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"We weten van alles de prijs, maar van bijna niks de waarde." Met deze 
uitspraak strijdt Jesse Klaver tegen de volgens hem doorgeslagen economisering 
van de samenleving. Een stellingname die niet alleen in de media maar ook op 
Springtij tot veel discussies leidt. Want het kapitaliseren van de natuur heeft 
medestanders, maar er zijn ook zeker kritische vragen. 
 
Maar voordat ik daar op in ga, eerst nog een reflectie op Klaver’s uitspraak. Want 
als je die op de natuur betrekt, is er eigenlijk iets geks aan de hand. Bij de 
natuur lijkt het omgekeerde waar te zijn: we weten eigenlijk van niets de prijs, 
maar we hebben een veel beter beeld van de waarde die we eraan hechten. Ook 
zonder prijskaartje weten we het Wad bijvoorbeeld prima te waarderen. 
 
Toch bleek in verschillende gesprekken een duidelijke behoefte aan het meer 
kwantitatief waarderen van natuur. Die kwantitatieve waarde wordt nu immers  
niet altijd gezien en zit bijna nooit in de prijs. En dat heeft belangrijke 
consequenties. “Want”, zo hield professor Witteveen ons voor, “als schaarste niet 
de prijs zit, werkt het marktmechanisme niet." En dan is er geen economische 
rem op uitputting en geen impuls tot innovatie. 
 
Verschillende bedrijven zijn zich hiervan bewust en vertelden hoe ze proberen 
hun impact op de natuur zo objectief mogelijk te kwantificeren. Met 
aansprekende voorbeelden. Een pot verf waarvoor 1,5 kg minder CO2 is 
uitgestoten, de verbreding van de A12 die niet tot minder maar meer natuur 
gaat leiden en een elektrische bus die niet duurder maar goedkoper uitpakt dan 
een diesel-variant. Ook zijn er goede ervaringen opgedaan met jaarverslagen en 
milieu verlies- en winstrekeningen, waarbij bedrijven naast hun financiële 
prestaties ook rapporteren over hun milieuverlies of -winst. Allemaal voorbeelden 
die volgens die bedrijven leiden tot slimmere, meer strategische en meer 
duurzame besluiten. 
 
Toch klonk er zeker niet alleen maar gejuich bij deze verhalen. Er waren ook 
kritische geluiden, waarvan ik er drie wil noemen. 
 
Om te beginnen is het duidelijk dat we bij het kwantitatief waarderen van natuur 
pas aan het begin staan. Het is van groot belang dat er internationaal gedragen 
standaarden en methoden komen. Gelukkig wordt daar al aan gewerkt, met 
verschillende Nederlandse organisaties in de voorhoede.  
 
Ten tweede is de stap die sommige bedrijven zetten om hun impact op natuur te 
monetariseren een gevoelig punt. Niet iedereen is hier voor, en het is ook zeker 
geen noodzakelijke stap. Maar soms helpt het wel, bijvoorbeeld als je mensen 
probeert te bereiken voor wie duurzaamheid geen vanzelfsprekende urgentie is. 
 
Tot slot: het denken in termen van natuurlijk kapitaal is een aanvulling op wat 
we al doen en geen vervanging. Beschermde natuurgebieden, soortenbeleid en 
intrinsieke natuurwaarden blijven een noodzakelijke basis.  
Wat dat betreft lijkt natuurlijk kapitaal een beetje op Croma: het bakt misschien 
lekker snel bruin, maar je moet er wel bij blijven, zelf blijven nadenken en ook 
niet vergeten dat er waarden zijn die niet in een getal te vangen zijn. 
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