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De natuur,

kapitaal met

gegarandeerd rendement
Natuur beschermen kost geld. Maar het levert ook iets op. Economen
proberen om de geldwaarde van de zogenaamde ecosysteemdiensten te berekenen.
Zo bewezen ze dat de budgettaire inspanningen voor natuurbehoud zichzelf terugverdienen
en dat verlies aan biodiversiteit ons duur te staan komt. Dat alles kan helpen om het nut
en de noodzaak van natuurbehoud aan te tonen of om de juiste keuzes te maken, rekening
houdend met kosten en baten. Al mogen we daarbij niet uit het oog verliezen dat de waarde
van natuur en biodiversiteit nooit helemaal kan worden uitgedrukt in euro’s.
TEKST: JOS GYSELS, DIENSTHOOFD BELEID

Ecosysteemdiensten
In elk handboek voor economie staat dat welvaart gebaseerd is op de productiefactoren
natuur en arbeid. Onder natuur worden de
natuurlijke hulpbronnen verstaan, zoals grond
en grondstoffen. Maar die hulpbronnen houden wel meer in dan op het eerste gezicht lijkt:
de natuur zorgt voor voedsel en drinkwater,
voor waterberging en natuurlijke waterzuivering, beschermt tegen erosie en klimaatschommelingen, geeft zuurstof om te ademen,
biedt rust en ontspanningsmogelijkheden. Die
diversiteit aan functies wordt tegenwoordig
aangeduid als ecosysteemdiensten. Daarvan
kunnen we de economische waarde bepalen. Een stuk regenwoud in Madagascar van
250.000 ha levert bijvoorbeeld 3,5 miljoen
euro aan woudproducten en geneesmiddelen,
genereert 3,84 miljoen toeristische inkomsten
en is 78,12 miljoen waard aan koolstofopslag.
De waarde van de ecosysteemdiensten van de
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Europese waterrijke gebieden wordt geraamd
op 6 miljard euro per jaar.

Stern-rapport
Met het probleem van de klimaatwijziging is
de aandacht voor het belang en de waarde
van ecosysteemdiensten sterk toegenomen.
Het belang van bossen en andere natuurgebieden voor het vastleggen van koolstof wordt
nu algemeen erkend. Het wordt ook steeds
duidelijker dat natuur en natuurgebieden onmisbaar zijn om ons te beschermen tegen de
stijging van de zeespiegel en de voorspelde
veranderingen in de waterhuishouding. Een
recente studie over de economische gevolgen
van de klimaatwijziging kreeg veel weerklank.
Nicolas Stern, voormalig vice-directeur van
de Wereldbank becijferde in opdracht van de
Britse regering dat zonder bijkomende maatregelen de kosten door de gevolgen van de
klimaatwijziging kunnen oplopen tot 5500

miljard euro. Dat is 67 euro voor elke ton CO2
die wordt uitgestoten. Het vermijden van de
uitstoot kost minder dan 20 euro. Als jaarlijks op wereldniveau 275 miljard zou worden
geïnvesteerd in klimaatmaatregelen, een bedrag dat ongeveer overeenkomt met jaarlijkse reclame-uitgaven, dan zou dat op termijn
2000 miljard per jaar opbrengen.

Biodiversiteit
Geïnspireerd door het Stern-rapport bestelde
de Europese Commissie een gelijkaardige
oefening over de gevolgen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Een eerste verkennende studie, opgesteld onder leiding van het
bekende Nederlandse studiebureau Alterra, is
dit voorjaar voorgesteld tijdens de biodiversiteitsconferentie in Bonn. De onzekerheden
(veelal onderschatting) zijn nog zeer groot,
maar volgens de onderzoekers mag al worden
aangenomen dat het wereldwijde verlies aan
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Jonge havik met prooi, waarde 500.000 euro, foto: Vilda/Yves Adams

biodiversiteit jaarlijks minstens 50 miljard
euro kost. Tegen 2010 zullen de kosten zijn
gestegen tot 545 miljard euro. Dat is bijna 1%
van de waarde van alle wereldwijd geproduceerde goederen en diensten, in 2050 zou dat
zelfs oplopen tot 7%.

Dure vogels
Het berekenen van de ﬁnanciële waarde van
natuur kan om verschillende redenen nuttig
zijn. Bijvoorbeeld om een schadevergoeding
te kunnen vaststellen. Zo berekenden onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel
op basis van zeldzaamheid en de plaats in
de voedselketen, dat een buizerd 5000 keer
meer waard is dan een spreeuw, een sperwer
100.000 keer en een havik zelfs 500.000 keer.

Hiermee kon Vogelbescherming Vlaanderen
voor de rechtbank een schadevergoeding eisen van stropers omdat een andere rechtbank
vroeger de waarde van een spreeuw al eens
vastgelegd had op 1 euro. In Finland en andere landen bestaan zelfs heuse prijslijsten van
zeldzame vogels en dieren. Maar de economische waarde van vogels kan ook nog op andere manier bepaald worden. In Groot-Brittanië
zijn zeearenden en visarenden, bijeneters en
slechtvalken belangrijke toeristische aantrekkingspolen geworden. De Britse natuurvereniging RSPB liet de economische opbrengsten
berekenen van 45 vogelprojecten. Daaruit
bleek dat alleen al de visarend goed was voor
290.000 bezoekers. Dat leverde aan de lokale
economie 3 miljoen euro per jaar.

