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Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten

1.1

Het ecosysteemdienstenconcept

Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat we als maatschappij sterk afhankelijk zijn van goed
functionerende ecosystemen. Iedereen (h)erkent het belang van natuurlijke ecosystemen als bron
van voedsel zoals vis en wildvlees, drinkwater of hout en als ruimte voor ontspanning. Daarnaast
ondersteunen ecosystemen echter ook een groot aantal processen die essentieel zijn voor ons
welzijn en onze welvaart, maar die vaak minder zichtbaar zijn. Denk maar aan lucht- en
waterzuivering, de bestuiving van gewassen, klimaatregulatie en het behoud van vruchtbare
bodems voor de landbouw. De voordelen die we als individu en maatschappij van ecosystemen
ontvangen noemen we ecosysteemdiensten (ESD). Deze diensten worden echter niet altijd
(h)erkend of correct gewaardeerd, waardoor besluitvorming vaak negatief uitvalt voor
ecosystemen die schijnbaar geen (economische) waarde hebben. Dit resulteert vaak in
milieuvervuiling en het verlies van biodiversiteit en bijgevolg ook in de aantasting van diensten
waar we als maatschappij afhankelijk van zijn. Hierdoor stijgen de kosten voor gezondheidszorg,
voor natuurherstel en voor vervangende technologische oplossingen.
Om het belang van ecosystemen een plaats te geven in het maatschappelijk debat, moet niet
alleen de impact van de mens op ecosystemen zichtbaar gemaakt worden, maar moet ook de
waarde van ecosystemen voor de maatschappij in rekening gebracht worden. Dit principe wordt
toegepast in de ecosysteembenadering. Dit is een integrale strategie, voorgesteld door de VNBiodiversiteitsconventie, voor het behoud en duurzaam gebruik van ecosystemen en hun
ecosysteemdiensten (CBD. COP2, 1995). Het uitgangspunt van deze benadering is dat de mens
deel uitmaakt van de ecosystemen. De interactie tussen mens en de andere componenten van de
ecosystemen zorgt rechtstreeks of onrechtstreeks voor veranderingen in de ecosystemen en
daardoor ook voor veranderingen (positief of negatief) in ons welzijn. Een ecosysteembenadering
maakt gebruik van het ecosysteemdienstenconcept om het belang van ecosystemen voor ons
welzijn zichtbaar te maken. In een ecosysteembenadering worden zowel ecologische als
economische en sociale aspecten in eenzelfde methodologisch kader verenigd. Dit methodologisch
kader kan de basis vormen voor een duurzaam beleid en beheer, waarbij de waarde van
ecosystemen in de besluitvorming meegenomen wordt.

1.1.1 Ontwikkeling van het concept
Het besef dat menselijke handelingen een grote impact kunnen hebben op natuurlijke systemen en
dat de mens van deze systemen afhankelijk is, dateert van voor onze tijdsrekening. Zo klaagde
bijvoorbeeld Plato reeds in de 5de eeuw v.Chr. aan dat de ontbossing van de heuvels rond Athene
verantwoordelijk was voor de massale erosie van vruchtbare bodem (Baveye et al., 2013; Mooney
& Ehrlich, 1997). Sinds de industriële revolutie groeide het besef dat er grenzen zijn aan de
natuurlijke hulpbronnen en aan het zelfreinigend vermogen van de natuur. De ontwikkelingen in
het ecosysteemonderzoek in het midden van vorige eeuw gaven gaandeweg meer inzicht in de
manier waarop ecosystemen functioneren en hoe die functies zich vertalen in voordelen voor de
mens. Het ecosysteemdienstenconcept kreeg, onder verschillende benamingen, in de tweede helft
van vorige eeuw verder vorm in de wetenschappelijke literatuur en vindt recent steeds meer
doorwerking in het beleid.
1.1.1.1

Ecosysteemdiensten als argument

In de beginfase werd het concept vooral gebruikt als argument in de discussie over de eindigheid
van natuurlijke bronnen en natuurbehoud (Norgaard, 2010). Om het belang van een duurzaam
gebruik van natuurlijke bronnen te duiden in het economisch debat, werd de natuur door
ecologische economen beschreven als een vaste kapitaalvoorraad die een beperkte stroom van
ecosysteemdiensten kan leveren. Diezelfde metafoor werd, samen met de intrinsieke waarde van
natuur, door natuurbeschermers gebruikt als argument voor natuurbehoud om onze
afhankelijkheid van de natuur te beschrijven.
Ecosysteemdiensten werden pas ten volle op de agenda geplaatst door enkele toonaangevende
publicaties in de jaren ’90 (Costanza et al., 1997; Daily, 1997). Vooral de publicatie van het (deels
gecontesteerde) artikel van Costanza in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, kreeg ruime
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weerklank in de wetenschappelijke en beleidswereld (zie ook Costanza et al., 2014). De koppeling
die in het artikel gelegd wordt tussen monetaire waardering en ecosysteemdiensten, bleek een
krachtig communicatie-instrument in de discussie met beleidsmakers.
1.1.1.2

Ecosysteemdiensten als beleidskader

Waar het ecosysteemdienstenconcept tot eind de jaren ‘90 vooral het speelveld was van de
academische wereld, zorgde de publicatie van het Millennium Ecosystem Assessment van de
Verenigde Naties voor de doorbraak van het concept in de beleidswereld (MA, 2005). Het rapport
concludeert dat op wereldschaal twee derde van de ecosysteemdiensten ernstig bedreigd zijn door
niet-duurzaam gebruik en beheer van ecosystemen en legt een verband tussen het verlies van
biodiversiteit en armoede in de wereld. Het rapport benadrukt daarbij de noodzaak om
ecosysteemdiensten te integreren in beleidsplanning en het beheer van ecosystemen. Door de
systematische aanpak en integrale benadering van de MA-rapporten, werd de basis gelegd voor
een wetenschappelijk kader voor onderzoek en beleid rond duurzame ontwikkeling en
ecosysteemverandering. Hiermee verschoof het ecosysteemdienstenconcept van een oorspronkelijk
didactisch kader voor de communicatie over natuurbehoud en duurzaamheid, naar een
wetenschappelijk kader voor de studie van het functioneren van ecosystemen.
In navolging van het Millennium Ecosystem Assessment werd een groot aantal internationale,
nationale en regionale initiatieven opgestart voor de beschrijving en waardering van
ecosysteemdiensten. Eén van de belangrijkste initiatieven is de TEEB-studie (The Economics of
Ecosystems and Biodiversity) die in 2007 werd gelanceerd door de G8+5 landen. TEEB legt de
nadruk op de economische waardering van ecosysteemdiensten en biodiversiteit en op de
groeiende kosten die het biodiversiteitsverlies en de degradatie van ecosystemen met zich
meebrengt.
Het Millennium Ecosystem Assessment zorgde ook voor een belangrijke doorwerking van het ESDconcept in het biodiversiteitsbeleid (zie Kader 1). De biodiversiteit blijft wereldwijd, maar ook in
Vlaanderen achteruitgaan (Demolder & Peymen, 2013; Hoffmann et al., 2010; Secretariat of the
Convention on Biological Diversity, 2010). Eén van de mijlpalen voor de internationale bescherming
van de biodiversiteit was de goedkeuring van het VN-Verdrag inzake Biologische Diversiteit. Het
ESD-concept vormt hierbij een van de hoofdpijlers van het nieuwe strategisch plan voor de
biodiversiteit en de Aichi-doelen die in 2010 werden goedgekeurd (zie Kader 1). De VNbiodiversiteitsdoelen werden op hun beurt vertaald in de Europese biodiversiteitsstrategie 2020 (zie
ook Kader 1 en § 1.2.4.2). Hoewel niet altijd expliciet zo genoemd, vond het ESD-concept, of
onderdelen ervan, ook ingang in integrale beleidsstrategieën en wetgeving. Zo leunt de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) bijvoorbeeld sterk aan bij een ESD-benadering: het is een holistische
benadering van ecosysteemmanagement, de waarden van water zijn een beleidsdoel en de richtlijn
vermeldt de mogelijkheid om economische instrumenten te gebruiken voor het behalen van die
beleidsdoelen (Matzdorf & Meyer, 2014).

