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Introductie 

Dieren bieden naast maatschappelijke ook economische waarde. Zonder vleermuizen, bijen en motten 

zouden onze gewassen niet bestoven worden. Rupsen produceren zijde, vissen kun je eten en onze 

kinderen knuffelen met konijnen. Om die boodschap kracht bij te zetten en inzicht te geven in wat ’s 

werelds fauna ons zonder dat we het door hebben biedt, hebben we deze waarde geprobeerd te 

berekenen. Want hoewel ons gevoel zegt dat flora en fauna waardevol zijn, wijst de praktijk uit dat ons 

gedrag niet altijd in lijn is met ons gevoel.  

Een beeld van de financiële waarde is interessant, maar niet zozeer omdat we dieren als economische 

objecten willen zien, maar juist om te illustreren dat er zonder fauna ook geen gezonde economie 

denkbaar is. Neem de vos, een dier dat is verketterd door boeren. Maar zou een boer een vos 

afschieten, krijgen konijnen de ruimte om voor €235 van zijn gewas op te eten.1 Juist met zulke kennis, 

kunnen mensen beter rekening houden met waarde die flora en fauna creëert. En die waarde is niet 

niks: de natuur biedt ons minstens $33 triljoen per jaar.2 De economie van de VS blijft steken op $23 

triljoen.3 Wij pleiten ervoor, en zetten ons in, om de echte waarde van de natuur mee te nemen in 

economische en beleidsmatige beslissingen. Tal van fantastische initiatieven spreken tot het gevoel 

van mensen, wij doen een duit in het zakje door het perspectief te richten op de portemonnee.  

Al is dat niet makkelijk. Want hoe druk je het in geld uit, als de koolmees een nest 

eikenprocessierupsen voor je huis leeg eet? Of een vleermuis, die 300 muggen per nacht kan eten.4 

Toch hebben we een poging gedaan. Al zijn er soms aannames nodig en, nog belangrijker, moeten er 

eigenlijk nog een hoop baten berekend worden. De getallen die we noemen, vormen slechts het topje 

van de ijsberg. 

Uiteindelijk komt het altijd neer op het feit dat elke diersoort een essentiële rol in het ecosysteem 

vervult. Vang je alle snoeken? Dan heeft de reiger geen eten meer en zal er in het ecosysteem van de 

snoek niet veel meer overblijven dan een massa algen.5 Alleen een gezond ecosysteem, met plek voor 

álle dieren, kunnen dieren hun volledige waarde laten zien. Maar, raakt het ecosysteem uit balans 

doordat je één schakel weghaalt? Dan ontstaan er juist problemen, zoals structurele plagen en ziekten. 

Soorten als de rat en de muis zijn hun natuurlijke vijand kwijt en zijn veranderd van schuchtere dieren 

naar agressieve plagen. In Amerika alleen veroorzaken dit soort plaagdieren $138 miljard schade per 

jaar.6 Ieder dier verdient zijn ruimte: de vleermuis, de rat, de bij en de vos. Zolang wij die ruimte geven, 

geven deze dieren ons veel meer terug. 
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Hieronder bieden wij niet meer dan wat indicatieve inzichten in waarden van individuele dieren, de 

werkelijke waarde ligt besloten in het ecosysteem als geheel. 

  

De vleermuis  

Indicatieve waarde: €40 miljard  

De vleermuis krijgt vaak niet de waardering die ze verdient. Vleermuizen zijn namelijk een spil in het 

ecologisch web. Door te jagen op insecten voorkomen ze plagen en wel 500 soorten planten en 

bomen zijn afhankelijk van de bestuiving door vleermuizen.7 Bijen bestuiven ook, zou je kunnen 

inbrengen, maar zo eenvoudig werkt het ecosysteem niet. Veel planten zijn speciaal geëvolueerd op 

de bestuiving van vleermuizen. Het zijn nachtbloeiers, met vormen waar juist de vleermuis makkelijk bij 

de nectar kan.8 Bovendien eten vleermuizen graag tropische vruchten. Tijdens de vlucht laten ze de 

onverteerde zaden vallen, genesteld in vruchtbare mest. Op deze manier verspreiden vleermuizen 

zaden van een hoop flora.  

