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Hoofdlijnen
•

Menselijke activiteiten hebben direct of indirect een impact op ecosystemen. Directe drivers
zijn de factoren of processen die rechtstreeks een impact hebben op ecosystemen en daarmee
de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden. Indirecte drivers zijn maatschappelijke
processen zoals bevolkingsgroei, economische groei of culturele verschuivingen die vorm geven
aan menselijke keuzes en activiteiten en zo de directe drivers aansturen.

•

De verandering van het landgebruik is de belangrijkste directe driver. Door de verstedelijking
neemt de bebouwing toe en vermindert in de eerste plaats het areaal dat instaat voor de
levering van ecosysteemdiensten. De verstedelijking gaat ook hand in hand met de
verpaarding en vertuining van de open ruimte, waardoor de beschikbare ruimte voor
voedselproductie afneemt.

•

Daarnaast zorgt de afdichting van de bodem door bebouwing voor het verlies van
bodemfuncties zoals koolstofopslag en infiltratie van hemelwater. Hierdoor vermindert de
levering van ecosysteemdiensten die van deze functies afhankelijk zijn (waterproductie,
behoud van de bodemvruchtbaarheid, regulatie van het erosie- en overstromingsrisico).

•

Door de schaalvergroting en industrialisering van de landbouw werden akkerranden,
braakliggende percelen en kleine landschapselementen uit het landschap verwijderd. Met het
verdwijnen van deze landschapsstructuren verminderde echter ook de levering van een aantal
belangrijke ecosysteemdiensten, zoals landschapsbeleving, regulatie van het erosierisico en
van de bodemvruchtbaarheid, bestuiving en plaagbeheersing.

•

De intensivering van de landbouw ging gepaard met een sterke toename van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Het gebruik van breedwerkende insecticiden
heeft vaak een negatieve impact op niet-doelorganismen die instaan voor de levering van
ecosysteemdiensten zoals bestuiving of plaagbeheersing. Het overmatig gebruik van
meststoffen leidt tot vermesting, waardoor het drinkwater vervuild geraakt, de luchtkwaliteit
vermindert en de levering van ecosysteemdiensten verstoord wordt.

•

Energieproductie, industrie en wegverkeer zijn belangrijke bronnen van lawaaihinder en
luchtvervuiling. Ecosysteemdiensten kunnen lokaal een mitigerend effect hebben op de impact
van deze milieudrukken. Maatregelen die het probleem aan de bron aanpakken (bv. rationeel
energiegebruik en technologische oplossingen) zullen echter steeds efficiënter zijn.

•

Door globalisering krijgen milieuproblemen steeds vaker een grensoverschrijdend karakter.
Klimaatverandering en invasieve uitheemse soorten zijn bij uitstek mondiale problemen en hun
impact op ecosysteemdiensten en de maatschappij zal in de toekomst toenemen. De aanpak
van deze problemen wordt dan ook hoe langer hoe meer internationaal gestuurd.

•

Technologische vernieuwingen kunnen helpen om de milieu-impact van menselijke activiteiten
te verminderen. Nieuwe technologieën moeten echter eerst een grondige impactanalyse
ondergaan om mogelijke negatieve milieueffecten uit te sluiten.

•

Hoewel economische en financiële motieven meestal bepalend zijn voor het keuzegedrag van
beleidsmakers, producenten en consumenten, winnen milieucriteria steeds meer aan belang.
Het groeiend milieubewustzijn kan een belangrijke aandrijver zijn voor duurzamere
beleidskeuzes, consumptie en productie. Het ecosysteemdienstenconcept kan helpen om het
draagvlak voor natuur en het leefmilieu te vergroten en de economie duurzamer te maken.

•

Milieuwetgeving vermindert de impact van specifieke directe drivers op ecosystemen.
Daarnaast beschikt het beleid over een aantal instrumenten om het ESD-aanbod te herstellen
of uit te breiden. Daarbij kan vooral het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid op
termijn een krachtige hefboom worden om ecosysteemdiensten in de open ruimte te
versterken. Als belangrijkste speler in de open ruimte is de landbouw immers mee
verantwoordelijk voor een groot aantal drukken op het leefmilieu, maar heeft het ook een
belangrijk potentieel om de levering van ecosysteemdiensten te optimaliseren.
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3.1. Inleiding
De manier waarop mensen naar hun omgeving kijken en hun verlangens trachten vorm te geven,
bepaalt hoe ze, bewust of onbewust, met hun omgeving omgaan. Mensen gebruiken de fysieke
ruimte voor de ontwikkeling van woonruimte, economische activiteiten of andere maatschappelijke
doelen. In andere gevallen trachten ze via ingrepen de specifieke output van een ecosysteem te
optimaliseren. De impact van menselijke activiteiten op het leefmilieu verandert de processen en
structuren die eigen zijn aan een bepaald ecosysteem. Vaak echter gaat dit gepaard met indirecte
of verborgen kosten voor de maatschappij, omdat de ingrepen in een ecosysteem steeds een effect
heeft op de levering van één of meerdere ecosysteemdiensten. De mechanismen, natuurlijk of
antropogeen, die aan de basis liggen van veranderingen in ecosystemen en zo de levering van
ecosysteemdiensten beïnvloeden, noemen we drivers. Naar analogie met het UK National
Ecosystem Assessment (Winn et al., 2011) en het Millennium Ecosystem Assessment van de
Verenigde Naties (Nelson et al., 2005) onderscheiden we vijf types directe en vijf types indirecte
drivers (Tabel 1).
Directe drivers of drukken zijn meestal het resultaat van menselijke activiteiten. Ze werken
rechtstreeks in op processen en structuren van ecosystemen en bepalen zo de omvang en de
kwaliteit van het ecosysteem. Door hun impact op ecosystemen beïnvloeden ze het aanbod van de
diensten die door die ecosystemen geleverd worden. Daarnaast zijn er een aantal drukken die geen
of weinig effect hebben op de ecosystemen, maar door hun impact op de volksgezondheid wel de
vraag naar regulerende ecosysteemdiensten beïnvloeden. Zo heeft fijn stof weinig impact op
ecosystemen, maar veroorzaakt het heel wat hart- en luchtwegklachten. Het bewustzijn van de
gevolgen van fijn stof voor de volksgezondheid kan de vraag naar luchtzuivering, door bijvoorbeeld
bossen, doen toenemen.
De vijf directe drivers hebben een onmiskenbare impact op ecosystemen en de biodiversiteit in het
algemeen (Belgisch Nationaal knooppunt voor het Verdrag inzake biologische diversiteit, 2013;
Costanza & Kubiszewski, 2012; Hooper et al., 2005; MA, 2005). Biodiversiteit is essentieel voor
goed functionerende ecosystemen en goed functionerende ecosystemen staan in voor een stabiele
levering van diensten (Balvanera et al., 2006; Cardinale et al., 2012; Mace et al., 2012). Vanuit
deze optiek kan het verlies aan biodiversiteit op zich dan ook beschouwd worden als een
belangrijke zesde directe driver voor veranderingen in ecosystemen en ecosysteemdiensten
(Hooper et al., 2012). In dit hoofdstuk beperken we ons echter tot de bespreking van de directe
drivers die een rechtstreekse impact hebben op de ecosystemen en op de biodiversiteit. Het belang
van biodiversiteit voor de stabiliteit van ecosystemen en voor de levering van ecosysteemdiensten
wordt in een apart hoofdstuk van het technisch rapport besproken (hoofdstuk 6).
Indirecte drivers zijn maatschappelijke processen die een invloed hebben op de manier waarop
mensen ecosystemen en hun diensten gebruiken of beheren. Ze hebben geen rechtstreeks effect
op ecosystemen, maar wel onrechtstreeks via de directe drivers. De indirecte drivers sturen de
aard en de omvang van de vraag naar ecosysteemdiensten. Dit resulteert in een bepaald
consumptie- en productiegedrag, dat aanleiding geeft tot de directe drivers.
Tabel 1.

Directe en indirecte drivers in NARA-T (zie ook hoofdstuk 2 van het technisch rapport).

Directe drivers






Veranderingen in landgebruik
Polluenten en nutriënten
Overexploitatie
Klimaatverandering
Introducties van exoten

Indirecte drivers






Demografie
Economie
Sociopolitiek
Cultuur & religie
Wetenschap & technologie

Drivers werken niet onafhankelijk van elkaar en kunnen elkaar versterken of afzwakken. Zo
richtten beleidsmakers en de industrie zich de laatste jaren, als gevolg van de klimaatverandering
en stijgende energieprijzen, op de ontwikkeling en het gebruik van biobrandstoffen. De eerste
generatie biobrandstoffen wordt gewonnen uit voedsel- of voedergewassen. Door de toename van
energieteelten in Vlaanderen kan de import van veevoer of voedselgewassen uit het buitenland
stijgen. Dit kan zorgen voor stijgende prijzen voor grondstoffen (veevoer) voor landbouwers, of
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voor prijsstijgingen in voedselproducten bij eindgebruikers. Stijgende kosten voor de producent of
consument kunnen vervolgens verschuivingen veroorzaken in het aanbod van of de vraag naar
voedselproductie.

Kader 1

– Drivers en NARA-T

Dit hoofdstuk maakt deel uit van het technisch rapport van NARA-T – Toestand en trend van
ecosystemen en hun diensten in Vlaanderen (zie hoofdstuk 1 – inleiding). De conceptuele basis van
de rapportering wordt geleverd door de ESD-cyclus. Dit conceptueel raamwerk dient om de
interacties tussen mensen en ecosystemen en het belang van ecosystemen voor welvaart en
welzijn beter zichtbaar te maken (Figuur 1; hoofdstuk 2 – conceptueel raamwerk). Elk van de
onderdelen van het conceptueel raamwerk wordt in een afzonderlijk hoofdstuk van het technisch
rapport behandeld. Telkens wordt een antwoord gezocht op één van de onderzoekvragen, waarbij
het hoofdstuk over drivers de eerste onderzoeksvraag behandelt:
1. Hoe beïnvloedt de mens ecosysteemdiensten?
2. Wat is de toestand en trend van de ecosystemen en biodiversiteit?
3. Wat is de toestand en trend van de ecosysteemdiensten?
4. Wat is de rol van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten?
5. Hoe dragen ecosysteemdiensten bij aan welzijn?
6. Hoe kunnen we ecosysteemdiensten waarderen?
7. Wat zijn de interacties tussen ecosysteemdiensten?
8. Wat zijn de kenmerken van een ecosysteemdienstengericht beleid?