Kader 1 - Ecosysteemdiensten in het beleid
Internationaal en nationaal bestaan er een groot aantal besluiten en overeenkomsten ter
bescherming van de biodiversiteit of onderdelen daarvan (o.a. Internationaal: Het Ramsarverdrag Behoud van waterrijke gebieden; Het verdrag van Bonn – Bescherming van migrerende wilde
diersoorten; CITES-verdrag - Regulering handel in bedreigde in plant- en diersoorten; Het verdrag
van Bern - Behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu (EU); de Vogel- en
Habitatrichtlijnen – Bescherming van natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora (EU); Vlaams:
Het Soortenbesluit – Bescherming en beheer van soorten). Deze afspraken hebben rechtstreeks en
onrechtstreeks een invloed op de levering en/of het gebruik van ecosysteemdiensten. Door de
bescherming van de biodiversiteit wordt immers ook een brede waaier aan ecosysteemdiensten
beschermd. Ook regelgevingen buiten het natuur- en biodiversiteitsdomein omvatten vaak
maatregelen of bepalingen die de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden (o.a. de
agromilieumaatregelen binnen pijler II van het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). In dit
overzicht beperken we ons tot de beleidskaders die expliciet melding maken van
ecosysteemdiensten.
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1. Internationaal
De ecosysteembenadering werd reeds begin jaren ’90 door de Conventie Biologische Diversiteit
(CBD) gebruikt als strategie voor het behoud en het duurzaam gebruik van biodiversiteit (CBD.
COP2,
1995).
Ecosysteemdiensten
werden
expliciet
opgenomen
in
de
VNbiodiversiteitsstrategie tijdens de VN-conferentie in Nagoya (Japan) in 2010. Tijdens deze
conferentie werd een strategisch plan voor de biodiversiteit (2011-2020) uitgewerkt. Dit plan
omvat een aantal concrete doelstellingen (Aichi-doelen) om het verlies aan biodiversiteit stop te
zetten, zodat tegen 2020 alle ecosystemen opnieuw veerkrachtig zijn om ecosysteemdiensten te
kunnen blijven leveren (CBD. COP10, 2010). Om de implementatie van de biodiversiteitsstrategie
te ondersteunen, werd in 2012 een wetenschappelijk en politiek intergouvernementeel platform
over biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) opgericht. Naar analogie met het internationaal
klimaatpanel (IPCC) moet het IPBES de schakel vormen tussen wetenschap en beleid. Het IPBES
zal hierbij de toestand beoordelen van de planeet, van de ecosystemen en van de diensten die zij
leveren en haar bevindingen communiceren met het beleid.
20 jaar na de VN-conferentie over Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992) vond de VNWereldconferentie over Duurzame Ontwikkeling plaats (Rio+20 - Rio de Janeiro). De twee
grote thema’s waren ‘groene economie voor duurzame ontwikkeling’ en ‘het institutioneel kader
voor duurzame ontwikkeling’. De conferentie verwijst naar ecosysteemdiensten als basis voor
groene economie en duurzame ontwikkeling.
2. Europees
a) Europese biodiversiteitsstrategie 2020
De vaststelling dat de EU-doelstelling om het biodiversiteitsverlies tegen 2010 een halt toe te
roepen niet gehaald werd en de goedkeuring van de VN-biodiversiteitsstrategie, leidde in 2011 tot
de goedkeuring van een nieuwe Europese biodiversiteitsstrategie (COM/2011/244, 2011). Hierbij
werd een langetermijnvisie tot 2050 uitgewerkt en werden hoofdstreefdoelen tegen 2020
vastgelegd. Met deze strategie wil de EU het biodiversiteitsverlies en de aantasting van
ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk tegen 2020 stoppen en waar mogelijk ongedaan maken, en
tevens de bijdrage van de EU tot het ombuigen van wereldwijd biodiversiteitsverlies opvoeren. De
strategie bestaat uit zes streefdoelen waaraan telkens een aantal concrete acties gekoppeld zijn.
Volgens streefdoel twee moeten ecosystemen en ecosysteemdiensten tegen 2020 gehandhaafd en
verbeterd worden door groene infrastructuur (Kader 2) op te zetten en ten minste 15% van de
aangetaste ecosystemen te herstellen. Als concrete actie (5) onder streefdoel 2 zal elke lidstaat
hiervoor tegen 2014 de toestand van de ecosystemen en ecosysteemdiensten op hun grondgebied
in kaart moeten brengen en evalueren en tegen 2020 de economische waarde van die diensten
beoordelen en integreren in nationale en Europese beleidsindicatoren. Om de lidstaten en de EU te
ondersteunen bij de implementatie van actie 5 werd de MAES-werkgroep (Mapping and Assessment
on Ecosystems and their Services) opgericht (zie § 1.2.4.2).
b) Stappenplan voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa
Een van de bouwstenen van de groeistrategie van de EU (Europa 2020) is het stappenplan voor
een efficiënt hulpbronnengebruik in Europa (COM/2011/571, 2011). Dit stappenplan is de leidraad
voor lidstaten om tot een duurzamere economie te komen en bestaat uit beleidsinitiatieven om
innovatie aan te wakkeren, die zowel op de korte als op de lange termijn voordelen moet opleveren
voor economie en milieu. Voor de uitwerking van het stappenplan worden verschillende mijlpalen
voor 2020 uitgezet, waarbij telkens wordt vermeld wat nodig is om tegen die datum te komen tot
een efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame groei.
Ecosysteemdiensten vormen een centrale doelstelling in verschillende mijlpalen. De mijlpalen voor
ecosysteemdiensten en biodiversiteit hernemen de doelstellingen van de Europese
biodiversiteitsstrategie en sporen de Europese commissie, de lidstaten en ondernemingen aan om
de waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten correct naar waarde te schatten en ze te
herstellen en te versterken. Hiervoor moet een rapporteringssysteem voor ecosysteemdiensten
opgezet worden, worden investeringen in natuurlijk kapitaal aangemoedigd en worden
ecosysteemdiensten en biodiversiteit geïntegreerd in maatregelen van beleidsdomeinen zoals
landbouw en visserij.
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De watermijlpaal benadrukt het halen van de KRW-doelstellingen voor waterkwantiteit en
waterkwaliteit. In het kader hiervan heeft de Europese commissie een blauwdruk voor het behoud
van de Europese wateren opgesteld (COM/2012/673, 2012). In deze blauwdruk worden
ecosysteemdiensten vermeld als doel (bescherming van biodiversiteit en ecosysteemdiensten) en
als instrument (methodologie voor het bepalen van kosten en baten van watermaatregelen).
3. Belgische biodiversiteitsstrategie
Nationale Biodiversiteitsstrategieën zijn de voornaamste instrumenten om het Verdrag inzake
biologische diversiteit (CBD) op nationaal niveau te implementeren. In 2013 werd de Belgische
biodiversiteitsstrategie geactualiseerd aan de afspraken van de conferentie in Nagoya in 2010.
Biodiversiteit valt in België grotendeels onder de bevoegdheid van de gewesten. De nationale
biodiversiteitsstrategie is dan ook vooral een kader dat voortbouwt op de bestaande plannen in de
gewesten en moet zorgen voor afstemming, integratie en implementatie van de Belgische
verplichtingen inzake biodiversiteit (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake
biologische diversiteit, 2013).
De visie tot 2050 en de algemene doelstellingen tot 2020 sluiten nauw aan bij die van de Europese
biodiversiteitsstrategie. Dit wordt verder geconcretiseerd in een aantal doelstellingen, zoals het
beschermen en herstellen van ecosysteemdiensten, de kennis over ecosysteemdiensten
verbeteren, werken aan maatschappelijke bewustwording rond ecosysteemdiensten en de
voordelen en waarden van biodiversiteit en ecosysteemdiensten integreren in het beleid en de
besluitvorming.
4. Vlaanderen
De integrale ecosysteembenadering is al gedeeltelijk doorgedrongen in bepaalde Vlaamse
beleidskaders, zoals het plattelandsbeleid, het integraal waterbeheer en het multifunctioneel
bosbeheer. Daarnaast zet het Vlaamse beleid ook steeds meer in op duurzaamheid, groene
economie en een veerkrachtige en gezonde leefruimte (o.a. ViA/Pact 2020, het Vlaams
hervormingsprogramma en het Beleidsplan Ruimte). Hoewel de link vaak niet expliciet gelegd
wordt, steunt elk van die doelstellingen op het belang van ecosystemen voor de maatschappij. In
de onderstaande beleidskaders wordt die afhankelijkheid wel expliciet gemaakt.
a) MINA-plan 4
Het Milieubeleidsplan (MINA-plan) bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid in Vlaanderen en
baseert zich daarvoor onder meer op het Milieurapport en het Natuurrapport. Het MINA-plan 4
(2011-2015) formuleert acht doelstellingen die op lange termijn (ca. 2030) richtinggevend zijn
voor het milieu- en energiebeleid in Vlaanderen. Eén van die doelstellingen is het bewaren van de
biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen. Deze doelstelling legt expliciet het verband tussen
natuurbeleving en welzijn en stelt dat de waarde van ecosysteemdiensten weerspiegeld moet
worden in het beleid. Om dit te realiseren moet het concept meer systematisch toegepast worden
in functie van beleidskeuzes en/of ter bepaling van ecosysteemgrenzen. Hiervoor moeten
kwantitatieve en kwalitatieve tools ontwikkeld en geoptimaliseerd worden, waar de relevante
doelgroepen concreet mee aan de slag kunnen.
b) Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling
In opvolging van het decreet Duurzame Ontwikkeling keurde de Vlaamse Regering in 2011 de
tweede Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling goed. Volgens de langetermijndoelstellingen van
deze strategie moet ‘de biodiversiteit in 2050 gewaardeerd, beschermd, hersteld en verstandig
gebruikt worden, zodat de ecosysteemdiensten in stand worden gehouden en de planeet gezond
blijft’ (DAR, 2011).
1.1.1.3