Eenvoudige berekeningen duiden op een economische impact van de vleermuis van € 40 miljard 

wereldwijd. Vleermuizen bestuiven specifieke soorten planten. De durian is bijvoorbeeld vrijwel geheel 

afhankelijk van de vleermuis,9 net als agave, het hoofdingrediënt van tequila.10 Zonder vleermuis zullen 

deze gewassen niet voortbestaan, gewassen met een wereldwijde markt van respectievelijk $ 17,6 

miljard11 en $ 195 miljoen12 per jaar. De economische waarde van plaagbestrijding door vleermuizen is 

alleen in de VS aangetoond, met een waarde van $22,9 miljard per jaar.13 Gegeven het feit dat China 

alleen al ruim vijf keer grotere landbouwsector heeft,14 is het niet onaannemelijk dat de reële, 

wereldwijde economische impact een veelvoud daarvan is. Wat we weten van vleermuistoerisme, is dat 

alleen al bij de Amerikaanse Congress Avenue Bridge al $3 miljoen per jaar wordt uitgegeven.15 

Vleermuispoep wordt op kleine schaal gebruikt voor bemesting, grof geschat met een waarde van $50 

miljoen wereldwijd per jaar.16 Door de zaden van de Gaint Oak te verspreiden, voegt de vleermuis 

alleen al in Zweden ruim $1 miljoen aan waarde toe.17 Tot slot is de vleermuis als voedselbron in 

Ghana geraamd op een totale marktwaarde van $80.000 per jaar.18 Alles bij elkaar opgeteld en 

omgerekend naar euro’s,19 is de economische impact van de vleermuis niet te min. 
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De mot  

Indicatieve waarde: €15 miljard  

De mot is een wonderbaarlijk natuurverschijnsel met een van de meest verbazingwekkende levenscycli: 

geboren als een eitje, groeit uit tot rups, verpopt en verandert zichzelf in een mot. Maar de mot heeft 

niet alleen symbolische waarde. Het is een essentiële voedingsbron voor vogels en vleermuizen. 

Zonder de mot, zou het voortbestaan van deze dieren in gevaar kunnen komen. Bovendien zorgen 

motten voor bestuiving van bloemen. Ze onderscheiden zich van bijen en vlinders, omdat motten in de 

nacht actief zijn en daarmee een specialistische slag slaan in het bestuiven.20 Van deze diensten is 

helaas nooit vastgesteld wat het ons brengt. Wat we wel weten, is dat sommige mot rupsen 

produceren kostbare zijde, die geenszins wordt geëvenaard door synthetische equivalenten, zoals 

viscose. Rupsenzijde voegt jaarlijks wereldwijd ruim €15 miljard economische waarde toe.21 

  

Snoek  

Indicatieve waarde: €4 miljard  

De snoek is een van de top roofdieren van ons zoetwaterecosysteem. Hij wacht geduldig in het riet en 

schiet als torpedo naar buiten om zijn prooi te vangen. De snoek houdt populaties van kleinere vissen 

in toom en zorgt zo voor meer diversiteit aan vissen. De snoek is bijvoorbeeld een natuurlijke vijand 

van de invasieve exoot de Amerikaanse Rivierkreeft.22 Onderzoek toont aan dat overbevissing van 

snoeken, zorgt voor een significant verstoord ecosysteem.23 Een snoek biedt op zichzelf weer voedsel 

voor andere dieren. Snoeken in paartijd produceren massa’s eitjes die gegeten worden door een hoop 

kleinere dieren. Snoeken zelf worden gegeten door vogels, zoals de reiger en aalscholver, en door de 

mens.24 

Duidelijk is de waarde van de snoek als voedselbron voor de mens, die wereldmarkt bedraagt namelijk 

bijna €4 miljard.25 Maar wat als de snoek zou verdwijnen? Ecosystemen zullen omvallen en visvangsten 

zullen afnemen, pleziervisser moeten een andere hobby zoeken en plaagdieren de overhand krijgen. 

De economische schade zal een veelvoud zijn van de waarde die de snoek zelf vertegenwoordigt. 
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Reiger  

Indicatieve waarde: €1 miljard  

Reigers zijn prachtige dieren die in allerlei kleuren, soorten en maten komen. Ze zijn een belangrijke 

indicator voor een gezond ecosysteem. Reigers jagen namelijk in zoet en zout water en staan in beide 

systemen bovenaan de voedselladder. Is het systeem uit balans, dan biedt het niet genoeg voedsel 

voor de reiger en zul je de reiger ook niet aantreffen.26 Helaas is de waarde van reigers moeilijk te 

berekenen. Wat bekend is, is dat reigers geliefd zijn onder vogelspotters, en er zijn enkele 

berekeningen gemaakt. Helaas blijft het vooral gissen, maar dat het systeem uit balans raakt zonder de 

reiger is evident.  