Hoge Kempen
De afgelopen jaren is ook in Vlaanderen enige
aandacht besteed aan de economische waarde van natuur. Zo is er de bekende studie over
de recreatieve waarde van het Heverleebos
en Meerdaalwoud. Op basis van een in 2000
gehouden onderzoek bij de bezoekers daar,
bleek dat die bereid zouden zijn om gemiddeld 1,4 euro te betalen voor een bezoek aan
het bos. Met 750.000 bezoekers per jaar leverde dat jaarlijkse recreatiebaten van 10 miljoen euro op en kon de netto actuele waarde
geraamd worden op ruim 200 miljoen euro.
Ook in het Nationaal Park Hoge Kempen is
er oog voor de economische potenties van
natuurgebieden. Bij de opstart verwachtte de
Limburgse Reconversie Maatschappij en Toe-
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Natuur heeft een algemeen maatschappelijke waarde, foto: Wouter Vanreusel
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risme Limburg 717.000 bezoekers en 340.000
overnachtingen. Dat zou een opbrengst met
zich meebrengen van 24,5 miljoen euro en
een bijkomende tewerkstelling van 400 jobs.
Intussen zijn de verwachtingen al meer dan
ingelost. Het Regionaal Landschap Kempen
en Maasland, initiatiefnemer van het Nationaal Park, was het eerst om via de verkoop
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van ﬁetskaarten van het ﬁetsknopennetwerk
een deel van de jaarlijkse economische baten
van 16,5 miljoen euro opnieuw te investeren
in de aankoop van natuurgebieden (het “visitor pay back”-principe).

Politieke baten
Buiten de baten voor recreatie en vrije tijd,

zijn er enkele bescheiden pogingen om ecosysteemdiensten te berekenen van de Schelde en de Noordzee. Iets meer resultaten worden geboekt bij het vergelijken van de kosten
en baten van diverse maatregelen. De meeste
aandacht gaat naar de kosten en de baten
worden meestal sterk onderschat. Niet zelden worden de economische voordelen van
maatregelen helemaal niet onderzocht, zoals
bijvoorbeeld bij het vaststellen van instandhoudingsdoelstellingen voor natuurgebieden.
De reden hiervoor is vooral van politieke
aard. Het zijn enkel doelgroepen die menen
persoonlijke schade te ondervinden van de
maatregelen, die zich roeren en ﬁnanciële
compensaties eisen. Ook in een recente uitgebreide beleidsstudie over de evaluatie van
natuur- en bosbeleid in Vlaanderen worden
wel de kosten (amper 50 miljoen euro per
jaar), maar niet de baten van natuurbehoud
voor economie en samenleving in rekening
gebracht. Nog meer verontrustend is dat de
huidige ﬁnanciële crisis nu al door sommigen
in binnen- en buitenland wordt aangegrepen om sommige maatregelen uit te stellen,
terwijl de oorzaak van de crisis duidelijk niet
moet gezocht worden in het natuur- en milieubeleid maar in een economie die niet is
gebaseerd op duurzame principes.
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Zondagjagers moeten zich voortaan laten registreren. TegeMJKL LSJKHFO XBOEFMBBST FO BOEFSF SFDSFBOUFO EF HFMFHFOIFJE
PN DPO»JDUFO NFU KBHFST UF NFMEFO "ESFT WBO IFU NFMEQVOU JT
klachtenzondagjacht@vlaanderen.be0QCBTJTWBOEFCJOOFOHFLP
NFOLMBDIUFO [BMEFSFHFMJOHWPPSEF[POEBHKBDIUFWFOUVFFMXPS
EFOCJKHFTUVVSE

Wie bos kapt moet dit compenseren. De afgelopen jaren is 1356 ha
CPTHFLBQU NBBSTMFDIUTIBFGGFDUJFGHFDPNQFOTFFSE7PPS
IBXFSEFFO±CPTCFIPVETCJKESBHF±HFTUPSUJOFFOCPTDPNQFOTBUJF
QPU/BUVVSQVOUXJMFFOFGºDJqOUFSHFCSVJLWBOEF[FHFMEFOWPPS
EFBBOMFHWBOTUBETCPTTFO7FSEFS[JKOXFTUFSLFWPPSTUBOEFSWBO
FFOCFUFSFCFTDIFSNJOHWBOXBBSEFWPMMFCPTTFOEJFOVOPHJOOJFU
HSPFOFCFTUFNNJOHFOMJHHFO#JKEFBGCBLFOJOHWBOIFUCVJUFOHF
CJFENPFUNFFSSVJNUFHFDSFqFSEXPSEFOWPPSCPTVJUCSFJEJOH