Ecosysteemdiensten als onderdeel van economische instrumenten

De impact van artikels waarin ecosysteemdiensten monetair gewaardeerd worden, zoals dat van
Costanza et al. (1997), demonstreren de kracht van het waarderingsaspect van
ecosysteemdiensten als middel om de waarde van biodiversiteit te communiceren in de taal van
beleidsmakers en economen. De laatste decennia werden dan ook verschillende initiatieven
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genomen om de waarde van ecosysteemdiensten uit te drukken in monetaire waarden en
bijhorende beleidsinstrumenten te ontwikkelen. Hoewel de monetaire waardering van
ecosysteemdiensten ook vaak gecontesteerd wordt (zie § 1.1.3), wil men hiermee
ecosysteemdiensten een plaats geven in besluitvormingsprocessen en in concrete projecten. De
belangrijkste voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn Payment for Ecosystem Services (PES)
en Markets for Ecosystem Services (MES). Een PES-regeling is een vrijwillige overeenkomst over de
betaling voor ecosysteemdiensten tussen minstens één ‘leverancier’ en ‘gebruiker’ van een of
meerdere ecosysteemdiensten. Het idee hierachter is dat zij die de voordelen van een
ecosysteemdienst ontvangen, land- en boseigenaars of -beheerders betalen om de ecosystemen
zodanig te beheren dat de gevraagde dienst geleverd wordt (Mortelmans et al., 2013; Schomers &
Matzdorf, 2013). Bij MES wordt een markt voor een ecosysteemdienst gecreëerd, waarbij diensten
op basis van vraag en aanbod verhandeld worden. Een voorbeeld van een MES is het ‘Mechanisme
voor Schone Ontwikkeling’ of het ‘Clean Development Mechanism’ (CDM) van het Kyoto protocol.
Via dit mechanisme kunnen industrielanden onder andere bebossings- en herbebossingsprojecten
financieren in ontwikkelingslanden en zo emissiekredieten voor broeikasgassen verwerven.
Om tot kwantificering en monetarisering van ecosysteemdiensten te komen worden verschillende
instrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Natuurwaardeverkenner, die in opdracht van
het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid ontwikkeld werd (Liekens
et al., 2013). Dit instrument laat toe om bepaalde ecosysteemdiensten te kwantificeren en
monetair te waarderen en zo het beleid op projectniveau te ondersteunen bij de afweging van
beleidskeuzes.

Kader 2 - Groene infrastructuur
Eén van de speerpunten van de Europese biodiversiteitsstrategie is de ontwikkeling en
bescherming van groene infrastructuur (kader 1). Groene infrastructuur (GI) is een netwerk van
(half)natuurlijke gebieden en groenelementen dat ontworpen en beheerd wordt om meerdere
ecosysteemdiensten tegelijkertijd te leveren en de biodiversiteit te beschermen (EC, 2013). Groene
infrastructuur kan bestaan uit elementen van uiteenlopende ruimtelijke schaal, gaande van
groendaken, hagen en vistrappen tot volledige ecosystemen zoals intacte heiden, rivieren en
bosgebieden. Het netwerk van Natura 2000-gebieden vormt de kern van Europa ’s Groene
infrastructuur. Deze gebieden zijn niet alleen hotspots van biodiversiteit, maar leveren ook een
heleboel ecosysteemdiensten (EC, 2013a). De Groene infrastructuur buiten het Natura 2000netwerk dient als verbinding tussen de beschermde gebieden en als buffer tegen negatieve
invloeden.
Niet al het groen behoort echter automatisch tot de groene infrastructuur. Zo zal een homogeen
stukje grasland niet tot de GI gerekend worden, indien er geen andere groenelementen aanwezig
zijn en het geen deel uitmaakt van een ruimer natuurlijk netwerk. Ook multifunctionaliteit is een
essentieel kenmerk van GI, waarbij goed functionerende ecosystemen meerdere diensten kunnen
leveren voor mens en maatschappij. Om die reden maakt intensief landbouwgebied meestal geen
deel uit van GI, tenzij het op zo’n manier beheerd wordt dat het de biodiversiteit bevordert of
meerdere functies vervult. Landbouwproductie kan bijvoorbeeld gecombineerd worden met
recreatie of waterzuivering (EC, 2013b).
Groene infrastructuur staat tegenover ‘grijze’ infrastructuur, die meestal slechts één functie vervult
zoals afwatering of transport. Dit betekent niet dat grijze infrastructuur volledig vervangbaar is
door groene infrastructuur. In vele gevallen is grijze infrastructuur essentieel voor het gebruik van
ecosysteemdiensten of het transport van ESD-producten. Daarenboven zijn ecosysteemdiensten
alleen vaak niet voldoende om aan een bepaalde maatschappelijke vraag te voldoen. Zo is het
natuurlijke waterzuiverend vermogen van rivieren vaak ontoereikend om al het huishoudelijk en
industrieel afvalwater te verwerken. In vele gevallen kan de functie van grijze infrastructuur echter
versterkt worden door natuurlijke oplossingen.
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Figuur 1. Mogelijke onderdelen van groene infrastructuur (overgenomen uit EC, 2013b).
Daarnaast worden ecosysteemdiensten, hoewel niet expliciet zo genoemd en vaak indirect, ook op
andere manieren in rekening gebracht. Zo steunen onderdelen van de tweede pijler van het
Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het PES-concept. Hierbij worden
landbouwers via de beheerovereenkomsten vergoed om maatregelen te nemen die de milieu-,
natuur- of landschapskwaliteit verbeteren (bv. aanleg van perceelranden en kleine
landschapselementen). In zoverre deze maatregelen effectief zijn, kunnen ze ecosysteemdiensten
opleveren zoals erosiecontrole, waterzuivering of bestuiving.
Naast het gebruik van betalings- en marktsystemen voor ecosysteemdiensten, wordt ernaar
gestreefd de waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit te integreren in (inter)nationale
economische rekeningen1 om op die manier de ontwikkeling van een duurzamer beleid en
economie te ondersteunen. Zo vraagt de EU in het kader van haar biodiversiteitsstrategie aan de
lidstaten om tegen 2020 ecosysteemdiensten te integreren in hun nationale rekeningen. Ook
initiatieven van de VN (SEEA - System of Environmental and Economic Accounting) en de
Wereldbank (WAVES - Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) streven naar
de integratie van ecosysteemdiensten in de welvaartstatistieken.