 

Koolmees  

Indicatieve waarde: €18 miljard  

De kleine koolmees komt in grote aantallen voor in Nederland. Ze eet rupsen, kleine insecten, nootjes 

en zaden. Daarmee is ze heel belangrijk in het onderhouden van rupsenpopulaties. En dat is geen 

overbodige luxe. Verstoorde ecosystemen hebben geleid tot plagen van processierupsen en rupsen 

die gewassen verorberen. Koolmezen zouden die ecosystemen weer in balans kunnen brengen en 

daarmee besparingen kunnen opleveren voor bestrijding en landbouwopbrengsten kunnen verhogen. 

Onderzoek toont aan dat het plaatsen van nestkastjes bij een appelboomgaard, de productie 

significant kan vergroten.27 Dit heeft de potentie voor een toename aan economische impact van € 1,4 

miljard wereldwijd. Samen met de esthetische waarde, heeft de koolmees aanzienlijke economische 

impact.  

  

Bij  

Indicatieve waarde: €30 miljard  

Van de prachtige afhankelijkheid die de natuur heeft gecreëerd tussen bestuivers en planten, is de bij 

wel de icoon. De bij heeft de bloem nodig om nectar te oogsten. De bloem heeft de bij nodig voor 

bestuiving. Wat voegt de dierlijke bestuiving aan economische waarde toe? Aan de oppervlakte valt 

dat wel mee. Wereldwijd bestaat ons dieet voor 90% uit granen, die voor het grootste gedeelte niet 
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worden bestoven door dieren. Als je het zo bekijkt, draagt insectenbestuiving maar voor 1% bij aan ’s 

wereld voedselproductie.28 

Maar gelukkig kijken we verder dan dat. Want als we voeding voor de dieren die we eten meenemen 

en de productie van vetten en olies beschouwen, komen we erachter dat insectenbestuiving toch een 

essentiële rol vervult in de voedselproductie.29 Zo is berekend dat dierlijke bestuivers wereldwijd een 

toegevoegde waarde hebben tussen de $191 en $310 miljard, goed voor 9,5% van de wereldwijde 

voedselproductie. Hoewel bijen daar verreweg het grootste aandeel in hebben, is niet exact bekend 

hoe groot dat aandeel is. Daarom gaan we uit van een indicatieve waarde op basis van de cijfers die er 

wel zijn. Zo is er onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van bestuiving in de VS, die 

neerkomt op $19 miljard per jaar,30 en het VK, met een waarde van £200 miljoen per jaar.31 Tel je 

daarbij de waarde van de organische honingmarkt ($605 miljard)32 en de markt voor bijenwas ($992 

miljoen)33 wereldwijd, kom je uit op een economische impact van minstens €30 miljard per jaar. 

 

Konijn  

Indicatieve waarde: €4 miljard  

Ook planteneters als konijnen en hazen zijn belangrijk voor het ecosysteem. Ze bieden voedsel voor 

jagende dieren, zoals de vos, de ooievaar en in Nederland sinds kort de wolf. Maar ook door het eigen 

eetgedrag draagt het konijn bij aan het ecosysteem. Door begrazing kan het konijn kostbare 

natuurgebieden onderhouden. Door planten kort te houden, blijft er namelijk veel zonlicht op de 

bodem vallen, zodat planten die niet zo hoog worden genoeg licht blijven vangen en vogels die graag 

in open gebied leven hun plek behouden.34 Alleen, aan geen van deze baten is een prijskaartje te 

hangen. Andere baten wel. Zo produceren konijnen wol,35 vlees,36 worden ze ingezet als huisdieren37 of 

in het laboratorium.38 In totaal voegt het konijn hiermee grof geschat €4,0 miljard toe, al betreffen de 

cijfers in de meeste gevallen louter regionale opbrengsten. Wereldwijd zou het bedrag een stuk hoger 

kunnen liggen.    

  

Vos  

Indicatieve waarde: 2 miljard 

De vos is geen moeilijke eter. En dat maakt hem juist zo belangrijk voor het ecosysteem. Zijn er te veel 

konijnen? Dan jaagt de vos op het overschot. En dat is belangrijk. Als konijnenpopulaties te groot 
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worden, heeft dat niet alleen een negatief effect op de omgeving, maar ook op de konijnen zelf. Een 

grote populatie geeft ziektes de kans om te ontwikkelen en verspreiden, waardoor de gehele populatie 

onder druk komt te staan. Daarvoor zou het prachtige dier wel wat meer waardering verdienen. 
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