Directe
drivers

Indirecte
drivers

Figuur 1. Hoofdindeling van het conceptueel raamwerk van NARA-T (de ESD-cyclus) met de
voornaamste relaties tussen ecosystemen, ecosysteemdiensten en hun invloed op menselijk welzijn
en welvaart. Zie hoofdstuk 2 van NARA-T voor een gedetailleerde beschrijving van de ESD-cyclus.
De onderdelen die in dit hoofdstuk aan bod komen, zijn uitgelicht.

Om een beleid rond ecosysteemdiensten te voeren, is het belangrijk zicht te hebben op hoe deze
drivers de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden en wat de achterliggende mechanismen
zijn. In dit hoofdstuk bespreken we de belangrijkste drivers die de vraag naar en het aanbod van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen beïnvloeden en hoe die drivers mekaar onderling beïnvloeden.
Paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk is een synthese van de bevindingen uit de afzonderlijke driverparagrafen. Het eerste deel (§ 3.2.1) vat de belangrijkste impacts van de directe drivers op de
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ecosysteemdiensten samen. Het tweede deel van deze paragraaf (§ 3.2.2) geeft een overzicht van
de mechanismen waarmee de directe en indirecte drivers de ecosysteemdiensten in Vlaanderen
beïnvloeden. In de daaropvolgende paragrafen (§ 3.3 en § 3.4) komen de directe en indirecte
drivers afzonderlijk aan bod. Voor elke driver wordt telkens het belang binnen Vlaanderen, de
recente evolutie en verwachte trend en de impact ervan op de ecosysteemdiensten besproken.
Onze analyse steunt hoofdzakelijk op de informatie uit de 16 ecosysteemdienstenhoofdstukken
(hoofdstuk 11-26). Al deze hoofdstukken werden doorgelicht en elk tekstfragment dat naar een
driver verwijst, werd gecodeerd volgens het type driver, de impact ervan op de
ecosysteemdiensten en de trend. Op basis van de gecodeerde tekstfragmenten en de bijkomende
literatuur die in dit hoofdstuk verwerkt is, werd vervolgens een uitspraak gedaan over het belang
en de trend van de impact van de drivers op de ecosysteemdiensten (Figuur 2). Voor meer details
en referenties over de effecten van de drivers op ecosysteemdiensten, verwijzen we naar de
hoofdstukken van de desbetreffende ecosysteemdiensten.

3.2. Overzicht
3.2.1. Drukken op het systeem
Figuur 2 vat de impact en de trend van de impact van de directe drivers op het aanbod van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen samen. De figuur is voornamelijk gebaseerd op de analyses in
de 16 ecosysteemdienstenhoofdstukken (hoofdstuk 11-26). Voor elke ecosysteemdienst wordt een
inschatting gemaakt van de huidige impact van elke driver op de dienst in Vlaanderen (kleur) en
van de huidige en toekomstige trend van die impact (pijl). De figuur beschouwt steeds het netto
effect van een driver. Zo kunnen bepaalde (deel)aspecten van een driver een positief effect hebben
op een dienst (bv. CO2-bemestingseffect voor producerende diensten bij klimaatverandering), maar
is de impact van de driver in zijn totaliteit negatief (bv. gewasschade door verdroging of hagel). In
dat geval vermeldt de figuur een negatief effect, maar worden eventuele positieve effecten wel in
de tekst besproken. In de meeste gevallen is de trend van de impact dezelfde voor alle
ecosysteemdiensten. Waar dit niet het geval is, wordt dit in de figuur apart aangegeven met een
witte pijl.
Net zoals in andere internationale studies is de impact van landgebruiksveranderingen ook in
Vlaanderen de belangrijkste driver voor veranderingen in het ESD-aanbod. De effecten van
verstedelijking en de indirecte gevolgen daarvan zoals vertuining en verpaarding 1, zullen verder
blijven toenemen. De verstedelijkingsdruk aan de Vlaamse kust is historisch zeer hoog, maar door
afbakening van de gewestplannen en het duinendecreet is het duinenareaal beschermd. De impact
blijft dus hoog, maar zal niet verder toenemen. Landbouw is zowel wat betreft oppervlakte als
activiteit de belangrijkste speler in de open ruimte. Verschuivingen binnen het landbouwareaal,
hetzij door andere teeltkeuzes, hetzij door andere beheerpraktijken, hebben dan ook een
belangrijke invloed op het ESD-aanbod. We gaan er echter van uit dat de impact in de toekomst zal
afnemen door de vergroening van de landbouw, waarvoor de eerste voorzichtige stappen gezet zijn
bij de laatste hervorming van het Europees landbouwbeleid. Voor voedselproductie en energie uit
biomassateelten geeft de figuur een stijgende impact aan. Die stijging geeft vooral de toenemende
onzekerheid in de landbouwproductie weer door het gebruik van gewassen die zowel voor
voed(s)e(l)r als voor energie gebruikt kunnen worden.
Polluenten en eutrofiëring hebben een belangrijke impact op de meeste ecosystemen. Regelgeving
en een bewuster gebruik van bestrijdingsmiddelen en meststoffen zouden op termijn moeten leiden
tot een dalende impact. Door de talrijke vergunde en niet-vergunde grondwaterwinningen, zijn de
grondwaterstanden op veel plaatsen in Vlaanderen gedaald. Vooral water- en bodemafhankelijke
ecosysteemdiensten ondervinden een negatieve impact van verdroging.
Door de klimaatverandering wordt verwacht dat dit effect nog versterkt zal worden. Tussen 1990
en 2007 nam het koolstofgehalte in akkerbodems in Vlaanderen af. Een daling van het organisch
gehalte in de bodem zorgt voor bodemverarming en verminderde bodemstructuur. Recent werd
1

Vertuining en verpaarding: het fenomeen waarbij delen van de open ruimte ingenomen worden voor
hobbylandbouw en siertuinen of voor het houden van hobbypaarden.
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terug een lichte verbetering vastgesteld, maar maatregelen om het koolstofgehalte in de bodem op
peil te brengen, hebben pas op langere termijn effect. De klimaatverandering zal zich in
Vlaanderen waarschijnlijk manifesteren als een toename van de frequentie van stormen, een
sterkere verdroging en een hogere overstromingskans. De effecten zijn voorlopig nog beperkt in
Vlaanderen, maar recente klimaatscenario’s voorspellen dat de effecten in de toekomst groter
zullen worden.
Door de globalisering en het toenemend internationaal transport worden steeds meer uitheemse
soorten geïntroduceerd in Vlaanderen. Sommige van deze soorten vestigen zich permanent in onze
ecosystemen. Een minderheid hiervan verspreidt zich echter massaal en wordt als invasief
beschouwd. Deze invasieve uitheemse soorten kunnen economische schade veroorzaken zoals de
verstopping van pijpleidingen of gewasschade in de landbouw. Door competitie, predatie en de
overdracht van ziekteverwekkers en parasieten bedreigen ze echter ook inheemse soorten die
instaan voor de levering van ecosysteemdiensten, zoals bestuivende en plaagbestrijdende insecten.
Impact van de directe driver
op het ESD aanbod
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Figuur 2. Belang en trend van de impact van de directe drivers op het aanbod van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen. De kleuren geven het belang van de impact weer en de pijlen
de huidige trend (impact van driver op ecosysteemdiensten neemt nog toe, neemt af of blijft
stabiel). Een witte pijl geeft aan dat de trend voor die ecosysteemdienst afwijkt van de trend voor
de andere ecosysteemdiensten. Zie bovenstaande tekst en paragraaf 3.3 voor toelichting bij de
figuur. De figuur en de bespreking ervan zijn gebaseerd op de 16 ESD-hoofdstukken (Hfdst. 1126).
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3.2.2. Mechanismen
3.2.2.1.

Systeemschema Vlaanderen

De directe drivers zijn het resultaat van het samenspel tussen de verschillende indirecte drivers. De
belangrijkste verbanden en interacties tussen drivers, sectoren, ecosysteemdiensten en
landgebruiken in Vlaanderen worden samengevat in Figuur 4 (Figuur 3 geeft de hoofdverbanden
weer). Het is een schematische weergave van hoe Vlaanderen op hoofdlijnen werkt en welke
mechanismen de levering van en de vraag naar ecosysteemdiensten beïnvloeden. De focus ligt
daarbij op het ecosysteemdienstenverhaal en de koppeling daarvan met andere componenten in
het systeem ‘Vlaanderen’. Vlaanderen is (veel) complexer dan het gepresenteerde schema, maar
alleen de relevante relaties voor dit ESD-verhaal worden weergegeven. De figuur is deels
gebaseerd op systeemanalyses die in het kader van de VMM megatrendstudie (VMM, 2014), de UK
Foresight studie (Foresight, 2011) en de begeleidingsopdracht toekomstverkenningen Vlaanderen
(de Kok & Engelen, 2013) ontwikkeld werden. Het systeemschema moet helpen om de rol van
ecosysteemdiensten in de bestaande systeemanalyses explicieter te maken. Het schema dient
enerzijds als ondersteuning van de tekst over de indirecte drivers, anderzijds willen we hiermee
ecosysteemdiensten in een ruimer verhaal inbedden. Het moet duidelijk maken dat het
ecosysteemdienstenconcept geen louter natuur- of milieuverhaal is, maar dat ook domeinen als
innovatie, ruimtelijke ordening of industrie hier een rol in hebben.
De grenzen van het systeem Vlaanderen worden aangeduid met de roze stippellijn. Alles wat
binnen deze grenzen ligt wordt in principe intern aangestuurd. De externe drivers werken in op
Vlaanderen maar zijn grotendeels het resultaat van externe processen (Europees, internationaal,
globaal). De meeste externe drivers werken indirect op het systeem in. Alleen klimaatverandering
heeft een direct effect op de ecosystemen. Het Vlaamse beleid heeft weinig invloed op die externe
drivers, maar kan wel de impact ervan op Vlaanderen (groene pijlen) beïnvloeden. Het beleid
controleert m.a.w. ‘de permeabiliteit’ van het systeem voor externe drivers (bv. via een
migratiestop, importbeperkingen, ...).