1.1.2 Ecosysteemdiensten en natuur- en biodiversiteitsbehoud
Het bovenstaande overzicht (Kader 1) maakt duidelijk dat het ecosysteemdienstenconcept zijn weg
gevonden heeft als één van de hoekstenen van het (inter)nationaal biodiversiteits- en
natuurbeschermingsbeleid. De focus van het klassieke natuurbehoud ligt vooral op de bescherming
van zeldzame en charismatische soorten en habitats, via de inrichting van natuurreservaten
(Haslett et al., 2010; Mace, 2014). Binnen deze gebieden is de bescherming van biodiversiteit het
hoofddoel en worden nevenfuncties alleen toegestaan als ze de natuurbehoudsfunctie
ondersteunen of niet belemmeren. In Europa vormt het Natura 2000-netwerk, dat werd
afgebakend in het kader van de Habitat- en Vogelrichtlijn, de hoeksteen van de Europese

1

Nationale economische rekeningen liggen aan de basis van indicatoren van de toestand van de welvaart van
een land. Omdat ze opgesteld worden volgens vastgelegde regels, maken ze het mogelijk landen onderling te
vergelijken. Een bekend voorbeeld is het bruto binnenlands product (BBP). Zie ook § 2.7.4 van hoofdstuk 2 van
NARA-T.
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natuurbehoudswetgeving2. Dit netwerk van speciale beschermingszones (SBZ’s) draagt bij aan de
instandhouding van habitats en wilde fauna en flora die zeldzaam zijn in Europa. In Vlaanderen
werd 166.322 ha of 12,3% van de landoppervlakte afgebakend als speciale beschermingszone
(Demolder & Peymen, 2013). Binnen deze SBZ’s moeten de lidstaten maatregelen nemen om de
aanwezige habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Naast de
SBZ’s, worden in Vlaanderen ook gebieden afgebakend waar natuur de hoofdfunctie is en over de
hele oppervlakte beschermd wordt (o.a. de bos- en natuurreservaten).
Dit natuurbeschermingsbeleid, waarbij de focus ligt op de scheiding van functies, heeft zeker zijn
verdiensten en zonder de afbakening van natuurreservaten of speciale beschermingszones zou de
achteruitgang van de biodiversiteit nog zijn toegenomen (Hoffmann et al., 2010). Hoewel het
netwerk van beschermde gebieden de ruggengraat vormt voor het behoud van biodiversiteit, is het
grootste deel van het land in Europa en Vlaanderen echter niet beschermd en bevindt een groot
deel van de biodiversiteit zich buiten de grenzen van de beschermde gebieden (Haslett et al.,
2010).
Vaak zijn natuurgebieden eilandjes omgeven door intensief landgebruik en is de samenhang tussen
deze gebieden beperkt. Er is weinig uitwisseling tussen populaties van soorten en de populaties zijn
vaak klein waardoor ze weinig bestand zijn tegen interne en externe (milieu)druk. Zo tonen
meerdere studies aan dat de bestaande netwerken van natuurgebieden waarschijnlijk niet zullen
volstaan om de verwachte effecten van klimaatverandering op de biodiversiteit op te vangen
(Araújo et al., 2011; Dawson et al., 2011). Daarom is het van belang dat ook gebieden buiten de
speciaal daarvoor bestemde zones een functionele rol gaan spelen in de bescherming van de
biodiversiteit. Dit betekent dat landeigenaars en –beheerders een essentiële rol hebben in het
behoud van biodiversiteit en dat deze zullen moeten toestaan dat biodiversiteit ook buiten de
speciaal daarvoor beschermde zones de nodige kansen krijgt (Maiorano et al., 2007; Mora & Sale,
2011; Pressey et al., 2007).
Het ecosysteemdienstenconcept kan een belangrijke aanvulling zijn op het huidige
biodiversiteitsbeleid, omdat het rekening houdt met het impliciet dynamisch karakter van zowel de
ecosystemen als de menselijke impacts op het systeem. Omdat het concept de link legt tussen de
impact van menselijke handelingen op de ecosystemen en de gevolgen daarvan voor ons welzijn,
kan het de basis vormen van een geïntegreerd beleid voor natuurbehoud en duurzame
ontwikkeling. Door de nadruk te leggen op de waarden van ecosystemen voor mens en
maatschappij, draagt het concept extra argumenten aan voor natuurbehoud en kan het de brug
slaan tussen de natuursector en andere maatschappelijke actoren (Chan et al., 2006; Daily &
Matson, 2008).
Aangezien het een relatief nieuw concept is in het natuurbehoud, bestaan er weinig voorbeelden
waarin het effect van het gebruik van het ESD-concept voor het halen van biodiversiteitsdoelen
beschreven wordt (Chan et al., 2006; Goldman et al., 2008; Ingram et al., 2014). Studies waarbij
de levering van ecosysteemdiensten vergeleken wordt met indicatoren voor biodiversiteit, tonen
aan dat biodiversiteit en de levering van ecosysteemdiensten meestal positief gecorreleerd zijn
(Cimon-Morin et al., 2013; Maes et al., 2012; Nelson et al., 2009; Rey Benayas et al., 2009;
Schneiders et al., 2012). Wanneer bepaalde diensten, zoals bijvoorbeeld voedselproductie, echter
gemaximaliseerd worden, neemt de biodiversiteit en de levering van regulerende en culturele
diensten af (Cimon-Morin et al., 2013). Omgekeerd blijkt dat een strategie die uitsluitend gericht is
op de bescherming van bepaalde soorten en habitats, vaak slechts een beperkt aantal
ecosysteemdiensten levert (Chan et al., 2006; Naidoo et al., 2008). Niet enkel het aantal, maar
ook het soort diensten dat geleverd wordt, verschilt tussen beschermde natuurgebieden en
gebieden waar menselijke activiteiten domineren. Het complementair gebruik van beide
strategieën, waarbij zowel wordt ingezet op de bescherming van specifieke habitats en soorten als
op de bescherming van ecosysteemdiensten, kan dan weer een win-winsituatie creëren die én
ecologische voordelen oplevert, én tegemoet komt aan een maatschappelijke vraag naar het
gebruik van ecosystemen (Chan et al., 2006; Cimon-Morin et al., 2013; de Groot et al., 2010;
Naidoo et al., 2008; Schneiders et al., 2012). Het is dan ook belangrijk te benadrukken dat het
2

In Vlaanderen worden de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn geïmplementeerd via het Vlaamse
Natuurdecreet. De wijziging van dit decreet in 2014 benadrukt de multifunctionaliteit van terreinen die beheerd
worden voor natuurbehoud. Daarnaast bestaat de economische functie van deze terreinen volgens het decreet
uit het optimaal benutten van ecosysteemdiensten.
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ESD-concept geen vervanging is van het bestaande natuurbehoud, maar een verbreding en
ondersteuning van het bestaande natuurbeleid (Haslett et al., 2010). Het vergroot het
instrumentarium voor een biodiversiteitsbeleid dat moet omgaan met steeds veranderende
ecologische en maatschappelijke omstandigheden (Marvier & Kareiva, 2014).

