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RENTE OP NATUURLIJK 
KAPITAAL?  



 
[automatic answering machine] “I am not in the office at the moment.  

Send any work to be translated“ 
 
 
 



Rente, vergoeding voor het gebruik van geleend 
geld  

Rente, vergoeding voor het gebruik 
van geleend natuurlijk kapitaal?  





(1+2+3+4)*hv² + (1+2+3+4)*hvp 
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-3% GDP 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Nature – all life on earth – was and still is our guarantee, “our lifel line”  for our future!  There is no business on the dead planet! And we know nature is big business! The loss of species on earth – the things of nature we need to survive - costs annually – year by year -  3% of the world GDP (in Europe 450 billion euro) At the same time “the nature thing” is a big opportunity: protected areas receive every year 8 billion visitors worldwide, spending 600 billion dollars… so, yes it is in our genes to be connected, but have forgotten to value it!  Maybe it is time to make nature our business case! 





Source: Johan Rockström Stcokhom University - 2009 
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Source: National Climatic Data Center, NOAA 
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After 40 more years at the current rate of increase 

Source: National Climatic Data Center/NOAA 
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ID #1418.METSource: http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/luethi2008/luethi2008.html“400” hit on May 9, 2013: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html (accessed 5/10/13).“600” source: http://www.extension.iastate.edu/agdm/articles/others/TakMar08.html (they cite IPCC 2007, prob. A1F1 scenario)Full Mauna Loa record: ftp://ftp.cmdl.noaa.gov/ccg/co2/trends/co2_mm_mlo.txt. We use the Mauna Loa record because it is an atmospheric measurement (as is the 800,000 year record), as opposed to NOAA’s “global” record which is measured at sea level.



Vetraagd effect van klimaatverandering    

• Uitstoot tot 1980 

Huidig effect  

• Uitstoot 1980 tot nu  

Komende gevolgen 

• Uitstoot nu tot begin hernieuwbare energie 

… gevolgen in de toekomst …. 



“Make no mistake: without concerted action, the very 
future of our planet is in peril … Unless we take action on 
Climate Change, future generations will be roasted, 
toasted, fried and grilled …” 
 
Christine Lagarde, managing director IMF 



2015 





BIODIVERSITY  



Charles Darwin 
12/2/1809 -  19/4/1882 

 
On the Origin of species by means of 

natural selection - 1859  

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://heinscatchup.files.wordpress.com/2010/05/charles_darwin_0115.jpg&imgrefurl=http://heinscatchup.wordpress.com/2010/05/11/mazuro-doet-een-weblogboekje-open/&h=4183&w=3256&sz=2412&tbnid=m3niNSnsHI5NLM:&tbnh=255&tbnw=198&prev=/images?q=foto+darwin&zoom=1&q=foto+darwin&hl=nl&usg=__XvAkE_3tn0vIMGA5SFLmtiKyByk=&sa=X&ei=_DpdTYeZLsKEOsXr9a4L&ved=0CBoQ9QEwAA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Origin_of_Species.jpg


Brookesia micra  
Madagascar 















Value cultivated crops: 
153 billion €/year/world 
(Gallai et al., 2008) 
 

 









 
 

Rethinking our behaviour  
En nu …? 













Nature 
does not fit 
in a USB-

stick 







TEEB – report 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity 

http://www.teebweb.org/ForLocalandRegionalPolicy/tabid/1020/Default.aspx


Jonathan Patz, 
professor & director 
of the Global Health 
Institute 
 
“It is my opinion that 
protected areas can 
save more lives, 
promote more health 
and deal with more ill 
health than the public 
health sector can 
achieve” 
 
 







 
 
 

Forward to basics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Presentator
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Forward to basics – gimmick of Lara Croft – we need to move “forward” to basics – more clean water, more clean air, more clean energy, more nature, … Not back to basics, but forward to basics, using all our knowledge, digitally interconnected as never before … but for the right sustainable cause 