Figuur 3.

Vereenvoudigde voorstelling van het systeemschema Vlaanderen (Figuur 4).

Het systeem zelf bestaat uit vijf grote groepen: (1) systeemcomponenten (roze symbolen), (2)
directe drivers of drukken (grijze blokken), (3) baten (blauwe blokken), (4) landgebruiken (grijze
symbolen) en (5) indirecte drivers (oranje blokken). De systeemcomponenten (sectoren,
waarden/normen en consumptie- en productiekenmerken) vormen het ‘skelet’ van het systeem en
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bepalen de eigenheid ervan. Industrie, landbouw, transport, huishoudens en energieproductie
maken ook deel uit van elk ander systeem, maar de specificiteit van die sectoren in Vlaanderen is
een fundamenteel onderdeel van het systeem en bepaalt hoe het systeem zal reageren. De
kenmerken van de sectoren zijn meestal historisch gevormd en zijn ingebed in het DNA van het
systeem, waardoor ze enige traagheid vertonen bij veranderingen en mee de stabiliteit van het
systeem bepalen. Een ander fundamenteel onderdeel van het systeem is de socio-ecologische
veerkracht. De veerkracht bepaalt in welke mate het systeem bestand is tegen plotse externe en
interne schokken zoals de klimaatverandering of een wereldwijde economische crisis. Aan de basis
van die veerkracht liggen sociale (o.a. welzijn, kennis), economische (o.a. beschikbare middelen)
en ecologische (o.a. biodiversiteit) facetten van het systeem. In dit hoofdstuk gaan we niet verder
in op dit aspect van het systeem. Veerkracht en biodiversiteit komt aan bod in hoofdstuk 6 (rol van
biodiversiteit) en het duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen wordt besproken in hoofdstuk 9
(interacties en duurzaam gebruik). Een laatste ‘vast’ onderdeel van het systeem zijn de waarden
en normen die meestal cultuurgebonden zijn. Zij bepalen mee de keuzes die beleidsmakers,
producenten en consumenten maken. Een deel van de verbanden tussen de systeemcomponenten
zitten hiermee impliciet vervat in het roze deel van het schema en vormen het achterliggende
(verborgen) mechanisme, dat in andere bestaande systeemanalyses vaak wel expliciet is gemaakt.
De sectoren beïnvloeden de productie- en consumptiekenmerken van het systeem en hebben elk
hun specifieke vraag naar landgebruik, energie, grondstoffen en natuurlijke bronnen. Binnen het
landgebruik onderscheiden we vier clusters: technologisch/commerciële ruimte (productie, handel,
transport), residentiële ruimte (wonen), gestuurde ecosystemen (land- en bosbouw,
recreatiedomeinen) en (semi-)natuurlijke ecosystemen (natuurgebieden en ecosystemen die niet
voor productie gebruikt worden). Door productie en consumptie liggen de sectoren aan de basis
van de directe drivers of drukken. Deze drukken beïnvloeden de leefomgeving en hebben een
impact op ons welzijn en op het functioneren van natuurlijke en gestuurde ecosystemen. Deze
ecosystemen genereren ecosysteemdiensten die ofwel drukken mitigeren (gele stippellijn) of baten
opleveren (volle gele lijnen). De voordelen of baten die de ecosystemen ons opleveren, zijn
aangeduid
als
blauwe
blokken.
Bestuiving,
plaagbeheersing
en
behoud
van
de
bodemvruchtbaarheid hebben een lichtere tint om aan te geven dat ze ondersteunend zijn voor de
productie van voedsel. Het mitigerend effect op drukken (bv. luchtzuivering) en de productie van
baten (incl. recreatie) beïnvloeden ons welzijn en onze gezondheid. Niet alleen ecosysteemdiensten
hebben een regulerend effect op de drukken, maar ook technologische oplossingen kunnen de
emissies van polluenten en andere vormen van milieuhinder verminderen. De ontwikkeling van
duurzame technologieën maakt deel uit van de indirecte drivers. Die indirecte drivers zijn
demografische, technologische, economische, sociopolitieke en culturele processen die het systeem
van binnen- of buitenaf beïnvloeden. Het beleid heeft een impact op alle facetten van het systeem
en valt dus deels samen met het systeem. Om het schema overzichtelijk en hanteerbaar te
houden, hebben we er echter voor gekozen om alleen de beleidskeuzes m.b.t. duurzaamheid
expliciet te maken. Die beleidskeuzes worden beïnvloed door economische groei (bepalend voor
beschikbare publieke middelen) en de diversiteit aan waarden- en normenpatroon in de
maatschappij. Het schema beperkt zich verder tot de effecten van beleidskeuzes op de
duurzaamheid van productie en consumptie en op de mate waarin veranderingen in landgebruik al
dan niet getolereerd worden. Hieronder gaan we kort in op hoe de belangrijkste mechanismen in
het systeemschema vorm krijgen in Vlaanderen.
3.2.2.2.

Samenspel van directe en indirecte drivers

Het landschap in Vlaanderen is gevormd door eeuwenlange menselijke activiteit. Tot halverwege de
20ste eeuw werd het landschap gekenmerkt door veelal kleinschalige landbouw met verspreide
historische steden en woonkernen (Charlier et al., 2006). Door de vraag naar voedselzekerheid
werd vlak na de Tweede Wereldoorlog in het kader van de Europese landbouwpolitiek gestart met
de intensivering en schaalvergroting van de landbouw. Door mechanisering konden grotere
percelen bewerkt worden en kleine landschapselementen, die hun economisch nut verloren,
werden uit het landschap verwijderd. Dit leidde tot een sterke uniformisering van het landschap.
Daarnaast werden steeds meer gewasbeschermingsmiddelen ingezet en zorgde de groeiende
veestapel en het toenemend gebruik van kunstmest voor vermesting.

Hoofdstuk 3 – Drivers

11

Onder druk van de bevolkingsgroei breidden de woonkernen sterk uit en de economische groei ging
gepaard met een expansie van bedrijventerreinen en industrie. Door het gebrek aan een
ruimtelijke planning voor 1962 (Wet op de Stedenbouw) en door politieke keuzes die gericht waren
op suburbanisatie (zoals aanmoedigen van het woningbezit en wonen buiten de stad en de uitbouw
van het transportnetwerk), raakte de open ruimte in Vlaanderen sterk versnipperd. Door het
uitgebreide transportnetwerk zijn de woon- en transportfunctie bovendien sterk verweven, met de
lintbebouwing als exponent van dit beleid. Met de komst van de gewestplannen eind jaren ‘70 en
vooral door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), kreeg de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen een juridisch en beleidsmatig kader. Via het RSV moet de resterende open ruimte
maximaal gevrijwaard worden. Het RSV bepaalt dat de oppervlakte van de bestemmingen
industrie, recreatie, bos en natuurgebied moeten toenemen, ten koste van die voor landbouw.
De bebouwingsdruk zal echter ook in de toekomst blijven toenemen. Door de bevolkingsgroei
zouden er in Vlaanderen tegen 2030 250.000 nieuwe woningen nodig zijn (FPB & ADSEI, 2014).
Beleidsmakers hebben daarbij echter de instrumenten in handen om te bepalen of ze hiervoor
nieuwe delen van de open ruimte aansnijden, dan wel de bestaande woonkernen verder
verdichten. De toenemende verstedelijking laat zich niet alleen voelen door de uitbreiding van de
bebouwde ruimte, maar zorgt ook voor een vertuining van die open ruimte. Hobbylandbouw,
hobbypaarden en tuinen nemen een steeds groter deel van voormalig landbouwgebied in, waardoor
de productieruimte onder druk komt te staan. De verandering van het landgebruik is dus een
sterke driver in Vlaanderen. Vooral de toenemende verstedelijking knabbelt verder aan de
ecosystemen die instaan voor de levering van ecosysteemdiensten.
Door de afdichting van de bodem door bebouwing wordt bovendien de hydrologische cyclus
verstoord. Regenwater infiltreert minder in de bodem en spoelt sneller af naar waterlopen. Door
rechttrekkingen, drainage en de strikte bedijking van rivieren in het verleden ontstaan
piekdebieten bij extreme neerslag, waardoor op korte tijd zeer veel water in een smalle
rivierbedding moet afgevoerd worden. In combinatie met de gevolgen van de klimaatverandering
leidt dit tot een verhoogd risico op overstromingen en een dalende beschikbaarheid van
(grond)water.
De economische structuur van Vlaanderen wordt o.a. gekenmerkt door een energie-intensieve
industrie en een dicht logistiek netwerk. De energie- en industriële productie en het wegverkeer
hebben een belangrijk aandeel in de lawaaihinder en de emissies van vervuilende stoffen, die op
hun beurt een impact hebben op de volksgezondheid. Ecosysteemdiensten kunnen lokaal een
mitigerend effect hebben op de impact van deze milieudrukken. Maatregelen die het probleem aan
de bron aanpakken (zoals rationeel energiegebruik en technologische oplossingen) zullen echter
steeds efficiënter zijn. Als Europese logistieke draaischijf is Vlaanderen extra gevoelig voor de al
dan niet bedoelde import van invasieve uitheemse soorten. Invasieve uitheemse soorten kunnen
heel wat economische schade veroorzaken (o.a. door de verstopping van waterlopen) en een
gevaar betekenen voor de inheemse fauna en flora. Ze bedreigen hierdoor de levering van een
aantal ecosysteemdiensten zoals bestuiving en plaagbestrijding en kunnen schade veroorzaken aan
commerciële teelten.
Door onze centrale ligging in een van de dichtst bevolkte gebieden van Europa, hebben de meeste
milieuproblemen in Vlaanderen een grensoverschrijdend karakter. Luchtverontreiniging stopt niet
aan de grenzen en de klimaatverandering is bij uitstek een globaal probleem. Ecosystemen nemen
CO2 op uit de atmosfeer en leggen koolstof via fotosynthese vast in boven- en ondergrondse
stocks. Hiermee spelen ze een belangrijke rol in de regulatie van broeikasgassen in de atmosfeer.
Zonder een daling van de uitstoot door transport, energieopwekking en veeteelt, zal de
concentratie van broeikasgassen blijven toenemen. De klimaatverandering in Vlaanderen zal zich
waarschijnlijk manifesteren door een toenemend risico op verdroging en overstromingen.
Ecosysteemdiensten kunnen de gevolgen hiervan deels opvangen door berging van piekafvoeren of
het tijdelijk vasthouden van regenwater. De toenemende bebouwing zet deze ecosysteemdiensten
echter onder druk door bodemafdichting (minder infiltratie en snellere afvoer van regenwater) en
het bouwen in overstromingsgevoelige zones (minder komberging).