1.1.3 Meerwaarde en kritiek
Een ecosysteembenadering is een integrale benadering van de relatie tussen mens en natuur,
waarbij zowel de menselijke afhankelijkheid van ecosystemen als de impact van de mens op die
ecosystemen een plaats krijgen. Een integrale benadering van milieuproblemen is niet nieuw, ook
niet in het Vlaamse beleid. Denk maar aan het integraal waterbeleid, duurzaam bosbeheer en de
agro-ecologische landbouw. De bestaande beleidsstrategieën zijn echter meestal ingevuld vanuit
één invalshoek, met specifieke denkkaders en terminologie. Zo wordt bij het behandelen van
milieuproblemen vaak gebruik gemaakt van de DPSIR-milieuverstoringsketen, die de link legt
tussen menselijke handelingen en de toestand van het milieu (EEA, 1999). Het DPSIR-concept is
een instrument voor de analyse van onder andere milieuproblemen, waarbij zowel beleid, milieu en
natuur en sociologische aspecten gekoppeld worden. Een DPSIR-analyse legt de nadruk op de
impact van menselijk handelen op ecosystemen, maar houdt geen rekening met de menselijke
vraag naar het gebruik van die ecosystemen (Kelble et al., 2013; Rounsevell et al., 2010; Svarstad
et al., 2008). Daarnaast vereist een DPSIR-analyse dat de grenzen van het systeem, waarop de
analyse van toepassing is, duidelijk gedefinieerd en afgelijnd worden. Vaak vallen de grenzen van
dat systeem echter niet samen met die van ecosystemen, maar met sectorale grenzen. Systemen
staan zelden los van elkaar, waardoor een respons op een impact van de ene sector, ook een effect
kan hebben op een andere sector binnen datzelfde ecosysteem (Atkins et al., 2011; Rounsevell et
al., 2010). Het DPSIR-concept, maar ook andere instrumenten voor impact assessments, zijn dan
ook vaak te beperkt als analytisch kader voor de behandeling van complexe socio-ecologische
vraagstukken waarbij verschillende sectoren verschillende aanspraken op een ecosysteem maken.
Een ecosysteembenadering kan meerdere DPSIR-systemen in hetzelfde kader vereniging. Het biedt
een multidisciplinair en multi-sectoraal raamwerk, dat de nadruk legt op de interactie tussen de
mens en andere componenten van de ecosystemen. Natuur is in deze benadering niet alleen iets
dat beschermd moet worden of buiten de maatschappij staat, maar ook iets dat gebruikt wordt en
een belangrijke bijdrage levert aan die maatschappij. Ecosysteemdiensten belichten daarbij het
belang van ecosystemen en biodiversiteit voor de maatschappij op lange termijn, en maken
hiermee het onzichtbare zichtbaar voor besluitvorming. Hierbij vormt het de basis voor de
ontwikkeling van instrumenten, om bij projecten en besluitvorming externe milieukosten te
identificeren en mee in rekening te brengen. De integratie van omgevingskwaliteit en
maatschappelijke baten in eenzelfde methodologisch kader maakt het concept ten slotte geschikt
als beslissingsinstrument bij het prioriteren van keuzes voor het beheer en gebruik van
ecosystemen,
waar
vaak
verschillende
belanghebbenden
bij
betrokken
zijn
zoals
natuurbeschermers, landbouwers, economen en beleidsmakers (Jax et al., 2013; Plant & Ryan,
2013).
Hoewel het ESD-concept steeds vaker gebruikt wordt voor de onderbouwing van integrale
beleidskaders en als argument voor natuurbehoud, milieubeleid en het duurzaam beheer van
natuurlijke hulpbronnen, komt er ook heel wat kritiek op het concept (Schröter et al., 2014). Een
van de sterke punten van het concept is dat het de waarde van ecosystemen voor de maatschappij
expliciet maakt. Dit waarderingsaspect maakt het ESD-concept echter ook gecontesteerd. Het
vergelijken en afwegen van de waarde van natuur roept bij veel mensen ook weerstand op omwille
van diepgewortelde overtuigingen en de individuele ervaring en beleving van natuur (Chan et al.,
2012). Daarnaast wordt de waarde van ecosysteemdiensten in de praktijk vaak verengd tot een
monetaire waarde (zie kader 6 in hoofdstuk 2 van NARA-T). Volgens sommigen verhoogt een
monetaire waardering het risico op vermarkting van de natuur, waarbij natuur beschouwd wordt
als een koopwaar die onderworpen is aan standaard marktmechanismen. Aan de basis van de
(economische) waardering van ecosysteemdiensten staat het stock-flowmodel: ecosystemen zijn
de voorraad (stock) en leveren een stroom (flow) van diensten, die gewaardeerd worden. Door de
eenvoud van dit stock-flowmodel ligt de focus bij het gebruik van het ESD-concept vaak op het
productie-aspect (ecosystemen leveren diensten), terwijl de complexiteit van de relaties tussen
economie, politiek en ecologie hierbij onderbelicht blijven (Norgaard, 2010). Markten zijn echter
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blind voor de complexiteit van ecologische processen, waardoor een marktgebaseerde benadering
perverse gevolgen kan hebben voor de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Dit is
vooral het geval als één ecosysteemdienst afzonderlijk beoogd wordt via een marktgerichte
benadering, zonder rekening te houden met de mogelijke (negatieve) neveneffecten op andere
diensten (bv. de aanleg van grootschalige boomplantages voor koolstofopslag – Lindenmayer et
al., 2012).
Een dominant monetaire waarderingsbenadering maakt het ook moeilijk om de niet-tastbare
voordelen van de natuur mee in rekening te brengen, omdat deze moeilijk te kwantificeren zijn.
Critici argumenteren dat het concept teveel de nadruk legt op de gebruikswaarde van de natuur
voor de mens en dat de intrinsieke waarde van natuur buiten het afwegingskader dreigt te vallen
(Reyers et al., 2012). De intrinsieke waarde van natuur is de waarde die natuur op zich heeft, los
van haar nut of relevantie voor de mens. Door de focus op de ‘nuttige’ natuur zou het concept
volgens diezelfde critici niet geschikt zijn als onderbouwing voor de bescherming van de
biodiversiteit in zijn totaliteit.
Hierbij zijn twee kanttekeningen te maken. Een eerste heeft betrekking op de intrinsieke waarde
van natuur en het gebruik ervan als argument voor natuurbehoud. Het klopt dat intrinsieke
waarden buiten de scope vallen van het ESD-concept, dat de waarde van ecosystemen voor mens
en samenleving als uitgangspunt heeft. De meeste producerende en regulerende
ecosysteemdiensten hebben in de eerste plaats een gebruikswaarde (bv. voedsel, hout,
bescherming, recreatie), maar diensten, en vooral culturele diensten, kunnen ook een nietgebruikswaarde hebben (bv. culturele of spirituele waarde). Tot die laatste groep behoren de
waarden die de mens aan een ecosysteem toedeelt, louter op basis van het besef dat dit
ecosysteem, zoals bijvoorbeeld een eeuwenoud bos, bestaat (bestaanswaarde), of zal bewaard
blijven voor de volgende generatie (overdrachtswaarde). Hoewel de invulling van dit
waarderingskader antropocentrisch blijft (waarde voor de mens), kan de waardering van
ecosysteemdiensten dus breder zijn dan hun directe gebruikswaarde. Het concept biodiversiteit is
weliswaar gebaseerd op intrinsieke waarden, maar de argumentatie voor de bescherming ervan, is
meestal gebaseerd op de brede waaier van menselijke waarden, waaronder de bestaans- en
overdrachtswaarden (Reyers et al., 2012). Het is in debatten dan ook niet altijd duidelijk of de
argumentatie voor natuurbehoud gebaseerd is op intrinsieke waarden dan wel op
antropocentrische, instrumentele waarden. Los hiervan is het ecosysteemdienstenconcept niet
bedoeld als vervanging van een natuurbehoudskader dat gebaseerd is op intrinsieke waarden,
maar als aanvulling hierop en als extra argument voor de bescherming van biodiversiteit (Marvier
& Kareiva, 2014; Schneiders et al., 2012 - zie 1.1.3).
Een tweede kanttekening gaat over de kritiek dat het ESD-concept alleen met de ‘nuttige’ soorten
rekening houdt. Een fundamenteel aspect van de ecosysteembenadering is de duurzame levering
van diensten. Duurzaamheid impliceert dat ook de volgende generaties gebruik moeten kunnen
maken van ecosysteemdiensten. Dit betekent in de eerste plaats dat het huidige gebruik van
ecosysteemdiensten het toekomstige gebruik niet mag hypothekeren, maar ook dat de
ecosystemen zelf voldoende robuust moeten zijn om de levering van de dienst onder veranderende
omstandigheden (bv. klimaatverandering) te verzekeren. Hiervoor zijn niet alleen individuele direct
‘nuttige’ soorten van belang, maar is ook de variatie aan kenmerken, processen en structuren
essentieel (zie hoofdstuk 6 van NARA-T – Rol van de biodiversiteit). Daarnaast is de levering van
producerende, regulerende en culturele diensten ook afhankelijk van de ondersteunende diensten,
die op hun beurt afhankelijk zijn van andere onderdelen van de biodiversiteit. Een strategie die
gericht is op de bescherming van de duurzame levering van ecosysteemdiensten gaat dan ook
breder dan alleen de bescherming van soorten of ecosystemen die rechtstreeks bijdragen aan de
levering van een dienst.
De meeste van bovenstaande kritieken hebben vooral betrekking op een te eenzijdige of beperkte
interpretatie van het ecosysteemdienstenconcept. Het ESD-concept is breed, maar de invulling en
de operationalisering ervan is vaak enger (Norgaard, 2010; Raymond et al., 2013; Schröter et al.,
2014). Het is een complex concept dat zowel sociologische, ecologische en economische facetten in
één kader verenigt. De breedte van het concept laat toe ecosystemen via een integrale benadering
te beschermen en te beheren, maar vereist ook een brede kennisbasis voor elk van de onderdelen
van het ESD-concept. Die kennis is niet altijd beschikbaar en zeker voor de interacties tussen de
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ecologische en socio-economische deelkaders van het concept is meer interdisciplinair onderzoek
nodig (Reyers et al., 2012).
Net omdat het zo’n breed concept is, wordt het vaak ervaren als vaag en weinig concreet. Het
ecosysteemdienstenconcept, en zeker de implementatie ervan in het beleid, is echter een relatief
jonge discipline, waarvan de definities en de terminologie nog volop in ontwikkeling zijn. Daarnaast
laat de vaagheid van termen en kaders ook een zekere flexibiliteit toe om groepen met een
verschillende achtergrond samen te brengen en elk hun vocabularium te laten behouden (Schröter
et al., 2014). De ESD-benadering biedt hierbij een kader voor overleg tussen wetenschappers,
natuurbeheerders en belanghebbenden om tot een oplossing te komen voor specifieke uitdagingen
maar met respect voor het duurzaam beheer van ecosystemen.

