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Introductie:	het	probleem	

•  Groeiende	en	uit	de	hand	
lopende	milieuproblemen:	
•  Opwarming	van	de	aarde	/	
klimaatverandering	

•  Zesde	massa	extinctie	/	verlies	
biodiversiteit	

•  Verzuring	van	de	oceanen	
•  Luchtvervuiling	
•  Enzovoort,	enzovort	

•  Dit	kennen	we,	natuurlijk	
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Introductie:	de	oplossing?	

•  Veel	verschillende	oplossingen..	Maar	nu	één	
die	dominant	lijkt:	Natuurlijk	kapitaal	of	
‘Ecosysteemdiensten’	
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Introductie:	wat	is	natuurlijk	kapitaal?	

•  Atlas	Natuurlijk	Kapitaal:	“diensten	en	voorraden	die	de	natuur	ons	
levert”	

•  www.natuurlijkkapitaal.com:	“de	wereldwijde	voorraad	natuurlijke	
hulpbronnen”	

•  Het	Forum	Natuurlijk	Kapitaal:	‘het	voedsel	dat	we	eten,	het	water	dat	
we	drinken	en	de	plantmaterialen	die	we	gebruiken	voor	brandstof,	
bouwmaterialen	en	medicijnen.’		

•  Helpdesk	Natuurlijk	kapitaal:	“alles	wat	een	bedrijf	aan	de	natuur	
onttrekt	of	het	nu	hernieuwbaar	is	zoals	hout	of	niet-hernieuwbaar	
zoals	olie,	of	in	de	vorm	van	ecosysteemdiensten	zoals	waterzuivering	
en	bestuiving	

•  Enzovoort.	





Introductie:	wat	is	natuurlijk	kapitaal?	

•  Deze	en	vele	andere	initiatieven	beschrijven	‘natuurlijk	
kapitaal’	in	eenvoudige	termen	als	de	natuur,	het	
water	of	de	lucht	waar	we	op	een	dagelijkse	basis	mee	
leven	

•  gebaseerd	op	de	fundamentele	veronderstelling	dat	
‘natuurlijk	kapitaal’	de	basis	kan	worden	voor	een	
duurzame,	circulaire	economie	die	ook	(altijd)	kan	
blijven	groeien	

•  En	zo	leven	we	nog	lang	en	gelukkig...	



Kernpunten	van	dit	college	

•  Er	komt	geen	einde	aan	het	klimaatprobleem	(en	
milieudegradatie)	onder	het	kapitalisme;	
–  Gebaseerd	op	drie	kernstellingen	rondom	1)	kapitaal;	2)	groei	en	
investeringen;	3)	Natuur	en	kapitaal	

•  Natuurlijk	kapitaal	is,	letterlijk,	een	sprookje:	een	
simplistisch,	fictief	verhaal	dat	een	verklaring	geeft	voor	
ongrijpbare	dynamieken	en	ons	leert	omgaan	met	een	
pijnlijke	realiteit;	

•  We	moeten	een	andere,	positieve	realiteit	bouwen:	een	
andere	vorm	van	economische,	politieke	en	sociale	
ordening	van	markt,	overheid,	maatschappij	en	het	‘leven’	



1)	De	basis:	kapitaal	

•  Kernstelling	1:	Kapitaal	=	geld/middelen/
waarde	inzetten	om	meer	geld/middelen/
waarde	te	genereren		

•  Dus	geen	‘ding’	of	‘hulpbron’,	maar	een	proces,	een	
dynamiek	

•  De	noodzaak	tot	(kwantitatieve,	economische)	groei	is	
dus	ingebakken	

•  Kapitaal	kent	geen	rem	(dan	kan	het	geen	kapitaal	meer	
zijn):	‘extensifiëring’	en/of	intensifiëring	noodzakelijk	
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1)	De	basis:	kapitaal	
•  Om	kapitaal	en	groei	(GDP)	te	blijven	garanderen	moet	
alles	in	principe	ondergeschikt	worden	aan	continue	
intensifiërende	circulatie	van	waarde	(value):	
–  Tijd	(‘efficiëntie’);	
–  Ruimte	(circulatie-infrastructuur	voor	mensen	en	
goederen);	

– Ordening	van	het	leven	(meer	druk	op	meer	mensen	om	
meer	‘waarde’	te	creëren;	alles	wordt	kapitaal	–	natuur,	
mens,	socialiteit,	denken,	gevoel,	etc.);	

– Over	alle	sectoren	(niet	alleen	bedrijven,	maar	overheid,	
universiteiten,	individuen,	etc.)	
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2)	Groei	en	investeringen	