Figuur 4. (Volgende bladzijde) Systeemschema Vlaanderen – Schematische weergave van de
belangrijkste mechanismen en verbanden die in dit hoofdstuk besproken worden.
12

Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten

Hoofdstuk 3 – Drivers

13

Dir. driver

Indir. driver

Grondstof- en
energieprijzen

Klimaatverandering

Residentiële
ruimte
Gestuurde
ecosystemen
(Semi-) natuurlijke
ecosystemen
Technologisch/
commerciële ruimte

Landgebruik

Baat

Positief verband (als x  dan y )
OF
Vraag naar
Negatief verband (als x  dan y )

Verbanden

Levert = prod./regul./cult. dienst
Vermindert = regulerende dienst

Ecosysteemdiensten

Welzijn &
gezondheid

Verandering
landgebruik

Biodiversiteit

Land- en
bosbouw

Vergrijzing

Huishoudens

Grootte van
de bevolking

Water

Geluidshinder

Fijn stof

Broeikasgassen

Chemicaliën/
nutriënten

Overstromingen

Veerkracht

Duurzame
productie

Productie

Duurzame
consumptie

Consumptie

Globalisering

Economische
groei

Beschikbaar
gezinsinkomen

Beschikbare
publieke
middelen

Beleidskeuzes
duurzaamheid

Immigratie

EU beleid

Gezondheidsbewustzijn
,,,

Milieubewustzijn

Dierenwelzijn

Waarden/normen

Recreatie

Plaagbeheersing

Bodemvruchtbaarheid

Bestuiving

Voedsel

Constructiehout

Ontwikkeling
van duurzame
technologieën

Transport

Erosie

Kennisintensiteit van
de maatschappij

Industrie

Energie uit
biomassa

Energie

Verdroging

Invasieve
soorten

Habitatfragmentatie

Systeem Vlaanderen

Naarmate de maatschappij zich meer bewust werd van de negatieve effecten van menselijke
activiteiten op het milieu en de volksgezondheid, werd de bescherming van het leefmilieu
verankerd in wetgeving. De overheid nam dan ook initiatieven om het milieu en de
volksgezondheid te beschermen, al dan niet in uitvoering van internationale afspraken en
wetgeving. De toenemende globalisering zorgt ervoor dat milieuproblemen steeds meer een
mondiaal karakter krijgen en internationale verdragen richtinggevend worden voor het eigen
milieubeleid. Voor de wetgeving in Vlaanderen wint vooral het Europese niveau aan belang. Met het
gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft Europa een krachtige hefboom in handen om
ecosysteemdiensten in de open ruimte te versterken. Ondanks externe en interne drukken blijft de
landbouw nog steeds de belangrijkste speler in de open ruimte en zal dat in de toekomst
waarschijnlijk ook blijven. Het toenemend duurzaamheidsbesef kan niet alleen het draagvlak voor
een duurzamer beleid vergroten, maar kan consumenten en producenten ook bewegen om
duurzamer om te gaan met het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen. Een duurzaam beheer
van ecosysteemdiensten kan daarbij helpen om de economie duurzamer te maken.

3.3. Directe drivers
Directe drivers beïnvloeden zowel het aanbod van als de vraag naar ecosysteemdiensten. Drivers
die inwerken op ecosysteemprocessen of –structuren, veranderen het ESD-aanbod van die
ecosystemen. Daarnaast kan het besef van de impact van een driver op het leefmilieu, ook de
vraag doen toenemen naar ecosysteemdiensten die een mitigerend effect hebben op die impacts.
Directe drivers opereren niet los van mekaar, maar beïnvloeden en versterken mekaar. Zo kan de
klimaatverandering de vestiging en verspreiding van uitheemse soorten stimuleren en kunnen
wijzigingen in landgebruik voor veranderingen in emissies van polluenten en nutriënten zorgen. In
de volgende paragrafen worden de vijf directe drivers elk afzonderlijk besproken, maar wordt
telkens getracht om het verband te leggen met de andere drivers.

3.3.1. Verandering landgebruik
De verandering van het landgebruik heeft meestal een drastische impact op de levering van
ecosysteemdiensten. Een ander landgebruik betekent dat de functie van het ecosysteem voor en
door de mens wordt aangepast. Dit gaat meestal gepaard met een aangepast beheer of met een
volledige verandering van de bodembedekking, waarbij het ene ecosysteem in het andere wordt
omgezet. Omdat bij dergelijke wijzigingen ecosysteemprocessen en -structuren veranderen,
verandert dus ook het ecosysteemdienstenaanbod.
Een verandering van het landgebruik heeft in de eerste plaats een effect op het aanbod van
ecosysteemdiensten, maar kan ook de vraag naar diensten beïnvloeden. Zo zorgt de toenemende
verstedelijking niet alleen voor een verlies aan open ruimte en ecosysteemdiensten, maar creëert
ze hiermee ook een vraag naar meer groene ruimte voor ontspanning of naar bescherming tegen
overstromingen of erosie indien woningen zich in risicogebied bevinden.
Omdat een verandering van het landgebruik het ecosysteem in zijn geheel rechtstreeks verandert,
wordt deze driver vaak beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het wereldwijde verlies aan
ecosysteemdiensten (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). Uiteraard heeft niet elke
verandering in het gebruik van een ecosysteem een even groot effect op het ESD-aanbod. De
meest drastische verschuivingen vinden plaats wanneer de bodembedekking en/of het fysisch
systeem verandert. Deze ingrepen hebben een effect op het potentieel ESD-aanbod en in sommige
gevallen ook op de fysische geschiktheid van een ecosysteem voor de levering van een dienst (zie
hoofdstuk 2 – conceptueel raamwerk). Wanneer de oorspronkelijke landbedekking behouden blijft,
maar een andere bestemming en gebruik krijgt, blijft het potentieel aanbod meestal intact. Bij de
omvorming van een productiebos naar een bosreservaat zal de bundel ecosysteemdiensten, op
houtproductie na, in eerste instantie grotendeels onveranderd blijven. Op langere termijn echter
resulteert een aangepast beheer meestal wel in een andere bodembedekking en ESD-aanbod.
In de volgende paragrafen bespreken we de belangrijkste verschuivingen in landgebruik op schaal
Vlaanderen en hoe die verschuivingen de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden. We

14

Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten

beperken ons daarbij tot de transformaties in de open ruimte2: welke mechanismen zorgen voor
een verlies aan open ruimte en wat zijn de verschuivingen binnen de open ruimte? Hierbij ligt de
focus op het landgebruik en niet op afzonderlijke ecosystemen. Een gedetailleerde bespreking van
de toestand en trend van ecosystemen komt aan bod in hoofdstuk 4 van NARA-T.
3.3.1.1.

Belangrijkste verschuivingen in het landgebruik in Vlaanderen

In Vlaanderen vinden verschuivingen in het landgebruik meestal plaats binnen het kader van de
ruimtelijke ordening die vastgelegd is in gewestplannen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(RSV). Momenteel wordt aan het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) gewerkt, dat het
nieuwe regelgevend kader zal vormen voor de ruimtelijke ordening. In het kader van het RSV werd
een ruimteboekhouding opgesteld, die aangeeft in welke mate de vooropgestelde
bestemmingsdoelen gerealiseerd zijn. Het RSV bepaalt dat de oppervlakte van de bestemmingen
industrie (+ 9.700 ha), recreatie (+ 2.700 ha) en groene ruimte (bos (+ 10.000 ha) en
natuurgebied (+ 38.900 ha)) moeten toenemen, ten koste van die voor landbouw (- 57.600 ha). In
2013 was 74% van de doelstelling bereikt voor recreatie, 38% voor de groene bestemmingen,
36% voor landbouw en 64% voor industrie (SVR, 2013a).

Figuur 5. Verschuivingen in de bestemmingscategorieën van de ruimteboekhouding van het RSV
tussen 1994 en 2013. Voor landbouw en woongebied wordt ook het effectief gebruik weergegeven
(Bron: FOD Economie, ADSEI). De verhouding van de oppervlaktes in de figuur is recht evenredig
met de reële oppervlaktes. De planologische bestemming komt niet altijd overeen met het effectief
landgebruik. Voor de eenvoud worden bestemming en gebruik van eenzelfde ruimtecategorie in de
figuur echter wel samen gepresenteerd, maar woningen of landbouw kunnen in de realiteit dus ook
in een andere planologische bestemmingen liggen.