1.2

Een ecosysteemassessment voor Vlaanderen

Het beleid is in toenemende mate afhankelijk van wetenschappelijke kennis (‘evidence based
policy’). Een ecosysteembenadering kan dan ook maar als basis dienen voor een beleid indien het
zich kan beroepen op een degelijke kennisbasis over de toestand van ecosystemen en de levering
van ecosysteemdiensten. Deze kennisbasis wordt geleverd door een ecosysteemassessment,
waarvan het Millennium Ecosystem Assessment (MA) het bekendste voorbeeld is (MA, 2005). Het
Millennium Ecosystem Assessment is een initiatief van de Verenigde Naties en beschrijft op
wereldschaal de gevolgen van ecosysteemverandering voor menselijk welzijn. Een
ecosysteemassessment is een analyse van de toestand van de biodiversiteit en ecosystemen en
van de mate waarin ecosystemen diensten voor de mens leveren. Een assessment is in de eerste
plaats bedoeld om via synthese en communicatie beleidsmakers te informeren over complexe
problemen. Daarnaast is het proces van een assessment op zich belangrijk, zodat beleidsmakers
reeds in een vroeg stadium betrokken worden en op die manier draagvlak gecreëerd wordt voor
het eindproduct en de doorwerking ervan (Ash et al., 2010).
Volgens het Natuurdecreet moet het INBO op geregelde tijdstippen rapporteren over (1) de
toestand van de natuur in Vlaanderen en daarbij ook (2) trends en toekomstverwachtingen
analyseren, en (3) het voorbije beleid met betrekking tot natuurbehoud evalueren. Deze drie
componenten van de Natuurrapportering (NARA) sluiten goed aan op de drie componenten van het
MA (2005): een analyse van de toestand en de trends, een scenarioanalyse en een bespreking van
responsopties. Er werd dan ook beslist om de natuurrapportering uit te werken als een
ecosysteemassessment voor Vlaanderen en deze inhoudelijk en organisatorisch zoveel mogelijk af
te stemmen op de drie onderdelen van het Millennium Ecosystem Assessment.

Natuurrapportering 2012-2018
Ecosysteem-assessment Vlaanderen

Natuurindicatoren

NARA-T
Toestand & trend van
ecosysteemdiensten

NARA-B
Evaluatie van beleid
voor ESD

2014

2016

NARA-S
Scenarioanalyse voor
groene infrastructuur
en ESD

2018

Figuur 2. De drie onderdelen van het Natuurrapport als ecosysteemassessment voor Vlaanderen.
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Het ecosysteemassessment wordt in drie fasen uitgewerkt. In een eerste fase wordt een synthese
gemaakt
van
de
beschikbare
kennis
over
ecosysteemdiensten
in
Vlaanderen
(Toestandsrapportering - NARA-T). In fase twee worden bestaande beleidskaders kritisch
geëvalueerd (Beleidsevaluatie - NARA-B) en in de laatste fase worden mogelijke
toekomstscenario’s voor het ecosysteembeleid verkend (Scenario-analyse - NARA-S). Elk van die
fasen leidt tot een afzonderlijk natuurrapport, maar worden inhoudelijk zo goed mogelijk op elkaar
afgestemd.
Naast deze drie geïntegreerde natuurrapporten worden jaarlijks de natuurindicatoren aangepast en
gepubliceerd. Met deze set van natuurindicatoren wordt getracht de Vlaamse vooruitgang ten
opzichte van de doelen uit de Europese biodiversiteitsstrategie voor 2020 te evalueren. De
uitgebreide set van natuurindicatoren wordt op de website www.natuurindicatoren.be
gepresenteerd. Het indicatorenrapport dat jaarlijks gepubliceerd wordt, bundelt de prioritaire
indicatoren uit deze set. In het kader van het ecosysteemassessment zullen extra
ecosysteemdienstenindicatoren ontwikkeld worden voor de website en het indicatorenrapport.

Kader 3 - Doelstellingen van het ecosysteemassessment
Dit en de volgende twee natuurrapporten vormen samen een ecosysteemassessment voor
Vlaanderen. Via deze rapportering willen we de volgende jaren een kader aanbieden, dat het beleid
moet toelaten om een integrale strategie te ontwikkelen voor het behoud en duurzaam gebruik van
ecosystemen en ecosysteemdiensten. De doelstellingen van het ecosysteemassessment zijn:


Het zichtbaar maken van de voordelen die mensen van ecosystemen ontvangen en hoe
ingrepen in die ecosystemen de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden.



Een kennisbasis leveren voor een integraal beleid voor het duurzaam gebruik van
ecosystemen en hun diensten.



Verkennen van opties voor het beheer van en het beleid rond ecosystemen in functie van de
toekomstige duurzame levering van ecosysteemdiensten.



Stimuleren van sector-overschrijdende communicatie en samenwerking bij het ontwikkelen
van het beleid rond en het beheer van ecosystemen.

1.2.1 NARA-T - Toestand van ecosysteemdiensten
Voor u ligt de eerste fase (NARA-T) van het ecosysteemassessment voor Vlaanderen. Dit
natuurrapport biedt een overzicht van de voordelen die we als maatschappij van ecosystemen
ontvangen, hoe die voordelen gewaardeerd worden en welke mechanismen de levering van die
voordelen beïnvloeden. De focus ligt daarbij op het ecosysteemdienstenconcept. Vanuit een
conceptueel raamwerk worden de verschillende componenten besproken die een rol spelen in de
levering, het gebruik en de aansturing van ecosysteemdiensten. Dit raamwerk, de ESD-cyclus,
wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 2 van NARA-T. De uitwerking van NARA-T steunt
grotendeels op bestaande rapporten en projecten. Het is in de eerste plaats een syntheserapport
dat de beschikbare kennis uit verschillende domeinen via de gemeenschappelijke bril van
ecosysteemdiensten presenteert. Als naslagwerk over ecosysteemdiensten biedt het een
kennisbasis voor een ecosysteembenadering van de open ruimte. Daarnaast wil NARA-T bijdragen
aan de rapportering over de toestand van ecosystemen en hun diensten, die in het kader van de
Europese biodiversiteitsstrategie door Europa aan de lidstaten gevraagd wordt (Maes et al., 2013,
2014).
Bij de bespreking van de voordelen die we als maatschappij van ecosystemen ontvangen, beperken
we ons niet alleen tot (semi-)natuurlijke systemen zoals natuurgebieden, maar worden ook
intensief gebruikte en gestuurde ecosystemen zoals agrarische en urbane gebieden in rekening
gebracht. De focus van NARA ligt echter op de levering van ecosysteemdiensten in de open ruimte.
De verstedelijkte ruimte wordt in NARA-T vooral betrokken in de analyse van de ESD-vraag.
Groene ruimtes in de stedelijke omgeving, zoals parken, tuinen en stadsbossen worden wel
opgenomen in de analyse van het aanbod van ecosysteemdiensten. Groenelementen zoals
groendaken, gevelgroen en individuele bomen kunnen in een stedelijke omgeving belangrijke
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diensten leveren (zie o.a. Aertsens et al., 2012). Het schaalniveau van deze groenelementen laat
echter niet toe ze op te nemen in de analyses van het ecosysteemassessment, waarmee we vooral
uitspraken willen doen op schaal Vlaanderen. De ruimtelijke focus van NARA-T beperkt zich dus
niet tot wat in de Europese Biodiversiteitsstrategie verstaan wordt onder groene infrastructuur
(Kader 2). Enerzijds gaan we breder dan de GI definitie door ook intensieve vormen van
landgebruik te bespreken, maar anderzijds vernauwen we de scope door kleine groenelementen in
steden buiten beschouwing te laten.

Kader 4 - Onderzoeksvragen NARA-T
NARA-T beschrijft de toestand van de ecosystemen in Vlaanderen, de diensten die ze genereren en
de waarde die ze vertegenwoordigen voor de maatschappij. NARA-T is in de eerste plaats een
inventarisatie van bestaande kennis en informatie, die via een gemeenschappelijk kader van
ecosysteemdiensten gepresenteerd wordt. Als naslagwerk over ecosysteemdiensten biedt het een
kennisbasis voor een ecosysteembenadering van de open ruimte.
Om de doelstellingen van NARA-T te realiseren, trachten we een antwoord te vinden op de
onderstaande onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen bestrijken de verschillende componenten
van het conceptueel raamwerk (zie hoofdstuk 2) en worden behandeld in de overkoepelende
hoofdstukken van het technisch rapport (zie § 1.2.2). Daarnaast vormen ze ook de leidraad voor
de uitwerking van de 16 ESD-hoofdstukken van het technisch rapport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoe
Wat
Wat
Wat
Hoe
Hoe
Wat
Wat

beïnvloedt de mens ecosysteemdiensten?
is de toestand en trend van de ecosystemen en biodiversiteit?
is de toestand en trend van de ecosysteemdiensten?
is de rol van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten?
dragen ecosysteemdiensten bij aan welzijn?
kunnen we ecosysteemdiensten waarderen?
zijn de interacties tussen ecosysteemdiensten?
zijn de kenmerken van een ecosysteemdienstengericht beleid?