•  Kernstelling	2:	GDP	is	de	groei	van	zowel	klimaatvriendelijke	
als	klimaatonvriendelijke	activiteiten:	de	laatste	zullen	onder	
het	kapitalisme	nooit	op	tijd	zover	worden	teruggedrongen	
dat	het	milieuprobleem	adequaat	wordt	opgelost	

•  De	onvriendelijke	activiteiten	zijn	vele	(!)	malen	groter	dan	de	
eerste;	voornamelijk	fossiele	industrie	en	aanverwante	
infrastruktuur	

•  Recente	studies:	daadwerkelijke	investeringen	in	natuurlijk	
kapitaal	een	schijntje	(alleen	al	in	vergelijking	met	
investeringen	in	lobbies	om	milieu	wetgeving	tegen	te	houden,	
laat	staan	de	vervuilende	economie)	
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2)	Groei	en	investeringen	

•  Kapitaal	investering	zijn	hypotheek	op	de	toekomst:	
om	GDP	groei	te	garanderen	voor	de	komende	
decennia	moet	de	fossiele	infrastructuur	die	nu	
gebouwd	wordt	gebruikt	worden,	en	moeten	er	
enorme	fossiele	voorraden	worden	verstookt	

•  Populaire	‘oplossingen’	als	‘innovatie’,	‘technologie’,	
‘samenwerking’,	enzovoort	zijn	geen	oplossingen:	
deze	worden	zowel	voor	milieuverbetering	als	(nog	
veel	meer	voor)	milieuverslechtering	gebruikt	
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3)	Kapitaal	en	natuur	

•  Kernstelling	3:	kapitalisme	is	
(ook)	een	ecologisch	systeem:	
het	ordent	de	natuur	(En	
economie)	volgens	haar	logica		

•  Voorbeeld:	Natuurlijk	kapitaal:	‘we	
moeten	natuur	waardevol	maken’	
en	haar	waarde	‘zichtbaar’	maken		

•  Onzin:	van	1	waarde	systeem	naar	
een	ander	
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‘Natuurlijk	kapitaal’:	5	fundamentale	
problemen	

1.  In	tegenstelling	tot	geld	kan	de	natuur	niet	in	homogene,	discrete	
waarde-eenheden	worden	uitgedrukt;	

2.  Geld	is	inadequate	methode	om	onomkeerbare	ecologische	
processen	uit	te	drukken;	

3.  ‘Monetarisatie’	betekend	een	absolute	tegenstrijdigheid	tussen	
kwantitatieve	limietloosheid	van	geld	en	de	limieten	van	
natuurlijke	rijkdommen;	

4.  De	prijs	van	een	stuk	natuur	of	koolstof	niet	alleen	bepaald	door	
vraag	en	aanbod,	maar	vele	andere	normale	aspecten	van	
markten	(zwendel,	leugens,	onderschatting,	ambitie,	etc);	

5.  Hogere	prijzen	kunnen	uitputting	van	natuur	juist	bevorderen	
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Is	natuurlijk	kapitaal	dan	alleen	
maar	slecht?!	

•  Nee	absoluut	niet!	Veel	goede	mensen,	die	goed	werk	
doen	dat	nut	in	de	toekomst	kan	bewijzen	

•  Maar...	het	is	wel	een	sprookje:	een	simplistisch,	fictief	
verhaal	dat	een	verklaring	geeft	voor	(bijna)	
ongrijpbare	dynamieken	en	ons	leert	omgaan	met	een	
pijnlijke	realiteit	(namelijk	dat	wij	als	mens	
verantwoordelijk	zijn	voor	de	degradatie	van	globale	
levensomstandigheden)	

	



De	realiteit	van	sprookjes	

•  Begin	–	midden	19de	eeuw:	tijd	van	snelle	
politiek-economische	veranderingen	en	vaak	
harde,	gewelddadige	realiteit	

•  Was	onderdeel	van	veel	sprookjes!	
•  Sprookjes	als	ontsnapping	van	de	realiteit	
•  Maar	ook	als	kritiek	op	de	werkelijkheid,	
vooral	de	sociale	ordening	

•  Deze	spanning	is	er	nog	steeds	(Vaiana,	Lorax,	
etc)	maar	door	massa	media	gesaneerd	



Natuurlijk	kapitaal	als	sprookje	

•  De	huidige	(kapitalistische)	
economie	werkt	niet!	Milieu	is	
‘onzichtbaar’,	etc	

•  Dus:	laten	we	milieu	in	deze	
(kapitalistische)	economie	
integreren!	