2

Open ruimte: de niet-bebouwde ruimte, de plaatsten zonder aaneengesloten bebouwing of industrie (De Blust
& Vloebergh, 1991). Verspreide bebouwing of infrastructuur, die weinig veranderen aan het open karakter,
kunnen deel uitmaken van de open ruimte. De invulling van de term, zoals hier gebruikt, heeft geen
planologische betekenis, maar overlapt deels met de definitie ervan in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
(Vermeersch & Albrechts, 1995).
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Een planologische bestemming komt niet noodzakelijk overeen met het effectieve ruimtegebruik.
Zo heeft in 2013 786.700 ha een landbouwbestemming, terwijl er 622.738 ha in gebruik is door de
land- en tuinbouw (bron: FOD Economie – ADSEI). In 2011 had ongeveer 11% van die gebruikte
oppervlakte geen bestemming agrarisch gebied (Danckaert, 2013). Bij de bespreking van de trends
in landgebruiksveranderingen baseren we ons waar mogelijk op gegevens over het effectief gebruik
van de ruimte. In een aantal gevallen zijn er echter geen eenduidige gegevens beschikbaar en
wordt de trend enkel kwalitatief besproken.
Vlaanderen is een van de meest verstedelijkte gebieden van Europa. (Sub)urbanisatie wordt gezien
als de belangrijkste trend in de verandering van het landgebruik in Vlaanderen (RWO, 2012).
Verstedelijking is een complex proces dat zowel betrekking heeft op veranderingen van het
landgebruik (focus van deze paragraaf) als op de verschuivingen in de levensstijl en mentaliteit (zie
§ 3.4.5 Culturele drivers). Veranderingen van het landgebruik omvatten zowel de uitbreiding van
de bebouwing als functionele veranderingen ten gevolge van verstedelijking (Tempels et al., 2012).
In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op het verlies van open ruimte en vervolgens op
de transities in de open ruimte.
3.3.1.1.1. Verlies open ruimte
Volgens gegevens van de FOD economie (ADSEI) werd in 2013 27% van de oppervlakte in
Vlaanderen ingenomen door bebouwing en aanverwante terreinen (incl. wegen, stadsparken en
tuinen). 2,9% van de totale oppervlakte van Europa bestaat uit kunstmatige terreinen (artificial
surfaces – EEA op basis van CORINE land cover). Volgens diezelfde data wordt 26,9% van de
oppervlakte in Vlaanderen ingenomen door kunstmatige terreinen (Poelmans & Engelen, 2014).
Hiermee behoort Vlaanderen tot een van de sterkst bebouwde regio’s van Europa. Volgens Ruimte
Vlaanderen beslaat het ruimtebeslag3 meer dan 32% van de oppervlakte in 2013 (Poelmans &
Engelen, 2014). Figuur 6 geeft een overzicht van de relatieve evolutie van de verschillende
categorieën van bebouwde oppervlakte in Vlaanderen sinds 1985. De bebouwde oppervlakte nam
toe van net geen 20% in 1985 tot 27% in 2013. Alle categorieën van bebouwing namen in deze
periode toe, maar in absolute cijfers was de uitbreiding van de woonoppervlakte het grootst (van
962 km² in 1985 tot 1.612 km² in 2013).
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Figuur 6. Evolutie van de bebouwde en onbebouwde oppervlakte in Vlaanderen sinds 1985.
Bron: FOD Economie – ADSEI.
3

Het ruimtebeslag is het deel van de ruimte waarin de biofysische functie niet langer de belangrijkste is. Dit is
de ruimte die wordt ingenomen door wonen, werken, recreëren en mobiliteit. De definitie die i.h.k.v. het
Ruimtemodel Vlaanderen gehanteerd wordt, rekent bebouwing, infrastructuur, parken, recreatiegebied en de
bebouwde delen van militaire gebieden tot het ruimtebeslag.
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De jaarlijkse toename van de bebouwde ruimte vertraagde vanaf de tweede helft van de jaren ‘90.
De analyse van Poelmans & Engelen (2014) suggereert een mogelijk verband met de goedkeuring
van het RSV, waardoor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in het buitengebied 4 werd
afgeremd (Sociopolitieke driver). Daarnaast zou ook de prijsstijging van de bouwgronden ervoor
zorgen dat er meer gekozen wordt voor de aanschaf en renovatie van bestaande woningen
(Economische driver).
Kenmerkend voor de verstedelijking in Vlaanderen is het verspreide karakter ervan (Tempels et al.,
2012). Lintbebouwing en suburbanisatie5 zorgen voor een verregaande versnippering van de open
ruimte (SVR, 2013a). De suburbanisatie zorgt ook voor een verdere uitbreiding van het
transportnetwerk. Vlaanderen heeft met 5,3 km weg per km² één van de dichtste wegennetten van
Europa (MOW, 2013). De belangrijkste groei van het wegennet in Vlaanderen vond plaats vóór
1973 en tussen 1980 en 1990 (VMM-MIRA, 2014). Na 1990 deed de beperkte groei zich vooral
voor op het gemeentelijk wegennet.
3.3.1.1.2. Transities in de open ruimte
De open ruimte staat niet alleen onder druk door toenemende bebouwing, maar is ook onderhevig
aan een aantal veranderingen die het gevolg zijn van transities binnen en buiten die open ruimte.
In de volgende paragrafen wordt besproken hoe de verstedelijking ook functionele verschuivingen
veroorzaakt in de resterende open ruimte, hoe transities in de landbouw de open ruimte vorm
geven en hoe de oppervlakte van bos en andere natuurgebieden evolueert.
a) Privatisering van de open ruimte
Een belangrijk gevolg van de verstedelijking is de toename van bebouwing op het platteland. De
toenemende residentialisering van de open ruimte is niet alleen het gevolg een stijgende vraag
naar woonruimte, maar ook van een voorkeur voor een landelijke omgeving als woonruimte
(Tempels et al., 2012). Die residentialisering zorgt in tweede instantie ook voor een toenemende
privatisering van de open ruimte: een steeds grotere oppervlakte wordt gebruikt voor privétuinen,
hobbylandbouw en paardenweides. Zo blijkt uit analyses van topografische kaarten dat er 1083
km² tuin is in Vlaanderen, waarvan 72% gelegen buiten de stedelijke gebieden van het gewestplan
(Dewaelheyns et al., 2008). 11,4% van de totale oppervlakte agrarisch gebied in het gewestplan
bestaat uit tuinen. Bovendien nam de ‘vertuining’ in de periode tussen 1988-1990 en 2002-2005
jaarlijks met ongeveer 1% toe, waarvan het overgrote deel in voormalig landbouwareaal. Ook de
toename van het aantal weides voor hobbypaarden zorgen voor een afname van het landbouw
productieareaal. De oppervlakte van paardeweides wordt geschat op 70.000 ha of ongeveer 7%
van de onbebouwde ruimte (Bomans et al., 2009). Deze ‘verpaarding’ vindt vooral plaats op kleine
versnipperde percelen in het zuidoosten van de provincie Antwerpen en in de driehoek BrusselAntwerpen-Gent, waar de productielandbouw sowieso reeds onder druk staat van de toenemende
verstedelijking. Van de hobbyweiden heeft 15,5% een agrarische bestemming (Bomans et al.,
2013).
b) Verschuivingen in het landbouwareaal
Planologisch is ongeveer 80% van de open ruimte bestemd voor landbouw. Transities binnen de
landbouwsector hebben dan ook een belangrijk effect op de open ruimte en de diensten die door
het agrarisch gebied geleverd worden.
Met 787.000 ha landbouwbestemming en 618.000 ha in gebruik is de land- en tuinbouw de
belangrijkste speler in de open ruimte in Vlaanderen (Platteau et al., 2012; SVR, 2013a).
Akkerbouw heeft het grootste areaal (56%), gevolgd door grasland (36%) en tuinbouw (8%).
Twee derde van de benutte landbouwoppervlakte wordt gebruikt voor de veeteelt. Het areaal dat
effectief voor landbouwproductie gebruikt wordt, nam sinds 2000 af met 2,9% (VMM-MIRA, 2014).
Uit een analyse van Bomans et al. (2013) blijkt dat vertuining en verpaarding van de open ruimte
hierbij een belangrijke rol spelen.