1.2.2 Rapportering
NARA-T bestaat uit een uitgebreid technisch rapport, dat als kennisbasis dient voor een
syntheserapport (Figuur 3). Het technisch rapport bestaat uit twee onderdelen. In deel 1 worden
in 10 overkoepelende hoofdstukken antwoorden gezocht op de belangrijkste onderzoeksvragen van
NARA-T (zie Kader 4). De eerste twee hoofdstukken vormen de inleiding en het inhoudelijk kader
van NARA-T. In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, de doelstellingen en de aanpak van het
Natuurrapport geschetst, terwijl hoofdstuk 2 het conceptueel raamwerk presenteert waarrond
NARA-T is opgebouwd. Dit raamwerk, de ESD-cyclus, vormt als het ware het skelet van de
rapportering, dat zorgt voor de inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de verschillende
hoofdstukken. Daarnaast definieert hoofdstuk 2 ook de voornaamste begrippen die in de andere
hoofdstukken aan bod komen.
De volgende hoofdstukken behandelen de verschillende onderdelen van het conceptueel raamwerk.
Hoofdstuk 3 beschrijft de belangrijkste factoren en processen (drivers) die direct of indirect een
invloed hebben op de ecosystemen in Vlaanderen en hoe die drivers de levering van
ecosysteemdiensten beïnvloeden. De toestand van de ecosystemen en de biodiversiteit en hoe die
toestand evolueert in Vlaanderen, wordt besproken in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bespreekt de
toestand en de trend van het aanbod, de vraag en het gebruik van ecosysteemdiensten in
Vlaanderen. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 6 de relatie tussen biodiversiteit en
ecosysteemdiensten. Daarbij bekijken we welke rol biodiversiteit speelt in de verschillende
onderdelen van de ESD-cyclus. Hoofdstuk 7 beschrijft hoe ecosysteemdiensten bijdragen aan
verschillende aspecten van maatschappelijk welzijn. Hoe mensen deze bijdragen als individu of als
groep waarderen, bepaalt in belangrijke mate de keuzes die we maken. De verschillende facetten
van waardering van ecosysteemdiensten worden besproken in hoofdstuk 8.
De hoofdstukken 9 en 10 van het eerste deel vormen de brug met het beleid en het beheer van
ecosystemen en ecosysteemdiensten. Hierbij bespreken we in hoofdstuk 9 hoe meerdere diensten
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op duurzame wijze gebruikt kunnen worden. In hoofdstuk 10 (beleidsrespons) ten slotte, gaan we
na in welke mate een aantal bestaande beleidskaders in Vlaanderen evolueren naar een
ecosysteemdiensten-gericht beleid.

Syntheserapport

Technisch rapport
Deel 1 – 10 Overkoepelende hoofdstukken
 Beantwoorden onderzoeksvragen
Deel 2 – 16 ESD hoofdstukken
 informatiebasis Deel 1

Ondersteunende rapporten
Figuur 3. Rapporteringsstructuur van NARA-T.
In het tweede deel van het technisch rapport worden 16 ecosysteemdiensten in afzonderlijke
hoofdstukken besproken (hoofdstuk 11 tot 26). Elk van de hoofdstukken is opgebouwd rond de
ESD-cyclus uit hoofdstuk 2 en geeft een overzicht van hoe de dienst geleverd wordt, welke baten
hieruit voortvloeien, hoe die baten gewaardeerd worden en in welke mate het gebruik van een
dienst de levering van andere diensten beïnvloedt. Daarnaast worden de toestand en de trend van
elke dienst kwantitatief besproken en waar mogelijk ruimtelijk in kaart gebracht.
De 16 ESD-hoofdstukken vormen een belangrijk deel van de informatie- en kennisbasis voor de
overkoepelende hoofdstukken in deel 1 van het technisch rapport. Het conceptueel raamwerk
vormt zowel voor deel 1 van het technisch rapport als voor de ESD-hoofdstukken het kader voor de
rapportering. Elk van de onderdelen van het conceptueel raamwerk wordt voor elke
ecosysteemdienst specifiek ingevuld en besproken. Op die manier leveren de ESD-hoofdstukken de
onderbouwing voor de stellingen in de overkoepelende hoofdstukken (3-10).
Het syntheserapport vat de belangrijkste bevindingen van het technisch rapport samen en
formuleert de aanbevelingen voor het beleid. Waar het technisch rapport vooral bedoeld is als
wetenschappelijk onderbouwend achtergronddocument, is het syntheserapport geschreven voor
een breed publiek van beleidsmakers en andere belanghebbenden. Voor de onderbouwing van
stellingen in het syntheserapport wordt telkens verwezen naar de relevante hoofdstukken uit het
technisch rapport.
Voor de uitwerking van het technisch rapport werden een aantal ondersteunende rapporten
gepubliceerd, die door hun techniciteit en specificiteit in een aparte sectie ondergebracht werden.
In deze rapporten wordt een methodologie toegelicht (Kartering landgebruik; Bevraging capaciteit
landgebruik voor ecosysteemdiensten) of wordt een bepaald aspect van de hoofdstukken van het
technisch rapport meer uitgewerkt (Gevalstudie economische waardering van veranderingen in
landgebruik; Water en ecosysteemdiensten). Deze rapporten maken geen deel uit van het
technisch rapport, maar werden apart gepubliceerd.

1.2.3 Organisatie
Het Natuurrapport is een decretale taak van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en
valt binnen het INBO onder de verantwoordelijkheid van de dienst Rapportering en Advisering
(R&A). De uitwerking van de Natuurrapportering als een ecosysteemassessment voor Vlaanderen,
werd voorgelegd aan het belanghebbendenoverleg van het INBO, waarin zowel het maatschappelijk
middenveld, wetenschappelijke instellingen als het beleid vertegenwoordigd zijn, en werd
bekrachtigd door de directieraad.
Een interdisciplinair kernteam binnen de dienst R&A coördineert de rapportering en staat in voor de
redactie van de overkoepelende hoofdstukken. De ESD-hoofdstukken van het technisch rapport
werden geschreven door onderzoekers van het INBO en externe partners, die elk één hoofdstuk
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voor hun rekening namen. Specifieke onderdelen van deze rapporten werden aangeleverd door
auteurs van de Universiteit Antwerpen (ECOBE-ECOPLAN), de Vrij Universiteit Brussel (Vakgroep
Hydrologie en Waterbouwkunde), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Agentschap voor
Natuur- en Bos (ANB), de Afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke
Rijkdommen van het departement LNE (ALBON), het Waterbouwkundig Laboratorium van het
departement Mobiliteit en Openbare Werken (WL) en de Afdeling Monitoring en Studie van het
departement Landbouw en Visserij (AMS).
Elk onderdeel van de rapportering wordt onderworpen aan een uitgebreide lectorenronde. Hiervoor
worden experts gecontacteerd uit drie doelgroepen die het beleidsveld in de breedste zin
bestrijken: de Vlaamse administraties, wetenschappelijke instellingen en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld. Voor elk hoofdstuk worden waar mogelijk minstens twee lectoren uit
elke doelgroep betrokken.
Deel 2 (ESD-hoofdstukken) van het technisch rapport werd als eerste uitgewerkt en de afgewerkte
teksten werden aan het panel van lectoren voorgelegd. Op basis van het lectorenproces werden de
hoofdstukken waar nodig inhoudelijk bijgestuurd en ter goedkeuring opnieuw aan de lectoren
voorgelegd.
Voor de uitwerking van de overkoepelende hoofdstukken werd een voorafgaande overlegronde
georganiseerd om een zo breed mogelijk draagvlak voor het Natuurrapport te creëren en om de
kennis- en informatiebasis te verbreden. Tijdens deze overlegronde werd het conceptueel
raamwerk en de invulling daarvan in de verschillende hoofdstukken toegelicht en bediscussieerd.
Op basis van de aanbevelingen van de overlegronde werden de hoofdstukken waar nodig
bijgestuurd. De uitgewerkte hoofdstukken werden vervolgens ook aan twee lectorenrondes
onderworpen. Bij de verschillende overleg- en lectorenrondes van het technisch rapport werden
ruim 200 externe experts uit 58 organisaties betrokken.
Voor het syntheserapport werd een beroep gedaan op een team van copywriters, dat in nauwe
samenwerking met het NARA-kernteam de belangrijkste bevindingen van het technisch rapport op
een bevattelijke manier presenteert. Het syntheserapport werd aan een beperkte groep lectoren
van binnen en buiten het INBO voorgelegd.