•  Erkent	en	ontkent	de	
werkelijkheid	van	kapitaal,	groei	
en	natuur	tegelijkertijd	



Natuurlijk	kapitaal	als	sprookje	

•  Maar	het	is	simplistisch:	sluit	
fundamentele	tegenstellingen	en	
problemen	uit	(alles	wordt	
oplosbaar	in	het	huidige	systeem):	

•  Efficiëntie!	(doch:	Jevons	Paradox)	
•  ‘Ontkoppelen’!	(doch:	geen	enkel	
bewijs)	

•  Technologie	red	ons	(doch:	
politiek	is	niet	uit	te	sluiten)	

•  Etc.	



Ergo..	

•  Er	is	op	dit	moment	geen	enkele	(empirische,	logische)	
basis	in	het	argument	dat	het	huidige	kapitalisme	zijn	eigen,	
negatieve	milieu	contradicties	zou	kunnen	oplossen	

•  Dit	wil	niet	zeggen	dat	individuen,	organisaties,	bedrijven,	
etc	niet	van	goede	wil	(zouden	kunnen)	zijn	

•  Maar	zolang	ze	niet	buiten	de	logica	van	het	kapitaal	
kunnen/willen	denken	is	het	niet	alleen	dweilen	met	de	
kraan	open,	maar	dragen	veel	van	deze	goede	bedoelingen	
zelfs	bij	aan	de	verdere	intensifiëring	van	het	probleem	



Maar	er	is	hoop..	

•  Huidig kapitalisme is opgebouwd 
over 200-300 jaar: een blip in de 
menselijke geschiedenis 

•  Kapitalisme is dus tijdelijk, en 
ondanks dat het erg sterk en groot 
is en lijkt, kan je er prima buiten 
denken (als je wilt!) 

•  Nieuwe logica: geld/middelen/
waarde inzetten voor sociale 
gelijkheid, mens en natuur 
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Ja	maar...?!	

•  Dat	is	niet	realistisch!	Dat	duurt	veel	te	
lang!	Wat	een	dromer	ben	jij	zeg!	Dat	is	
niet	praktisch!	

•  Precies!	
•  Draai	sprookjes	binnenste	buiten:	erken	
de	werkelijkheid	(hoe	pijnlijk	ook)	en	
accepteer	complexiteit	

•  Vanuit	deze	basis	bouwen	aan	(en	
dromen	van)	een	nieuwe	realiteit	



Nieuw	realisme,	nieuwe	logika!	

•  We	weten	waar	het	huidige	‘realisme’	
naar	leidt...		

•  We	moeten	een	nieuw	realisme	bouwen	
•  De	basis:	ontgroeien,	en	donut	economie	
•  Daarbinnen	specifieke	paden	creëren	
voor	korte	en	lange	termijn	



Uitwerken van de nieuwe 
logica in de praktijk? 

Twee-traps strategie:  
Ø Korte termijn: productieprocessen écht vergroenen, fossiele 

subsidies afschaffen, publieke financiering opschroeven en 
herprioriteren; marktcompetitie verminderen, handel 
verlangzamen en regionaliseren; reclame drastisch inperken, 
enzovoort; 

Ø Medium tot lange termijn: conceptualiseren en bouwen van 
alternatieve economische organisaties en ruimtes niet gebaseerd 
op kapitaal en kwantitatieve groei maar gelijkheid, kwalitatieve 
groei en democratische waarden gebaseerd op mens en natuur 
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‘Conviviaal	natuurbehoud’	

•  Nieuw	paradigma..	drie	kern	proposities:	
1.  Nieuwe	landschappen	die	wild/natuur	en	mens/

bebouwing	beter	integreren	
2.  Nieuwe	manieren	van	het	besturen	van	deze	

landschappen,	dmv	evenwichtige	lokale	
economische	ontwikkeling	gericht	op	mens	/	natuur,	
niet	kapitaal	

3.  (Her)opbouwen	en	uitbreiden	van	publieke	ruimte	
gericht	op	democratie	en	(re)distributie	ipv	groei	



Conclusie	

•  Sprookjes	zijn	leuk,	maar	we	kunnen	er	niet	in	
blijven	hangen;	om	de	natuur	realistisch	te	
redden	moeten	we	‘natuurlijk	kapitaal’	binnenste	
buiten	keren	

•  Tijd	voor	een	radicale	transitie	(terug	naar	de	
roots)	

•  En	te	bouwen	aan	een	andere,	ECHT	duurzame	
economische,	politieke	en	sociale	ordening	van	
markt,	overheid,	maatschappij	en	het	‘leven’	
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