4

Buitengebied: De gebieden die niet als stedelijk gebied worden afgebakend in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV).
5
Suburbanisatie: Uitbreiding van het woongebied op het platteland rond de centrale stedelijke omgeving.
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Binnen het resterende landbouwareaal treden ook belangrijke verschuivingen in de teeltkeuze op.
Opvallend is de omzetting van blijvend grasland in tijdelijk grasland en maïs (VMM-MIRA, 2014 op
basis van de gegevens van de FOD Economie). Vooral de toename van het maïsareaal springt in
het oog: tussen 1990 en 2012 nam het areaal toe met meer dan 88.000 ha (+ 94%). Die toename
ging ook gepaard met een sterke afname van het areaal voederbiet (De Vliegher et al., 2006). De
tuinbouw nam tussen 1990 en 2000 toe met ongeveer 25% en schommelt nu rond 50.000 ha
(VMM-MIRA, 2014).
Het aantal landbouwbedrijven is sinds 2001 met een derde afgenomen (Platteau et al., 2012). Door
toenemende schaalvergroting vertaalt de daling van het aantal bedrijven zich niet in een even
sterke daling van het landbouwareaal. De relatieve daling van het aantal bedrijven ten opzichte
van het beschikbare landbouwareaal is het grootst in het centrum van Vlaanderen, waar ook de
druk door verstedelijking het hoogst is (Bomans et al., 2013).
Schaalvergroting is geen nieuw fenomeen in het Vlaams agrarisch gebied. Vanaf de jaren vijftig en
zestig, met de ontwikkeling van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt het
agrarisch gebied in Vlaanderen heringericht. Door mechanisering en schaalvergroting werd het
landschap sterk geüniformeerd: landbouwpercelen werden groter en kleine landschapselementen
(KLE) zoals bomenrijen, houtkanten en hagen werden verwijderd (Hermy & De Blust, 1997). Met
de opkomst van de moderne landbouw verloren de meeste KLE hun economische waarde en
werden ze door de landbouwer eerder gezien als kost dan als baat (onderhoud, bemoeilijken
bewerking percelen).
In het kader van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid kunnen landbouwers vrijwillige
overeenkomsten afsluiten met de overheid om de milieu- en/of de natuurkwaliteit in het
landbouwgebied te verbeteren. In ruil voor het toepassen van deze agromilieumaatregelen
ontvangt de landbouwer financiële steun. In 2013 was op 47.114 ha of 8% van de totale benutte
landbouwoppervlakte een of meerdere agromilieumaatregelen van kracht (VMM-MIRA, 2014).
c) Evolutie bos en natuurgebieden
Van de 19.600 ha landbouwbestemming die tussen 1994 en 2012 werd omgezet in andere
bestemmingen, is 55% (13.145 ha) herbestemd naar een groene bestemming (Danckaert, 2013).
Volgens de ruimteboekhouding werd er in de periode 1994 – 2013 16.400 ha reservaat- en
natuurgebied en 2.500 ha bosgebied afgebakend (SVR, 2013a). Hiermee zijn respectievelijk 43%
en 25% van de beleidsdoelen van het RSV gerealiseerd.
Volgens de laatste bosinventarisatie (1990) bedraagt de oppervlakte bos in Vlaanderen 146.381
ha. Dit is ongeveer 10,8% van het Vlaams grondgebied. Hiermee is Vlaanderen één van de
bosarmste regio’s van Europa. Op basis van een historische kaartanalyse tonen De Keersmaeker et
al. (2001) aan dat de totale oppervlakte bos in Vlaanderen tussen 1750 en 2000 slechts licht
wijzigde. Deze lichte schommelingen verbergen echter een sterke verschuiving van het bosareaal,
met grootschalige ontbossing op de vruchtbare leem- en zandleembodems en een sterke
bostoename in valleigebieden en op arme zandgronden. Sinds 2010 wordt de oppervlakte bos
bepaald met behulp van digitale luchtfoto’s (de Boswijzer). De Boswijzer geeft de bedekking van
bomengroepen weer en dit resulteert in een hogere oppervlakte dan wat volgens het bosdecreet
als bos wordt beschouwd. Volgens de nulmeting van de Boswijzer bedroeg de oppervlakte bos in
2010 177.424 ha. Op basis van de laatste meting in 2013 bedraagt de oppervlakte 185.686 ha
(betrouwbaarheidsgrenzen -14.163 ha en +1.803 ha, Van der Linden et al., 2013). Omdat het
verschil met de nulmeting (+8.362 ha), zich binnen dit betrouwbaarheidsinterval bevindt, is het
niet mogelijk om een uitspraak de te doen over de recente trend en dus na te gaan of de beboste
oppervlakte al dan niet toeneemt ten opzicht van de nulmeting (INBO-NARA, 2014).
Bevolkingsprognoses geven aan dat zowel het aantal inwoners als het aantal kinderen in Vlaamse
steden sterk zal toenemen. Door de verjonging van de stedelijke bevolking en de relatieve
schaarste aan publieke groene ruimte in steden, neemt de vraag naar groene ruimte in steden toe
(Bral et al., 2011; Bral & Schelfaut, 2013; Willems & Lodewijckx, 2011). Via de aanleg van
stads(rand)bossen wil de overheid de leefbaarheid van de steden verhogen. In april 2014 had 62%
van de (klein)stedelijke gebieden een project voor een stadsbos opgestart. In 2010 (start meting)
was dit slechts 28% (SVR, 2013b).
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De oppervlakte van bos met een reservaatstatus verdrievoudigde tussen 1995 (970 ha) en 2013
(3.094 ha). Ook de oppervlakte bos met een beheerplan voor duurzaam bosbeheer nam de
voorbije 20 jaar sterk toe tot 59.291 ha (INBO-NARA, 2014). Het gaat hier in de meeste gevallen
echter om verschuivingen binnen het bestaand bosareaal.
Naast bosuitbreiding en de uitbreiding van het areaal met duurzaam bosbeheer, worden ook
andere biotopen in de open ruimte beschermd of ingericht als natuurgebied. De aankoop van
natuurgebieden gebeurt door de Vlaamse Overheid of door terreinbeherende verenigingen. Tussen
1996 en 2012 kocht de Vlaamse Overheid 10.025 ha natuurgebied aan (18.934 ha inclusief bossen
en te bebossen terreinen). In diezelfde periode verwierven de erkende natuurverenigingen 12.638
ha als natuurgebied (inclusief bossen). Ongeveer 26.000 ha van de natuurgebieden in Vlaanderen
is erkend als natuur- of bosreservaat.
3.3.1.2.

Indirecte drivers voor de verandering van landgebruik

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat verstedelijking de belangrijkste drijvende kracht is voor de
verandering van het landgebruik in Vlaanderen. Tempels et al. (2012) geven een overzicht van de
indirecte drivers voor verstedelijking in Vlaanderen. Op Europese schaal geeft het rapport van het
Europese milieuagentschap over urban sprawl6 een goed beeld van de oorzaken en de gevolgen
van snel uitdijende steden (EEA, 2006).
De vraag naar bijkomende woonruimte wordt in de eerste plaats aangestuurd door demografische
veranderingen. Naast een globale bevolkingstoename is vooral de toenemende gezinsverdunning
belangrijk, waardoor het aantal huishoudens de afgelopen decennia sterker steeg dan het aantal
inwoners.
Economisch gezien spelen twee processen een rol. Enerzijds is er de algemene economische groei,
waardoor meer ruimte nodig is voor bedrijven en nutsvoorzieningen. De economische groei
ondersteunt ook de toenemende welvaart, waardoor het voor steeds meer gezinnen mogelijk wordt
om te investeren in een ruimere woonst met tuin (vertuining) en hobbydieren (o.a. verpaarding).
Anderzijds zijn ook veranderingen in de landbouweconomie bepalend voor de transformaties in de
open ruimte. De landbouw-bedrijfsvoering staat door internationale concurrentie en reglementering
sterk onder druk. Om economisch rendabel te blijven moeten landbouwbedrijven onder andere aan
schaalvergroting doen en zijn ze vaak verplicht om nevenactiviteiten te ontwikkelen zoals
hoevetoerisme of loonwerk (verbreding). Door de hoge druk op de grondenmarkt in de suburbane
gebieden wordt landbouwgrond vaak te duur voor landbouwers, waardoor deze niet de
noodzakelijke schaalvergroting kunnen doorvoeren en de rendabiliteit van de bedrijven verder
onder druk komt te staan (Bomans et al., 2013). Hierdoor wordt de productielandbouw minder
prominent in de open ruimte en winnen niet-agrarische activiteiten aan belang in het
landbouwgebied (Tempels et al., 2012).
De Vlaamse open ruimte wordt gekenmerkt door een hoge graad van versnippering en
lintbebouwing. Aan de basis van dit fenomeen liggen hoofdzakelijk sociopolitieke drivers. Door het
gebrek aan een coherent ruimtelijke beleid en een politiek die gericht was op spreiding, werden
lintbebouwing en suburbanisatie gestimuleerd en geïnstitutionaliseerd (Tempels et al., 2012). Pas
met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan in 1997 werd een visie ontwikkeld waarbij de
open ruimte gevrijwaard wordt en de bebouwing geconcentreerd. De fiscale aanmoediging van een
eigen woning en van het woon-werkverkeer met de auto, blijft de suburbanisatie echter stimuleren.
De toenemende individualisering en het ideaal van wonen op het platteland zijn culturele drivers
die de residentialisering en privatisering van de open ruimte in de hand werken (EEA, 2006).
Daarnaast lokken de grotere beschikbaarheid en de lagere prijzen van bouwgronden meer mensen
naar het buitengebied. In combinatie met het stijgende gezinsinkomen zorgen deze drivers ervoor
dat steeds meer mensen hun droom om op het platteland te wonen kunnen waarmaken, waardoor
bebouwing en privétuinen toenemen.

6

Urban sprawl: de ongecontroleerde groei van steden door de uitbreiding van de minder dicht bevolkte zones
rond de stadskernen. De stedelijke omgeving wordt hierdoor minder compact en meer versnipperd (EEA,
2006).
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De suburbanisatie wordt ondersteund door technologische ontwikkelingen zoals verhoogde
mobiliteit en digitalisering, die ervoor zorgen dat woon- en werkomgeving in toenemende mate
losgekoppeld worden.

Kader 2

– Prognose landgebruiksverandering 2050

Paragraaf 3.3.1.1 beschrijft de recente verschuivingen van het landgebruik in Vlaanderen en maakt
enkele prognoses voor de nabije toekomst. Om toekomstige veranderingen van het landgebruik
meer kwantitatief te onderbouwen, werd een toekomstscenario doorgerekend met het RuimteModel
Vlaanderen (Engelen et al., 2011). Dit is in de eerste plaats een verkennende analyse die een
aantal besproken trends in dit hoofdstuk moeten ondersteunen en tastbaarder maken. Het is
geenszins de bedoeling om realistische voorspellingen te doen over mogelijke ontwikkelingen van
het ruimtegebruik in Vlaanderen.
De analyse werd uitgevoerd voor een zogenaamd BAU (Businesss-As-Usual) scenario dat de
veranderingen van het landgebruik tussen 2010 en 2050 weergeeft (zie Bijlage 1). Dit beschrijft
een waarschijnlijke ontwikkeling van Vlaanderen tot 2050, onder de aanname dat de huidige
gekende trends zich zullen voortzetten (Engelen et al., 2011). Als basis voor de start van het
modelscenario wordt vertrokken van de landgebruikskaart van in 2010. Deze kaart onderscheid 37
landgebruiksklassen, die voor deze analyse in zes klassen gegroepeerd werden (zie Bijlage 1). Het
aantal landgebruiksklassen werd gereduceerd omdat we voor deze analyse alleen geïnteresseerd
waren in de belangrijkste verschuivingen in de hoofdklassen.
Om een waarschijnlijkheid voor de voorspelling te bepalen werden 100 modelruns uitgevoerd door
te rekenen in een zogenaamde ‘Monte Carlo’ simulatie (Engelen et al., 2011). Hierbij wordt voor
elke cel bepaald in hoeveel van de 100 runs ze al dan niet in de 37 landgebruiken verandert. Een
cel die in 2010 landbouw is, kan bv. in 60 van de 100 runs in residentieel landgebruik veranderen,
in 25 van de runs in natuur en in 15 van de runs in handel & nijverheid. Het resultaat van de
simulatie geeft de kans op het voorkomen van een bepaald landgebruik in 2050. De output van het
model bestaat uit zowel frequentietabellen per landgebruik als kaarten die deze frequenties
ruimtelijk weergeven op schaal Vlaanderen.
De resultaten geven eerst en vooral aan dat landbouw tegen 2050 gemiddeld het meeste areaal
verliest. Het grootste deel van deze oppervlakte gaat naar residentieel landgebruik en naar natuur
(Figuur 7). Niet-geregistreerde landbouw wordt ongeveer in gelijke mate omgezet in de drie
beschouwde landgebruiken in 2050. Natuur en andere open ruimte worden in veel mindere mate
omgezet in ander landgebruik.
De ruimtelijke patronen in de landgebruiksveranderingen tegen 2050 worden weergegeven in
Figuur 18 van Bijlage 1. De uitbreiding van het residentieel landgebruik vindt vooral rond de
bebouwde kernen plaats. In de Vlaamse ruit lijkt de bebouwingsdruk verder toe te nemen en breidt
deze uit naar het oosten (richting Aarschot en Heist-op-den-Berg). Ook in de regio zuidwest
Vlaanderen is de kans op groei van de residentiële bebouwing tegen 2050 groot. De klasse handel
& nijverheid groeit vooral langs de grote transportassen en rond de havens. Ook voor deze
ruimtecategorie groeit de regio zuidwest Vlaanderen. De kans op uitbreiding van natuur is het
grootst in de nabijheid van bestaande natuur- en bosgebieden. In de provincies Antwerpen en
Limburg groeit vooral het bosareaal aan rond de bosrijke gebieden in de Kempen. Ook in het
houtland, ten zuiden van Brugge, voorspelt het modelscenario een bosuitbreiding tegen 2050. De
hoge kans op natuuruitbreiding ten westen van dit gebied, is deels het resultaat van een
uitbreiding van niet geregistreerd grasland met natuurwaarde. Langs het Schelde-estuarium breidt
de estuariene natuur sterk uit door de aanleg van overstromingsgebieden.
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Figuur 7. Belangrijkste verschuivingen in het landgebruik tussen 2010 en 2050 voor het BAUscenario. De bollen geven telkens de gemiddelde oppervlakteverschuiving weer tussen de
landgebruiken (niet-geregistreerde) landbouw en natuur & andere open ruimte (x-as) en de
landgebruiken residentieel, handel & nijverheid en natuur & andere open ruimte (y-as).