Usbhf!xfhfo!fo!bvupmvxf!tube
Een van de hoogtepunten van de ‘Aardig-op-weg-week’ was de
°%BH WBO EF USBHF XFH± *O  HFNFFOUFO XBSFO FS JOJUJBUJFWFO
PNWFSXBBSMPPTEFPGWFSEXFOFOUSBHFXFHFOXFFSPQFOUFTUFMMFO
FOBBOUSFLLFMJKLUFNBLFO/BUVVSQVOUBGEFMJOHFOOBNFOIJFSBBO
EFFMJOPB"TTF ,MVJTCFSHFO -BOBLFO .FFSIPVUFO.FSFMCFLF
*O "OUXFSQFO TMPFHFO FFO BBOUBM WFSFOJHJOHFO ¬ XBBSPOEFS EF
MPLBMF/BUVVSQVOUBGEFMJOH¬EFIBOEFOJOFMLBBSWPPSFFOBVUP
MVXFTUBE

)Lmjnbbu*oppe!csfflu!xfu
De dreiging van de klimaatverandering is zo groot dat actievoeren HFSFDIUWBBSEJHEJT [FMGTBMTEBBSCJKFVSPTDIBEF
WFSPPS[BBLUXPSEU%BUCFTMJTUFFFO#SJUTFKVSZPQTFQUFNCFS
PQ FFO QSPDFT WBO FOFSHJFQSPEVDFOU &0/ UFHFO (SFFOQFBDF
%JF[FMGEFQSPEVDFOUXJMPPLJO7MBBOEFSFOnnOPGUXFFOJFVXF
LPMFODFOUSBMFT JOQMBOUFO /BUVVSQVOU FO BOEFSF 7MBBNTF NJ
MJFVWFSFOJHJOHFOIFCCFOCFHJOGFCSVBSJBMCF[XBSFOHFVJUUFHFO
EJFQMBOOFO
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Vjucsfjejoh!wfftubqfm
De kwaliteit van het oppervlaktewater blijft slecht met 37% PWFS
TDISJKEJOHFOWBOEFOJUSBBUOPSN5PDIIFFGUNJOJTUFS)JMEF$SFWJUT
CFTMJTUPNFFOVJUCSFJEJOHWBOEFWFFTUBQFMUPFUFTUBBONJUTNFTU
WFSXFSLJOH/BUVVSQVOUFO#POE#FUFS-FFGNJMJFVIFCCFOIJFSUF
HFO HFQSPUFTUFFSE FO WSBHFO PN EF VJU[POEFSJOHTSFHFM WPPSMPQJH
OJFUUPFUFQBTTFO&FSTUNPFUEFNJMJFVLXBMJUFJUCFUFSXPSEFO

Ljf{fo!wpps!pnxfhfo
In het aanslepende dossier van de noord-zuidverbinding in het LimCVSHTF)PVUIBMFO)FMDIUFSFO[JKOLOPQFOEPPSHFIBLU%FLFV[F
HJOHOBBSFFOPNMFJEJOHTXFHSPOEEFDFOUSBWBO)PVUIBMFO)FMDI
UFSFO%FPNMFJEJOHTXFHUBTUFFOIBCJUBUSJDIUMJKOHFCJFEFOFFOCF
MBOHSJKLFPQFOSVJNUFBBO/BUVVSQVOUCMJKGUJKWFSFOWPPSIFUEPPS
UPDIUTDFOBSJP0PLWPPSEFOPPSE[VJEWFSCJOEJOHJOEF"OUXFSQTF
,FNQFOJTVJUFJOEFMJKLHFLP[FOWPPSIFUNFFTUOBUVVSPOWSJFOEF
MJKLFUSBDn0PLIJFSXBTFFOCFUFSBMUFSOBUJFGWPPSIBOEFO
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Nationaal Park Hoge Kempen, foto: Eddy Daniels

Weerloos
De waarde van natuur zichtbaar maken in
geldtermen, kan om diverse redenen nuttig
zijn. Maar de waarde van natuur terugbrengen
tot het ﬁnanciële kan eveneens een gevaarlijke valkuil zijn. Niet alles is even eenvoudig in
geld uit te drukken. Om te beginnen heeft natuur een algemeen maatschappelijke waarde.
Het is een publiek goed, een voorwaarde voor
het functioneren van de samenleving, een erfgoed dat bepalend is voor onze identiteit en

dat niet zo maar verdeeld of toegeëigend kan
worden. Dat is wat de slogan “Natuur voor iedereen” uitdrukt. Daarom willen we niet dat
de natuur een privaat goed wordt, met een
kostprijs, die niet door iedereen kan worden
betaald. Tenslotte heeft natuur ook nog een
eigen bestaanswaarde. Die is onbetaalbaar
maar voor het natuurbehoud het allerbelangrijkst. Want de “intrinsieke” waarde is wat het
natuurbehoud zin geeft en het engagement
voedt. En als die diepere waarde niet altijd

volstaat in een materialistische wereld, dan
zijn er steeds de troostende woorden van de
dichter Lucebert: “alles van waarde is weerloos”.

Meer op het web
www.natuurpunt.be/beleid
Hier vind je de verwijzingen naar
rapporten en documenten vermeld in
het artikel.
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