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Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke
waarde van de goederen en diensten waarin de natuur
voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij
de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een
bedrijfseconomische toepassing staan drie aandachtspunten centraal: de kosten van het gebruik van natuurlijk
kapitaal in vergelijking tot concurrerende aanpakken, de
mogelijkheid om de waarde van ecosysteemdiensten daadwerkelijk te verzilveren, en de bereidheid van afnemers
en consumenten om te betalen voor de verbetering van
ecosysteemdiensten.

antioxidanten) en cosmetica.
Voor bulkachtige toepassingen van zeewier
in Europa, denk aan diervoer of verdikkingsmiddel, is momenteel geen sluitend
verdienmodel. Tussen de geschatte kosten
en de opbrengsten van het offshore telen
van zeewier zit een gat. De kosten voor
grootschalige zeewierteelt worden geschat
op bedragen tussen € 1.000 tot € 2.000 per
ton droge stof, terwijl de opbrengsten ervan
circa € 500 tot € 600 per ton bedragen.
Verbeteringen in het productieproces
kunnen de kostprijs verlagen, maar in dit
onderzoek staat vooral de vraag centraal
of de teelt van zeewier ook te verzilveren
ecosysteemdiensten oplevert om tot een

De laatste tijd is er niet alleen veel aandacht

centrale rol voor het duurzaam benutten

voor het in beeld brengen van de waarde

van natuurlijk kapitaal?’

sluitend verdienmodel te komen?
Om dit te onderzoeken is in drie workshops

van natuurlijk kapitaal, maar ook voor
de verzilvering ervan. Twee projecten in

Praktijkproject zeewierketen

met stakeholders uit bedrijfsleven, overheid

het PBL-programma Natuurlijk Kapitaal

Zeewier kan worden gebruikt voor voedsel,

en kennisinstellingen het gesprek aange-

Nederland hebben dit vanuit het oogpunt

diervoer, groene chemie en biobrandstof.

gaan, waarbij in het bijzonder is gekeken

van de ondernemer gedaan. Het eerste

Momenteel wordt in Nederland op kleine

naar de mogelijkheden van zeewierteelt in

project is gericht op de ontwikkeling van

schaal zeewier geteeld dat vooral wordt

de Eems-Dollard en teelt in het toekomstige

een zeewierketen, het tweede op innova-

gebruikt in het hogere voedingssegment,

offshore windpark Borssele.

tieve voedselproducenten en -verkopers.

zoals zeewierburgers. In andere Europese

De centrale vraag binnen beide projecten

landen wordt zeewier ook kleinschalig

Brengen we de ecosysteemdiensten van

was: ‘wat zijn de mogelijkheden van het

geteeld, bijvoorbeeld voor toepassing in

zeewierteelt in kaart, dan blijken deze

opzetten van een verdienmodel met een

(dier)voederadditieven (zoals vitaminen of

diensten divers van aard te zijn. In de Eems-
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geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn of
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door een beter bodembeheer.

C. Veldhuis-Van Essen MSc, Wetenschappelijk onderzoeker Bedrijven en biodiversiteit, PBL.
In dit praktijkproject is met vijftien
ondernemers gewerkt die allen de ambitie
Dollard is te veel slib en de concentraties

Zolang de levering van (een aantal)