3.3.1.3.

Verwachte trend

In het kader van de Milieu- en Natuurverkenning werden prognoses gemaakt voor de evolutie van
het landgebruik in Vlaanderen (Dumortier et al., 2009; Van Steertegem, 2009). Het onderzoek
voorspelt dat de oppervlakte versteende ruimte7 bij ongewijzigd beleid tegen 2030 verder zal
toenemen met 17%. Op basis van bevolkingsprognoses wordt geschat dat er tegen 2030 in
Vlaanderen 250.000 nieuwe woningen nodig zullen zijn (FPB & ADSEI, 2014). De scenario’s
voorspellen een toename van de bebouwing in stadsranden en bebouwde kernen in het
buitengebied. Volgens het BAU-scenario van het RuimteModel verdwijnt vooral landbouwareaal ten
koste van bebouwing en natuur (Kader 2). De hoge urbanisatiegraad aan de Vlaamse kust zorgt
reeds voor een grote druk op het duinengebied. De goedkeuring van de gewestplannen in de jaren
’70 en het duinendecreet uit de jaren ’90 beschermden de laatste open duinen en verankerden
grotendeels de verhouding tussen bebouwde gebieden en duinen. De huidige impact op het
duinensysteem aan de kust is dus hoog, maar zal door de wettelijke bescherming niet verder
toenemen.
Naast een uitbreiding van de bebouwde ruimte wordt ook een verdere privatisering van de open
ruimte verwacht (Tempels et al., 2012). Indien de geobserveerde evoluties zich onveranderd
doorzetten, zou er tegen 2025 35.000 ha paardenweide en 10.000 ha private tuinen extra kunnen
bijkomen in (voormalig) landbouwgebied (Bomans et al., 2013).
Binnen het landbouwgebied wordt verwacht dat door de verdere vergroening van de landbouw de
uniformisering van het landschap wordt tegen gegaan en ecologische elementen beschermd en
versterkt worden. In dit kader moeten de vergroeningsvoorwaarden van het Europees
gemeenschappelijk landbouwbeleid ervoor zorgen dat blijvend grasland beschermd wordt en dat de
aanleg van akkerranden, heggen- of bomenrijen en landschapselementen gestimuleerd wordt.
Een belangrijke bepalende factor voor mogelijke verschuivingen in de teeltkeuze in de landbouw, is
de ontwikkeling van een bio-economie. Via het Horizon 2020-programma stimuleert de Europese
Unie de transitie van een economie die gebaseerd is op fossiele brandstoffen naar een economie
die gebaseerd is op biomassa (zie § 3.4.3). Aangezien landbouwgrond zowel gebruikt wordt voor
voedsel- als voor biomassaproductie, kan de mate waarin de Vlaamse landbouwers inspelen op
deze transitie belangrijke verschuivingen veroorzaken in het landbouwareaal (Dumez et al., 2014).
7

Versteende ruimte – Milieuverkenning 2030: landgebruikscategorieën wonen & handel, bedrijventerreinen,
havens en infrastructuur. Recreatiegebied, parken en militaire voorzieningen worden hier niet onder gerekend
(Van Steertegem, 2009).
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3.3.1.4.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

De verandering van het landgebruik heeft belangrijke gevolgen voor het aanbod van en de vraag
naar ecosysteemdiensten. Een verdere uitbreiding van de bebouwde oppervlakte zorgt in de eerste
plaats voor een toename van de afdichtingsgraad van de bodem. In 2007-2009 was 175.967 ha of
12,9% van de Vlaamse bodem afgedicht. Daarmee is Vlaanderen koploper in Europa (VMM-MIRA,
2014). Bodemafdichting zorgt voor verminderde infiltratie van water in de bodem en voor een
versnelde afvoer van het regenwater naar de rivieren. Hierdoor wordt het grondwater minder snel
aangevuld en neemt het risico op overstromingen toe. Uitbreiding van de bebouwing in potentieel
overstromingsgebied zorgt ook voor een afname van de waterbergingscapaciteit van riviervalleien.
Zo is het landgebruik in ongeveer 7% van de recent overstroomde gebieden in Vlaanderen niet
combineerbaar met overstromingen (hoofdstuk 22 – regulering overstromingsrisico).
Door de toenemende verstedelijking wordt ook het transportnetwerk verder uitgebouwd, waardoor
de verwevenheid van woon- en transportfunctie meestal toeneemt. De Milieuverkenning 2030
verwacht dat de bebouwing in Vlaanderen vooral zal toenemen in de omgeving van grote wegen.
Hierdoor neemt ook de blootstelling van de bevolking aan verontreinigende stoffen en
geluidsoverlast door het verkeer toe en zal de vraag naar luchtzuivering en geluidsdemping
toenemen (Van Steertegem, 2009).
De transities in het agrarisch gebied zorgen voor een verdere inkrimping van het
landbouwproductieareaal, waardoor het aanbod van een aantal producerende ecosysteemdiensten
(voedsel, energiegewassen) afneemt. De privatisering en vooral de verpaarding van de open
ruimte worden aangeduid als de belangrijkste oorzaken voor de “verrommeling van het landschap”
(Bomans et al., 2013). Verrommeling kan echter ook samengaan met functiewijzigingen in het
agrarisch gebeid, waardoor andere niet-agrarische bedrijven zich her en der in het landschap
vestigen (Van Delm et al., 2008). Dit heeft een negatieve impact op de visuele attractiviteit van
het landschap en mogelijk ook op de publieke recreatieve waarde ervan.
De verschuivingen binnen de landbouwsector zelf hebben ook belangrijke gevolgen voor het ESDaanbod. De intensivering en schaalvergroting in de landbouw hebben tot een uniformisering van
het landschap geleid. Kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten en knotwilgen
verdwenen en de landbouwpercelen werden groter. Door de uniformisering van het landschap
wordt de levering van ecosysteemdiensten die afhankelijk zijn van kleine landschapselementen
aangetast. Naast een verminderde landschapswaarde (recreatieve ESD), zorgt dit voor het
verdwijnen van habitat voor bestuivers (ESD bestuiving) en plaagbestrijders (ESD plaagbestrijding)
en voor een verhoogd erosierisico (ESD regulatie erosierisico). Door de verschuivingen van de
teeltkeuze (granen en blijvend grasland in snijmaïs, tijdelijk grasland en wortelgewassen) neemt
de capaciteit voor de opslag van koolstof in de bodem af (zie ook § 3.3.3.2 Bodemverarming).

3.3.2. Polluenten en eutrofiëring
Chemische stoffen en nutriënten kunnen een ingrijpend effect hebben op de natuurlijke processen.
Vaak worden ze precies om die reden in de landbouw en in andere sectoren gebruikt om processen
te versterken of te sturen. In andere gevallen komen de stoffen onbedoeld in het leefmilieu
terecht. In beide gevallen veroorzaken ze meestal veranderingen in de werking en/of de
samenstelling van ecosystemen en in de levering van ecosysteemdiensten. Wanneer
milieuvervuiling een rechtstreeks effect heeft op de volksgezondheid, zal de vraag naar de
verwijdering van de polluenten toenemen. In bepaalde gevallen kunnen ecosystemen die
zuiverende rol op zich nemen en kan de vraag naar ecosysteemdiensten toenemen (bv.
luchtzuivering). In de volgende paragrafen bespreken we de belangrijkste evoluties in de emissies
en concentraties van polluenten en nutriënten en gaan we na hoe deze stoffen de vraag naar en
het aanbod van ecosysteemdiensten beïnvloeden.
3.3.2.1.

