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Bij het woord kapitaal denkt vrijwel iedereen onmiddellijk aan geld. Als je over geld beschikt, wil je
dat meestal zo houden. Daarom beheren rijke mensen hun kapitaal, of laten ze dat doen. Om het
kapitaal in stand te houden en zo mogelijk te laten toenemen, moet er voldoende rente zijn om te
kunnen gebruiken. Als je meer gebruikt dan de rente oplevert, blijft er steeds minder kapitaal en
uiteindelijk niets over.
Naast financieel kapitaal is er ook natuurlijk kapitaal. Dat is de voorraad natuurlijke grondstoffen en
hulpbronnen, zoals de bodem, lucht, water, mineralen en planten. Het natuurlijke kapitaal levert
grondstoffen die we voor de productie van goederen en diensten kunnen gebruiken. Het zorgt onder
meer voor de mogelijkheid om voedsel te verbouwen, water te bergen en te winnen, plagen te
bestrijden, planten te bestuiven en broeikasgassen in bomen en planten op te slaan. Het natuurlijke
kapitaal is daarmee de drager van de kwaliteit van ons leven, ons welzijn. Onze welvaart is er voor
een groot deel van afhankelijk.
Algemeen wordt aangenomen dat de mens al geruime tijd bezig is meer van het natuurlijke kapitaal
te gebruiken dan alleen de rente. Dat leidt tot uitputten van het natuurlijk kapitaal, zowel in
Nederland als in andere landen.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt dat hiervoor meer aandacht nodig is. Daarom gaat
het binnenkort de Atlas Natuurlijk Kapitaal lanceren, met informatie van een groot aantal (landelijke)
kennisinstellingen over het natuurlijke kapitaal in Nederland inclusief de achterliggende data. De
Atlas, te bekijken op http://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl.
Een kijkje op deze website is de moeite waard. En als u snel bent kunt u zich nog opgeven voor de
lancering van de atlas in september.
Ik verwacht dat de atlas een rol gaat spelen op tal van terreinen, bijvoorbeeld bij de ruimtelijke
inrichting van ons land, de landbouw, de waterwinning en het locatiespecifiek nemen van
verstandige maatregelen in verband met de klimaatverandering. En ik hoop dat er zo meer aandacht
komt voor ons natuurlijke kapitaal. Wat is er mooier dan rentenieren?