hebben om duurzaam en kwaliteitsvoedsel

nutriënten en zware metalen overschrijden

ecosysteemdiensten niet bewezen is of

te produceren of te verkopen. Deelnemers

de normen van de Kaderrichtlijn Water

omkleed door onduidelijkheid, is het voor

waren onder meer Willem&Drees,

(KRW). Zeewierteelt kan de concentratie

bedrijven en Rijkswaterstaat een risico om

Buitengewone Varkens, Remeker en Lazuur

slib in het water verminderen doordat het

te investeren in zeewierteelt. Innovaties,

Food Community. De ondernemers zetten

slib bezinkt in de luwte van de zeewier-

zoals jaarrondteelt met meerdere zeewier-

natuurlijk kapitaal in hun verdienmodellen

velden. Bovendien neemt zeewier stikstof

soorten, kan mogelijk de risico’s reduceren,

op verschillende manieren in, waaronder

en fosfaat op. Daarmee levert zeewier-

maar zeewier blijft een natuurlijk product

het gebruik van biologische grondstoffen,

teelt een maatschappelijke waarde door

met variatie in grootte. Ook blijft altijd het

inzet van diverse groente- en veerassen,

de bijdrage aan ecologisch herstel van

moment bestaan dat het zeewier geoogst

beter bodembeheer en gezonde voeding

het gebied en verbetert ze het natuur-

is en sommige ecosysteemdiensten – als

voor dieren. Dat heeft positieve effecten

lijk kapitaal. Ook de ontwikkeling van

golfdemping – tijdelijk niet geleverd

op natuurlijk kapitaal, maar deze manier

zeewierteelt in het windpark Borssele levert

kunnen worden. Om de diensten toch te

van werken brengt wel vaak extra kosten

verschillende ecosysteemdiensten op, zoals

verzilveren, kan bij de baathebber innovatie

met zich mee. Door ook op andere onder-

golfdemping en opname van metalen.

in ﬁnanciering nodig zijn. Zo zou, om terug

delen van hun bedrijf innovaties door

Daarnaast kan zeewierteelt bijdragen aan

te keren naar het voorbeeld van golfdem-

te voeren, proberen ondernemers hun

natuurbescherming en een positief effect

ping, verkend kunnen worden hoe je met

verdienmodel sluitend te krijgen. Een goed

hebben op de visstand.

sensoren de veroudering van windmolens

voorbeeld hiervan is de toename van de

kunt monitoren, wat de (vertragende)

maaltijdboxen met biologische en streek-

Bedrijven en overheden zijn met name geïn-

invloed van zeewierteelt op deze

teresseerd in de kosten die gemaakt moeten

veroudering is, en hoe je

worden om levering van een ecosysteem-

vervolgens kunt variëren

dienst te realiseren. In het bijzonder is bij de

met de afschrijving en

overheid behoefte aan inzicht hoe de kosten

ontmanteling van deze

zich verhouden tot alternatieve oplossingen

molens.

voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

of seizoensgebonden producten,
waarbij directe verkoopkanalen worden ingericht.

‘Zeewierteelt
versus uitbaggeren:
wat is economisch
meest voordelig?”

Deze ondernemers richten
zich op consumenten met
interesse in voedselkwaliteit en duurzaamheid

slib te verwijderen uit de Eems-Dollard,

Praktijkproject
voedingssysteem

waarvoor bij de Rijksoverheid ﬁnanciering

Net als bij zeewier wordt bij

gezocht wordt. De vraag is of zeewierteelt

het produceren van voedsel gebruik

de economisch meest voordelige optie is

gemaakt van de baten die de natuur de

mers stimuleren voedselgemeenschappen,

of dat alternatieven, zoals uitbaggeren,

mens geeft. Natuurlijk kapitaal in de vorm

betrekken consumenten en producenten in

goedkoper zijn.

van bodem, water en atmosfeer maakt het

een coöperatie of organiseren voorﬁnan-

Zo ligt er een maatschappelijke opgave om

en op het ontzorgen van
hun klanten door boxen met
complete maaltijden en recepten

thuis af te leveren. Andere onderne-

mogelijk dat boeren voedsel kunnen produ-

ciering van klanten voor het pachten van

Om bedrijven en investeerders enthou-

ceren. Door issues als dierenwelzijn, gebruik

grond. Met al deze vernieuwingen komen

siast te maken voor zeewierteelt is het

van bestrijdingsmiddelen en afnemende

consumenten directer in aanraking met de

belangrijk de functionaliteit te bewijzen

bodemvruchtbaarheid wordt de relatie

voedselproducent, hetgeen de relatie tussen

en de levering van diensten te garanderen.

met natuurlijk kapitaal duidelijk voelbaar.

telers en het verbeterde natuurlijk kapitaal

Zeewierteelt heeft bijvoorbeeld nog niet

Bij consumenten neemt de vraag naar duur-

zichtbaar maakt.

1

bewezen continu, jaarrond voor golfdem-

zaam voedsel toe. Ondernemers die bewust

ping te zorgen, waardoor haar bijdrage aan

op deze trend inspelen, zien kansen om zich

Kleinschalige duurzame ondernemers gaan

een langere levensduur van windmolens

te onderscheiden door duurzaam voedsel

met deze keuzes vaak verder dan bedrijven

nog onduidelijk is. Ook is nog onvoldoende

aan consumenten aan te bieden. Bovendien

in het gangbare voedingssysteem en ook

bewijs dat zeewier zodanig veel nutriënten

heeft de productie van dit voedsel vaak

verder dan bestaande wet- en regelgeving.

en metalen opneemt dat voldaan wordt aan

minder negatieve en mogelijk zelfs een

de normen uit de KRW.