1.2.4 Relatie met andere projecten
NARA-T, als toestand- en trendrapport, wil bestaande kennis uit verschillende domeinen via een
gemeenschappelijke bril van ecosysteemdiensten presenteren. Hierbij worden de aanpak en de
methodiek zoveel mogelijk geïntegreerd in lopende nationale en internationale initiatieven rond
ecosysteemdiensten. Daarnaast kan NARA bouwen op een aantal rapporten en studies over
ecosysteemdiensten die de voorbije jaren in het kader van meerdere projecten in Vlaanderen
werden uitgewerkt.
1.2.4.1

Nationaal-regionaal

Afgeronde projecten: De voorbije jaren werden in Vlaanderen meerdere initiatieven genomen
voor de kwantificering en waardering van ecosysteemdiensten. Zo werd in 2010 in opdracht van
het Agentschap voor Natuur- en Bos (ANB) een verkennende studie naar de levering van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen uitgevoerd (Jacobs et al., 2010). Sinds 2010 is ook een online
instrument beschikbaar voor de berekening van de economische effecten van plannen en projecten
met een impact op natuur. Deze Natuurwaardeverkenner is een initiatief van het Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en werd ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse
instelling voor technologisch onderzoek (VITO) en de Universiteit Antwerpen (Liekens et al., 2013).
In opdracht van ANB werden in 2012 de (o.a. financiële) baten van het Vlaamse Natura 2000netwerk bepaald via het kader van ecosysteemdiensten (Broekx et al., 2013). Deze
studierapporten dienen als basis voor de kwantificering en waardering van de ecosysteemdiensten
in NARA-T. Daarnaast steunen de ESD-hoofdstukken van NARA ook op de studie van Meiresonne &
Turkelboom (2012) om het verband te beschrijven tussen ecosysteemdiensten en biodiversiteit.
ECOPLAN project: ECOPLAN is een IWT-SBO project dat gecoördineerd wordt door UA (ECOBE),
met de KULeuven, UGent en INBO als partners. Het project wil een wetenschappelijk onderbouwde
methode uitwerken voor een ruimtelijke kwantificering en waardering van ecosysteemdiensten.
Een belangrijk deel van het proces van ECOPLAN loopt parallel met de uitwerking van NARA-T. Met
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het ECOPLAN-project wordt maximaal kennis en informatie uitgewisseld. Waar NARA-T vooral inzet
op
de
doorvertaling
naar
het
beleid
(beleidskader),
richt
ECOPLAN
zich
op
kwantificeringstechnieken voor ecosysteemdiensten (modelinstrumentarium).
BEES-netwerk: De BElgium Ecosystem Services gemeenschap werd opgericht na het afronden
van het gelijknamig clusterproject en heeft als doel het onderzoek rond ecosysteemdiensten in
België te stimuleren. Sinds de afloop van het project in 2012, wordt het BEES-netwerk verder
ondersteund door het Belgisch Biodiversiteitsplatform en BELSPO via coördinatie van het bestaande
netwerk en de uitbouw van een Community of Practice voor ecosysteemdiensten. Het netwerk
verenigt vertegenwoordigers van de overheid, wetenschappelijke instellingen en maatschappelijke
groepen zoals NGO’s en bedrijven, om het maatschappelijk gebruik van ecosysteemdiensten te
stimuleren. NARA-T gebruikt dit netwerk om kennis uit te wisselen en bij te dragen aan de
implementatie van ecosysteemdiensten in een ruimer maatschappelijk kader.
Werkgroep toekomstverkenning: Binnen het beleidsdomein LNE worden verschillende
toekomstverkenningstrajecten voorzien, onder meer als opvolgers voor de Milieu- en
Natuurverkenning 2030 en bij de opmaak van de milieubeleidsplanning. Om de ontwikkeling van
deze nieuwe toekomstverkenningen te ondersteunen en de afstemming tussen de projecten in de
verschillende deeldomeinen te verbeteren, werd een werkgroep opgestart. Deze werkgroep bestaat
uit verantwoordelijken van het Milieurapport (MIRA), het Natuurrapport (NARA) en het
Milieubeleidsplan (MINA-plan). Binnen het NARA is de samenwerking vooral van belang voor de
uitwerking van de scenarioanalyse (NARA-S).
TEEB Vlaanderen haalbaarheidsstudie: In 2012 startten het Agentschap voor Natuur en Bos en
het INBO een onderzoeksproject op om de haalbaarheid en de toegevoegde waarde van een TEEBrapport voor Vlaanderen na te gaan en een plan van aanpak voor zo’n project op te stellen. De
haalbaarheidsstudie geeft een overzicht van buitenlandse praktijkvoorbeelden en van de
kennisnoden en het kennisaanbod rond ecosysteemdiensten in Vlaanderen (Van Reeth & Panis,
2013). De bevindingen van het rapport vormen een belangrijke informatiebasis voor het aftoetsen
van de visie en de doelstellingen van NARA-T aan wat binnen het beleid, het middenveld en de
wetenschappelijke wereld in Vlaanderen leeft rond ecosysteemdiensten. Daarnaast vormt het
overzicht van de kenniscentra in Vlaanderen een informatiebron voor de selectie van experts voor
het reviewproces van NARA.
1.2.4.2

Internationaal

Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Europe (MAES): Voor de
ondersteuning en afstemming van de rapportage aan Europa over ecosysteemdiensten door de
lidstaten, werd de MAES-werkgroep opgericht. Deze werkgroep werkt het methodologisch kader uit
voor een ecosysteemassessment op Europese schaal. Voor de indeling van ecosysteemdiensten
steunt MAES op de CICES-classificatie (Common International Classification of Ecosystem
Services). CICES is een hiërarchische indeling van ecosysteemdiensten die voldoende flexibel is om
zowel op Europese als op lokale schaal ecosysteemdiensten in kaart te brengen. In het kader van
het BEES-project werd een aparte versie (CICES-BE) gemaakt die is aangepast voor de specifieke
Belgische situatie (Turkelboom et al., 2013). De MAES-indeling van landgebruiksklassen is
gebaseerd op de CORINE land cover indeling, aangepast met informatie uit de EUNIS habitat types
(Maes et al., 2013). NARA-T rapporteert zoveel mogelijk conform de indelingen van
landgebruiksklassen en ecosysteemdiensten die in het methodologisch kader van MAES worden
aangereikt. Op die manier willen we anticiperen op de vraag van de EU om te rapporteren over
ecosysteemdiensten tegen 2014. Daarnaast stroomt de kennis over conceptuele kaders en
assessmentpraktijk, die in NARA wordt opgedaan, ook door naar de MAES-werkgroep via de
Belgische vertegenwoordiging in deze werkgroep.
MESEU project: Het MESEU project (Mapping of Ecosystems and their Services in the EU and its
Member States) wil een ‘best practice’ handleiding maken ter ondersteuning van de rapportering
van de EU lidstaten over de toestand van ecosysteemdiensten tegen eind 2014. Daarbij wordt een
overzicht gemaakt van bestaande initiatieven rond het kwantificeren en waarderen van
ecosysteemdiensten in de lidstaten. De kwantificerings- en karteringsoefening van NARA-T is een
van de gevalstudies die besproken worden.
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Ecosystem Services Partnership (ESP): Het Ecosystem Services Partnership (ESP) is een
internationaal netwerk van wetenschappers, beleidsmakers en andere belanghebbenden en wordt
gecoördineerd door de Universiteit Wageningen. Via kennis en informatie-uitwisseling, het delen
van praktijkervaringen en de coördinatie en afstemming van initiatieven rond ecosysteemdiensten,
wil het ESP het wetenschappelijk onderzoek over ecosysteemdiensten en de toepassing ervan
bevorderen. In de schoot van het ESP werden werkgroepen opgericht om de verschillende facetten
van ecosysteemdiensten inhoudelijk uit te werken en te operationaliseren. Het NARA-team is
betrokken bij de activiteiten van verschillende van deze werkgroepen en gebruikt het netwerk om
de concepten van NARA-T af te toetsen aan internationale kaders rond ecosysteemdiensten.
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