LATTE 

HYBRID 





 
 
 
 

 
Terrestrial and Marine ecosystems store  

50% 
of CO2 Emissions  

 
 
 
 
 



Regenfabriek 
 

Amazone Regenwoud 
 

+ 220 miljard 
euro/jaar 



 
Duik cursus  

 
(?) Wat krijgt de 

natuur er voor terug 
 

duiktoerisme is 
afhankelijk van het 

natuur  
 



PES 
 

Payment for 
Ecosystem 
Services 

 



 
 
 
 
 

Ecosysteemboekhouden  
 

Berekening milieu-impact  
 

Herkenbaar opnemen in de balans en jaarrekening  
 

 145 miljoen euro milieukosten per jaar  
 

Ecobelasting op prijs  ecolabels  
 
 
 
 
 
 







Factsheet  
Visits to Protected Areas worldwide   

 

Estimation visits  
North Americans: 3,3 billion 

Europeans: 3,8 billion 

 

Study: Cambridge University 
(Andrew Balmford) 

8 billion  
visits per year 

 
 

Current spending on protection 

Less than 10 billion $ = 8,8 billion € 
Study information 

Only terrestrial PA’s – analysis on 556 PA’s in 51 
countries – extrapolation to 94.238 sites 

Uncertainty/lack of information 
Implausible that there are fewer than 5 billion 

visits worldwide each year  
 

Protected Areas 
12,7% of the Earth’s surface 

More visits than the 
world ‘s population 

 Big spending 
600 billion $ = 528 billion € 

Possible surplus (willingness) 
250 billion $ = 219 billion €  

Annual visits a year 
Seoraksan NP – South Korea : 3 million  

UK’s Lake District: over 10 million  

Golden Gate Area - US: 13 million 

 

Hoge Kempen NP - Belgium: over 1 million 



- 145 destinations in 17 countries 
- 441 million euro's invested  
- 72 million visitors per year 
- Annual turnover:  over 1 billion 

- Biggest network on the Natural Heritage in 
Europe 
 

- 400 members in 36 countries 
 

- 30 million hectares managed – 38% Natura 2000 
 
 

 
 



Value is in the eye of the beholder  





(Re)connection Model in the 
world    



Bottom up approach!  



(Re)connecting 
Society & 
Involving Citizens  













Over 6.000 species  





















Field Study Centre  

http://www.uhasselt.be/images/huisstijl/logos/poskleur_300dpi_10cm.jpg
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Natural Heritage 
& Biodiversity  

Social 
Cohesion 

§  
Sustainable 

Tourism  

Sustainable  
Economy 

& 
Jobs  



The Economics of Ecosystems and biodiversity (TEEB) 
Hoge Kempen National Park, Big Business! 

Housing: increase 8 million euro  

Raising awareness  

Benefits visitors: 24 
million €/year 

Water resources:  
20 million³/year 

Better protection species 

Grow wood: 20.000 m³ 

Annual turnover:  
191 million € /year  - 

5.100 jobs   

Carbon sequestration, 
water purification,  
Particulate matter 
purification: 1,2 million 
€/year 

200 specific jobs Taxes : 14 million euro/year 

Defragmentation  

Realisation EU objectives 
Natura 2000 

+ 1.000.000 visitors/year 

Clean air  

Clear water 

Business advantages  





(1+2+3+4)*hv² + (1+2+3+4)*hvp 



 
Think globally, act 
locally and change 

personally!  
 