positieve impact op natuurlijk kapitaal,

1

www.monitorduurzaamvoedsel.nl
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De belangrijkste strategische keuzes van

producten te betalen is het verdienmodel

bij het verzilveren van natuurlijk kapitaal

deze ondernemers zijn lokaal inkopen om

sluitend en het effect op natuurlijk kapitaal

eerst duidelijk moet worden gedeﬁnieerd

kringlopen te verkleinen en ambachtelijk

positief.

wat de waarde ervan is en voor wie. In

produceren, hetgeen tegelijkertijd kan

beide praktijkprojecten blijkt het lastig te

resulteren in een mooier landschap. Hoewel

Voor behoud en verbetering van natuurlijk

zijn die waarde vast te stellen. Overheid en

de maatschappelijke meerwaarde van deze

kapitaal in de productie, verwerking en

bedrijfsleven gaan uit van andere referen-

keuzes voor natuurlijk kapitaal evident is,

verkoop van voeding zijn bovengenoemde

tiesituaties, waardoor men de kosten en

draagt de duurzaam ingestelde ondernemer

initiatieven van innovatieve ondernemers

baten voor zijn eigen ﬁnanciële situatie

de kosten en die zijn vaak hoger dan bij een

hard nodig. Zij laten een wenkend en winst-

anders vaststelt. In beide projecten zijn de

reguliere bedrijfsvoering. Terwijl hij dus

gevend perspectief zien voor het duurzaam

kosten van het ‘gangbare’ alternatief het

wel alle kosten maakt, is de ondernemer

benutten van natuurlijk kapitaal.

niet de enige die de vruchten van zijn

ijkpunt waarmee het ondernemen met
natuurlijk kapitaal wordt beoordeeld. Door

duurzame manier van produceren plukt.

Grote bedrijven en overheden stellen echter

meer nadruk te leggen op de maatschap-

Dat komt omdat anderen de beschreven

de vraag of dit soort kleinschalige onderne-

pelijke meerwaarde die het werken met

maatschappelijke baten vaak nog niet

mingen wel is op te schalen naar grootscha-

herkennen. Een andere reden kan

lige voedselproductie. Daarnaast

zijn dat deze baten door het
collectieve karakter ervan
niet zijn toe te schrijven
aan individuele klanten.
Een mooi landschap is
per slot van rekening van
iedereen.

wijzen zij op het gevaar dat deze

‘Innovatieve
ondernemers dagen
marktleiders uit om
ook stappen te
zetten’

duurzame oplossingen de

zich op nieuwe klantgroepen die

naar de ﬁnanciële kant wordt gekeken.
Tegelijkertijd geldt dat ondernemen met

beschikbaarheid en betaal-

natuurlijk kapitaal zich moet bewijzen.

baarheid van voedsel in

Stakeholders vragen dan ook om de zeker-

de weg kunnen staan. De

heid over de levering van die maatschap-

verwachting is dan ook dat

pelijke waarde.

beide bedrijfsstrategieën
naast elkaar zullen blijven

Andere ondernemers richten

natuurlijk kapitaal oplevert, kan deze beoordeling anders uitvallen dan wanneer louter

bestaan. Innovatieve voedselondernemers met hun groeiend

Daadwerkelijke verzilvering van de baten
van natuurlijk kapitaal vraagt om creatief
ondernemerschap waarbij ook innovatie

meer geld over hebben voor smaakvolle

marktaandeel dagen de marktleiders uit om

van andere aspecten van het bedrijf of

producten. Zij ontwikkelen bijvoorbeeld

ontwikkelingen versneld door te voeren.

de keten noodzakelijk zijn. Denk aan

nieuwe kaas en vleesproducten door meer

Door deze marktdynamiek kan de transitie

nieuwe samenwerkingsverbanden, directe

dan bij regulier geproduceerde producten

naar een duurzaam voedselsysteem, mét

verkoopkanalen, andere klantsegmenten,

gebruik te maken van het natuurlijke

verbeteringen voor natuurlijk kapitaal,

nieuwe combinaties van functies of unieke

systeem. Zo dragen meer bewegingsvrij-

worden versneld.

productkwaliteiten.

aan producten met meer smaak. Doordat

Conclusies

Sander van den Burg, Trudy Rood, Frederiek

klanten bereid zijn een meerprijs voor deze

De twee praktijkprojecten laten zien dat

van Lienen en Christi Veldhuis

heid of andere voeding van dieren bij

32

Tijdschrift Milieu, mei 2016

