsma-
nagers zijn daar vaaklang mee
bezig. Veel gespireld<en met belang-
hebbenden, een netwerk opbou-
wen, veel koffie drinken met aller-
lei personen en toeslaan wanneer
dat kan."

Doelgroep

De natuurorganisatie koopt ieder
jaar een stuk grond. Maar dit jaar
is de campagne openbaar en kan er
vanaf. zso euro een vierkante me.
ter gesponsord worden. Plaatsman:
,,Normaal gesproken werven w€
voor onze plannen vooral bij onze
leden en partijen die ons steunen.
Maar dit jaar wilden we het anders
doen en mogelijk een nieuwe doel-
groep bereiken."

Landschap Noord-Holland heeft
de firr¿nciering voor een groot deel
van de plannen rond, maar komt
nog geld voor ruim r5.ooo vierkan-
te.meter tekort. Dat gaat om onge-
veer fl2.5oo euro. ,,We hebben er
veel vertrouwen in dat we dit be-
drag rond kriþen, want we krijgen
al-veel positieve reacties binnen."

Coronacrisis

Daarnaast r¡/erkt de coronacrisis
wetlicht in het voordeel van de
natuurorganisatie. Uit meerdere
onderzoeken, zoals van de Vogelbe-
scherming en onlangs van deze
krant, is gebleken dat er door de
coronacrisis meer waardering voor

I Natuur kopen
is een proces

van lange
adem !

Eilandspolder

Kerkemeertje vlakbij de Eilandspolder

nefirur in de omgeving is geko-
men. Uit onderzoek van deze krant
bleek dat een groot deel van de
ondervraagden, 84 procent, de
lockdown dragelijker vindt door de
natr.rur op de zoeken. Uit datzelfde
onderzoek bleek ook dat bijna
iedere ondervraagde veel vaker
naar buiten gaat sinds de corona-
crisis voor een wandeling of om
een rondje te fietsen. Beheerders
van natuurgebieden meldden een
flinke toename in het aÆfialbezoe.
kers. Plaatsman:,,De coronacrisis
laat zien hoe belangrijk natuur is.
We werken allemaal thuis, de na-
tuur is dan de plek om naartoe te
gaan voor ontspanning.'Wie weet
dat meer mensen daarom ook een .

stu$e grond willen kopen."
In Nededand is het'vechten om

de ruimte', zegt Landschap Noord-
Holland. Steden breiden uit, centra
voor distributie en dataopslag
worden groter en infrastrucfi¡ur
verandert. ook duurzame initiatie'
ven zoals windmolenparken en
velden met zonnepanelen kosten
ruimte. ,,Er blijft steeds minder
groen over en dat vinden wij zorg-
wekkend."

Landschap Noord-Holland heeft
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Achtergrond
Groên kopen

Landschap Noord-Holland
rekent 75o euro per vierkante
meter. Meer informatie is te
vinden op
landschapnoordholland.nl
/natuurfonds

al 96 natuurgebieden, van de Wad-
den bij Den Helder tot weilanden
bij Waterland. Trots is de organisa-
tie op de Zandpolder bij Callant-
soog. Dit voormalig bollenland is
inzoa omgezet naar natuurge-
bied.

uit het rapport Kust op Kracht
van de provincie blijkt dat de na-
tuurontwikkeling in d.it gebied de
goede kant op gaat.Zo zijner grote
hoeveelheden sterns teruggekeerd
naar het gebied en zijn er bijzon-
defe water: en overplanteR gaan
groeien.

Waarom ie iuist
nu moet starten
met beleggen
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