 
Onderzoek over natuurlijk kapitaal aan de faculteit 

Bio-ingenieurswetenschappen UGent 
 

Prof. Kris Verheyen 



Natuurlijk kapitaal onder druk …. mondiaal 

Bodemdegradatie 

Ontbossing 

Verlies aan biodiversiteit 



Natuurlijk kapitaal onder druk …. in België 

Onttrekking grondwater 
Nutriëntenbalans landbouw 

Hernieuwbare energie 
Fijn stof 



Time for a (radical) change 

Maar … 

 

Inzichten en denkkaders zijn beschikbaar om natuurlijk 
kapitaal terug een centrale rol in onze maatschappij te 
geven 

 

Het onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ wil samen 
met jullie de uitdaging aangaan om 
dit effectief waar te maken 

 

Natuurlijk kapitaal zwaar onder druk waardoor ook ons welzijn bedreigd wordt 



Biodiversiteit 
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Cardinale et al.  2012, Nature  

Nieuwe inzichten 



Nieuwe denkkaders 



Nieuwe denkkaders 



Nieuwe denkkaders 

‘Aggregate Natural Capital Rule’ 

HERE WE DRAW THE LINE 





Civiele 
Maatschappij 

Bedrijfswereld 

Kennisinstellingen Overheid 

Realisatie door innovatie 



Unilever: “De aarde is beperkt, we zijn met steeds meer mensen. 
We moeten wel zuiniger met onze grond en grondstoffen 
omspringen, of we snijden in ons eigen vel. Duurzaamheid wil 
trouwens niet zeggen duur en duurzaamheid en groei zijn niet 
elkaars tegengestelde” 

Civiele 
Maatschappij 

Bedrijfswereld 

Kennisinstellingen Overheid 



Civiele 
Maatschappij 

Bedrijfswereld 

Kennisinstellingen Overheid 

Realisatie door innovatie 



Civiele 
Maatschappij 

Bedrijfswereld 

Kennisinstellingen Overheid 

Realisatie door innovatie 

Onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ 

www.bioengineering.ugent.be 



Onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ 
Bundelen van expertise m.b.t. monitoring, inzicht, beheer en waardering van natuurlijk kapitaal aan de 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent 

 

19 professoren die met hun teams een breed, samenhangend spectrum van disciplines afdekken 

 

Producerende diensten 

Regulerende diensten 

Culturele diensten 



Onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ 
Bundelen van expertise m.b.t. monitoring, inzicht, beheer en waardering van natuurlijk kapitaal aan de 
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent 

 

19 professoren die met hun teams een breed, samenhangend spectrum van disciplines afdekken 

 



Onderzoeksplatform: de casus klimaatregulatie 



   
     

    
    

     
   

      
   

    
     

  

Presentator
Presentatienotities
C-INVENTORY�Centraal afrika:C stocks in bossen DR Congo + hout densiteiten (Marijn?)C stocks in bodems in Rwanda (Nele)�C-stocks: Pionierswerk door de UGent in centraal-Afrika. De koolstofstocks in de bossen worden opgemeten door grootschalige inventariesaties gekoppeld aan gedetailleerde staalname van het hout . Aan de hand van 3D beelden van boorkernen (links staalname in de tropen, rechts geanalyseerde doorsnede) kan de groei van bomen bestudeerd worden evenals de hoeveelheid biomassa (rechtstreeks gelinkt aan koolstof)�In VlaanderenRemote sensing: stamtal, houtvolume (Frieke):Door luchtfoto’s  te analyseren op spectrale en textuurinformatie kan een betrouwbare inschatting gemaakt worden van het aantal bomen per oppervlakte-eenheid. Bijgevolg kunnen ook houtvolumes bepaald worden, en dit op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.��



Presentator
Presentatienotities
C-INSIGHT�In globale vegetatie modellen wordt de kennis en inzichten van een hele reeks processen bij elkaar gebracht. Hier een voorbeeld van een simulatie (met het ORCHIDEE model) van C opname in het Amazonewoud, gedurende een El Nino jaar (1998), rode gebieden hebben een lagere C opslag tijdens de El Nino droogte . Met deze modellen kan dus de impact van klimaatverandering, (of bijvoorbeeld van El Nino gerelateerde droogtes) op de C balans van ecosystemen wereldwijd worden gesimuleerd. (Hans)Om een correcte inschatting van boven/ondergrondse respiratie te kunnen maken is het belangrijk om intern CO2 transport in rekening te brengen. (Kathy/Jonas)�Één van deze twee:Interactie bodembiota C cycli (S De Neve)Invloed historich landbeheer op C opslag (S Sleutel)Bodems bevatten 40-100 t koolstof per hectare en kunnen als CO2 sink fungeren. Organische stof is bovendien een centrale indicator voor de vruchtbaarheid van een bodem, en verbonden met haar potentieel om ecosysteemdiensten te verschaffen. Tegen de verwachtingen in hebben zandige landbouwbodems in de Kempen een onverwacht hoog SOC gehalte, zeker in vergelijking met Oost- en West-Vlaanderen. Uit onderzoek aan UGent FBW naar de biochemische samenstelling en stabiliteit van de vandaag de dag aanwezige organische stof blijkt dat landgebruikshistoriek bepalend is voor de kwaliteit van organische stof in onze zandbodems. �Opm. Nele: Indien dit nodig zou zijn, kan het rechterdeel van de figuur (biologische stabiliteit/biochem. kwaliteit) worden weggeknipt...�



Vegetation  
increase  / decrease 

2003 2005 

         
    

    
     

    
      

    
     

      
     

     
     

     
       

     
   

 
      

      
     

       
      

     
  

FORBIO-experiment (90 000 bomen, 1-4 soorten) 

Presentator
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C-MANAGEMENTVoorbeeld van KrisBiochar additions in landbouwbodems, link met carbon stability (Nele):Toediening van biochar aan de bodem kan sequestratie van koolstof in de bodem bevorderen. Biochar wordt geproduceerd door verhitting van organisch materiaal in zuurstofloze omstandigheden, oftewel pyrolyse. In dit proces worden stabiele koolstofverbindingen gevormd. In de bodem zijn deze gepyrolyseerde verbindingen resistent voor microbiële afbraak, waardoor biochar bijdraagt aan C sequestratie.Als 1 thema:Enclosures in Kenia, impact C stocks (Nele)Effect van enclosures op vegetatieherstel in Senegal, Parc National de Ferlo (Frieke): zeer eenvoudige beheersmaatregel, nl. fencing, levert na 2 jaar al significant ecosysteemherstel op. 



Presentator
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C-VALUING�- Duurzaam houtgebruik (Jan VDB): bos-houtkolom; duurzaam houtgebruik resulteert eveneens in C-opslag- REDD (Stijn Speelman):  REDD is een internationaal mechanisme  waarbij er waarde wordt gehecht aan C-opslag, via internationale transfers  van fondsen worden lokale gemeenschappen vergoed om bos te beheren ipv te kappen. Succes van dit mechanisme zal echter afhankelijk zijn van lokale factoren zoals particpatie van lokale bevolking in het gehele proces,  de definiëring van eigendomsrechten mbt bossen, alternative livelihood options …  �- De Demeter tool is een webgebaseerd DSS dat het beleid, landbouwadviseurs en landbouwers toelaat om het effect van allerlei beheersmaatregelen op de evolutie van de organische koolstofvoorraad in de bodem te bepalen. Dit is een zeer belangrijk instrument in het kader van bewustmaking van landbeheerders omtrent koolstofopslag en bodemkwaliteit.�



Onderzoeksplatform: de casus watervoorziening 

Presentator
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Water intro(dis)servicesWater cyclus, water huishouding (Wout)



1968 2008 
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WATER INVENTORY�Biologische monitoring van oppervlaktewater (P. Goethals/Wout)Voor het bepalen van de ecologische waterkwaliteit worden stalen genomen van de benthische gemeenschap waarmee de status van het oppervlaktewater bepaald kan worden naargelang de aanwezigheid van vervuilingsgevoelige en –tolerante soorten.�Water body mapping Lake Chad, Cameroon (Frieke)Remote sensing technieken worden vaak ingezet om waterlichamen af te lijnen, te karakteriseren en op te volgen.  Een heel mooi voorbeeld is Lake Chad in Cameroon.Drastische  oppervlakte afname van de lake (in 40 jaar tijd blijft nog ongeveer 1/20 van wateroppervlakte over)Hoofdzakelijk te wijten aan menselijke druk (populatietoename): stijgende vraag naar irrigatiewater en landbouwland  --> desertificatie van omliggend landBodem sensoren, plant sensoren (Nele, Jonas)Door middel van high-tech bodem- en plantsensoren is het mogelijk om het dynamisch bodemvochtgehalte in kaart te brengen en te bepalen hoeveel water bomen uit de bodem opnemen. n Niet-invasieve geofysische bodemsensoren laten toe om bodemkenmerken, relevant voor het bestuderen van de waterhuishouding (zoals textuur en vochtgehalte), in detail te inventariseren.



Presentator
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WATER INSIGHT�Beïnvloedende factoren benthische gemeenschap (P. Goethals/Wout, werk van P. Boets)- Gebaseerd op verzamelde gegevens van monitoringscampagnes kunnen de factoren met de meeste invloed de aan- of afwezigheid van indicatorsoorten bepaald worden. (Op figuur: CCA-analyse die invloed op de verspreiding van uitheemse macroinvertebraten toont)��Droogte impact (Jonas, Jan VDB,…)Door middel van high-tech plantsensoren (ultrasonic acoustic emission sensor) is het mogelijk om het water tekort van planten te ‘horen’.�Interacties bodemstructuur en waterhuishouding (regenval simulaties) (Nele):De bodem speelt een belangrijke rol in de watercyclus. Een gezonde bodem houdt het water vast, waardoor water- en modderoverlast worden beperkt. Door middel van veldregenvalsimulatoren kunnen we de relatie tussen bodem en de waterhuishouding beter begrijpen, en de infiltratie van regenwater in de bodem, de oppervlakkige afstroming van regenwater en bodemerosie begroten op het terrein.



Presentator
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WATER MANAGEMENT�Filmpje Wim Cornelis (simulatie waterharvesting techniques op bodemvocht)Door middel van computersimulaties kan het effect van diverse bodemwaterbeheersmaatregelen worden nagegaan en kan het ontwerp van deze maatregelen worden geoptimaliseerd. Deze computersimulatie geeft het effect weer van infiltratiegreppels op de waterverzadigingsgraad van de bodem. De infiltratiegreppels slaan het regenwater tijdelijk op, zodat er meer regenwater kan infiltreren in de bodem. Deze water harvesting technique kan worden ingezet in de strijd tegen verwoestijning in semi-ariede gebieden (foto: semi-arid chili) �Prioriteiten voor verbetering oppervlaktewater (P. Goethals/Wout, werk van o.a. E. Bennetsen)- Door het analyseren van de huidige status van het oppervlaktewater in Vlaanderen kunnen prioriteitszones (hier gele en rode rivieren) bepaald worden. Deze worden preferentieel eerst behandeld alvorens men overige zones aanpakt.�



B1-5 Alternative 1 Alternative 2 

Water 
quality & 
quantity 

Untreated wastewater

 

Treated wastewater 

 

Access to 
water 

Restricted 

 

Non-restricted 

 

Use 
restrictions 

High 

 

High 

 

Farmers’ 
involvement 
/ 
participation 

Model 1 

 

Model 2 

 

Price of 
petrol 

3.74 Bs/L 

 

3.74 Bs/L 
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WATER VALUINGEffect van vijverbeheer op verscheidene ecosysteemdiensten (P. Goethals/Wout, werk van D. Landuyt)Na identificatie en bevraging van de stakeholders kunnen alle aanwezige relaties gelinkt worden en kan men bepalen wat het effect van een voorgesteld beheersscenario op de finale ecosysteemdienst is. (Op figuur: Bayesian belief network dat vijverbeheer linkt aan drie ecosysteemdiensten: agricultuur, recreatie en watervoorziening)Stijn Speelman�Waterverdamping en fijn stof (Thomas)Ecosystemen verdampen meer water, onder meer nodig voor plantengroei, wat leidt tot een afkoeling (een positieve ecosysteemdienst) maar ook tot een lokaal verlies aan grondwater. Echter kan de waterdamp elders voor de nodige lokale regenval, cruciaal voor landbouw, zorgen. Neerslag zorgt ook voor de afspoeling en dus verwijdering van fijn stof dat  via de wind op de planten terecht gekomen is.  Een bos kan zo mogelijks 1000 euro per hectare per jaar uitsparen aan gezondheidskosten (veroorzaakt door fijn stof).�Choice experimentsEconometrische techniek om de natural capital te waarderen . Vb  waardering van water kwaliteit ���



Onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ samengevat 

> 100 onderzoekers 

 

State-of-the-art methoden en technologieën 

 

Nationale en internationale focus; onderzoek op 
lokale, regionale en mondiale schaal 

 

Sterke interacties met maatschappelijke actoren 

 

Oplossen van complexe vraagstukken rond deze 
materie op een geïntegreerde manier voor/samen 
met: 

• Beleid 
• Bedrijfsleven 
• Civiele Maatschappij 
• Kennisinstellingen 

Contact: www.bioengineering.ugent.be - kris.verheyen@ugent.be 



Time for a (radical) change 

Maar … 

 

Inzichten en denkkaders zijn beschikbaar om natuurlijk 
kapitaal terug een centrale rol in onze maatschappij te 
geven 

 

Het onderzoeksplatform ‘Natuurlijk Kapitaal’ wil samen 
met jullie de uitdaging aangaan om 
dit effectief waar te maken 

 

Natuurlijk kapitaal zwaar onder druk waardoor ook ons welzijn bedreigd wordt 



Tom Embo, afgevaardigde van minister Joke Schauvliege  
 
Ignace Schops, omgevingsdeskundige  
 
Helga Van der Veken, directeur ARGUS/KBC 
 
Philippe Van Assche, managing director Brouwerij der Trappisten 
Westmalle 
 
Peter Goethals, professor Toegepaste Ecologie en Milieubiologie UGent 
 
Moderator: Dirk Bogaert, kabinetschef bij Tine Heyse, Gentse schepen 
van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid 

Debat 



Investeren in natuurlijk kapitaal rendeert: steeds meer bedrijven investeren 
in groene producten en diensten.  
 
Bedrijven investeren echter vooral in natuurlijk kapitaal omdat daar vraag 
naar is vanuit de klant, niet vanwege ecologische overwegingen. 

1. Akkoord 

2. Niet akkoord  

Akkoord

 kkoord 

22%

78%



Critici waarschuwen dat het waarderen van natuurlijk kapitaal een gevaar 
inhoud, met name dat natuurlijk kapitaal als een ‘vermarktbaar’ goed wordt 
beschouwd.  
 
Bent u het met deze critici eens? 

1. Ja 
2. Nee 

Ja Nee

32%

68%



Wie moet volgens u het voortouw nemen om een beter 
evenwicht te vinden tussen ecologie en economie? 

1. Academische wereld 

2. Politiek 

3. Industrie 

4. Consument 

5. Financiële sector 

6. Ik weet het niet 
 

Academisc
he wereld

Politi
ek

Industr
ie

Consument

Financië
le se

ctor

Ik weet h
et n

iet

8%

54%

2%
7%

11%

18%



Mogen we onze ecologische voetafdruk 
compenseren door investeringen in natuurlijk 
kapitaal buiten onze landsgrenzen?   
 

1. Ja 

2. Nee 

Ja Nee

60%

40%



UGent-top 
Rente op natuurlijk kapitaal? 

www.bioengineering.ugent.be/natural-capital 
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