Polluenten

Onder polluenten verstaan we een diverse groep van chemische stoffen die een milieuverstorende
werking hebben en die vaak, maar niet uitsluitend, het product zijn van menselijke activiteiten.
Aangezien de meeste chemische stoffen voor zeer specifieke doelen ontwikkeld worden, is hun
effect op het milieu in de beginfase van hun gebruik vaak slecht of niet gekend. Van een aantal
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chemische stoffen die momenteel in gebruik zijn, is er dus nog geen zicht op hun effect of
beginnen de eerste wetenschappelijke bewijzen nu pas door te dringen (zie o.a. Chagnon et al.,
2014).
Gewasbeschermingsmiddelen worden in de landbouw ingezet om ziektes, plagen en onkruid te
bestrijden. De landbouwsector is veruit de grootste verbruiker van pesticiden, vooral in de
aardappelteelt en fruitteelt (Lenders et al., 2013; Platteau et al., 2012; VMM-MIRA, 2014). De
producten worden daarnaast ook gebruikt door huishoudens, overheden en de industrie. Herbiciden
en fungiciden zijn de belangrijkste toepassingsgroepen, met respectievelijk 34% en 44% van het
totale gebruik van actieve stof in Vlaanderen in 2011. Insecticiden maken ongeveer 8% uit van het
totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de Vlaamse landbouw (Lenders et al., 2013).
Door de vraag naar voedselzekerheid in Europa na de Tweede Wereldoorlog, werd sterk ingezet op
schaalvergroting, mechanisering en intensivering van de landbouw. Samen met de ontwikkeling
van nieuwe chemicaliën leidde dit tot een sterke toename van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen vanaf de jaren vijftig. In België nam de verkoop van
landbouwpesticiden toe tot het midden van de jaren negentig (Figuur 8). In 2000 bedroeg de
verkochte hoeveelheid landbouwpesticiden in Vlaanderen ongeveer 6,2 kg actieve stof per hectare
landbouwgrond. Dit is ruim boven het Europese gemiddelde van 2,1 kg actieve stof per hectare
(EEA, 2007). De voorbije twee decennia is de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen echter
sterk afgenomen. Tussen 1990 en 2010 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
(pesticiden) in Vlaanderen bijna gehalveerd (Figuur 8). De daling van het pesticidengebruik is het
gevolg van een efficiënter gebruik van selectievere pesticiden waardoor minder nodig is, de
toepassing van geïntegreerde plaagbestrijding, betere controles en de wettelijk verplichte afbouw
van het gebruik door openbare besturen (Peeters et al., 2010b).
Naast gewasbeschermingsmiddelen kunnen ook andere polluenten zoals zware metalen en
persistente organische polluenten (POP’s) de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden.
De belangrijkste bronnen van deze polluenten zijn de industrie (dioxines, zware metalen), de
energieproductiesector (zware metalen), de transportsector (zware metalen) en huishoudens
(PAK’s en dioxines). POP’s zoals dioxines en poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) ontstaan
door onvolledige verbranding van organisch materiaal, vooral in de gebouwenverwarming op vaste
brandstoffen (steenkool en vooral hout). In beide gevallen zijn huishoudens veruit de belangrijkste
bron van emissies van deze stoffen. Door het toenemend gebruik van houtkachels neemt de
emissie van PAK’s de laatste tien jaar toe. Door schonere technologieën in de industrie en de
energie, vooral in de huisvuilverbranding, nam de dioxine-emissie in de jaren negentig sterk af. De
laatste jaren blijft de emissie echter nagenoeg ongewijzigd (VMM-MIRA, 2014).
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Figuur 8. Linkse as: verkochte hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen in België en Vlaanderen
per hectare landbouwgrond. Rechtse as: Vermestende emissies (N en P) in vermestingsequivalenten (Meq). Bronnen: FPB-TFDO (2014); VMM-MIRA (2014).
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De verspreiding van zware metalen in het leefmilieu gebeurt vooral via lozing in de lucht en in het
oppervlaktewater. Door inspanningen van de industrie nam de emissie van alle zware metalen in
de lucht de laatste tien jaar af (VMM-MIRA, 2014). Ook de concentraties in het oppervlaktewater
en in waterbodems namen voor de meeste metalen af.
Luchtverontreiniging is een heel divers onderwerp en omvat alle polluenten in de lucht die een
impact hebben op de volksgezondheid en het functioneren van ecosystemen. Wat luchtkwaliteit
betreft, blijft Vlaanderen een van de meest vervuilde regio’s in Europa (EEA, 2013a).
Luchtvervuiling heeft een belangrijk effect op de volksgezondheid en kan onder andere aanleiding
geven tot luchtwegeninfecties, cardiovasculaire aandoeningen, astma en ademhalingsproblemen.
De blootstelling aan fijn stof zou in Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor ongeveer drie kwart van
de totale milieu-gerelateerde ziektelast (Buekers et al., 2012).
De emissies van luchtvervuilende stoffen namen de voorbije decennia af in de meeste
maatschappelijke sectoren. Vooral de industrie en de energiesector slaagden erin om de emissies
sterk te reduceren door een lager energiegebruik, de toepassing van rookgaszuivering en de
omschakeling van aardolie en steenkool naar aardgas en meer efficiënte productiemethoden. Door
de geleidelijke daling van de uitstoot door de energiesector en de industrie, wordt het aandeel van
de landbouw (stikstofverbindingen) en het wegverkeer (fijn stof en NO x) in de luchtvervuiling
belangrijker. Een studie uit 2010-2011 toont aan dat houtverbranding een belangrijke bron is van
primair fijn stof (PM10) en in bepaalde omstandigheden (wintermaanden, platteland) zelfs
belangrijker is dan het wegverkeer (VMM, 2011). Door het toenemend gebruik van houtkachels
voor de verwarming van woningen, kan de bijdrage van huishoudens aan de fijn stof problematiek
dus belangrijker worden. Ook hier worden de emissies echter aan banden gelegd door onder
andere de invoering van normen voor emissies van fijn stof voor nieuwe kolen- en houtkachels.
3.3.2.2.

Nutriënten

Nutriënten (stikstof, fosfor en kalium) zijn essentieel voor de groei van planten en worden in de
landbouw dan ook gebruikt om de productie te verhogen. Zonder bemesting zou de huidige
hoogproductieve landbouw niet mogelijk zijn. Wanneer de toevoer van nutriënten echter hoger is
dan de gewassen nodig hebben, worden de ecologische processen in ecosystemen verstoord en
wordt de levering van ecosysteemdiensten beïnvloed. Omwille van hun belang voor vermesting in
Vlaanderen, beperken we de bespreking hier tot stikstof (N) en fosfor (P).
De belangrijkste bronnen van stikstof en fosfor in het milieu zijn kunstmest (N en P), de veeteelt
(N en P), verbrandingsprocessen in de industrie en transport (N) en afvalwater (N en P). Landbouw
was in 2009 verantwoordelijk voor 50% van de vermestende emissies in Vlaanderen, gevolgd door
de huishoudens (20%) en de transportsector (16%) (VMM-MIRA, 2014).
Door de grote productie van kunstmest uit luchtstikstof in de chemische nijverheid, is Vlaanderen
een netto uitvoerder van kunstmeststoffen. Wat betreft veevoeding is Vlaanderen echter een nettoinvoerder van nutriënten (Overloop et al., 2011). Naast de productie van dierlijke mest is de
veeteelt ook verantwoordelijk voor het grootste deel van de vermestende gasvormige emissies in
Vlaanderen (NH3). Ook de industrie en de transportsector dragen bij tot de uitstoot van gasvormige
stikstofverbindingen (NOx). De uitstoot van gasvormige stikstofverbindingen is een
grensoverschrijdend probleem. Zo was in 2010 44,8% van de stikstofdepositie in Vlaanderen
afkomstig van bronnen buiten Vlaanderen. De Vlaamse landbouw droeg 37,7% bij tot de totale
stikstofdepositie en het transport 11,4% (Bijlage 1 - BVR 23 april 20148 met betrekking tot de
Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS)). Ammoniakale stikstof wordt daarbij dichter bij de
emissiebron afgezet dan stikstofoxiden, die over grotere afstand getransporteerd worden. Via
depositie worden de stikstofverbindingen weer afgezet op het land, waar ze opnieuw beschikbaar
komen in het milieu en bijdragen aan de vermesting.
Na de Tweede Wereldoorlog zorgde de toename van het gebruik van kunstmest in de landbouw, de
industrialisering en de stijgende welvaart voor een sterke stijging van het N en P gebruik, gevolgd
door toenemende vermesting. Vooral vanaf de vroege jaren zeventig worden de effecten van
vermesting duidelijk. Stedelijk afvalwater en afspoeling uit de landbouw zorgen voor een
eutrofiëring van waterlopen. Pas vanaf de jaren tachtig wordt werk gemaakt van waterzuivering en
8
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het mestbeleid. Dit beleid vertaalde zich langzaam in een daling van de nutriëntenemissies. Tussen
1990 en 2009 daalde de totale vermestende emissie (som van N en P) met 80% (Figuur 8), wat
vooral het gevolg was van een sterke reductie in de landbouw. Als belangrijkste bron van
vermestende emissies, slaagde de landbouw erin zijn N-uitstoot met 69% en de P-uitstoot met
97% te verminderen (VMM-MIRA, 2014). Dit was het resultaat van een afname van de veestapel,
een efficiëntere mestverwerking en een daling van het gebruik van kunstmeststoffen. De verdere
uitbouw van de afvalwaterzuivering zorgde voor een daling van de belasting van het
oppervlaktewater door huishoudens en industrie. De daling van de NOx emissies door industrie en
transport
werden
gerealiseerd
door
het
gebruik
van
schonere
en
efficiëntere
verbrandingstechnieken. De daling van NOx is echter lager dan verwacht. Dat komt omdat het
dieselwagenpark gegroeid is en dieselwagens een hogere NOx uitstoot hebben dan bezinewagens.
Stikstof draagt ook bij aan verzuring, ozonvorming en klimaatverandering (§ 3.3.4). Stikstofoxiden
(NOx), zwaveldioxide (SO2) en ammoniak (NH3) zijn de belangrijkste bronnen van potentieel9
verzurende emissies. Tussen 1990 en 2011 daalde de verzurende emissie met 64% (VMM-MIRA,
2014). Dit was vooral het resultaat van een sterke vermindering van de SO 2 emissie door de
industrie, de energieproductie en het wegverkeer. Terwijl SO2 in 1990 nog de belangrijkste
verzurende emissie was, is dat in 2011 NH3 en NOx (Vancraeynest, 2013).
3.3.2.3.

Verwachte trend

Verschillende nationale en internationale wet- en regelgevingen zijn gericht op het verminderen
van de emissies van milieuvervuilende stoffen (zie § 3.4.4). Voor een aantal stoffen is er reeds een
afnemende trend waarneembaar en verwacht wordt dat bij de uitvoering van de wetgeving deze
trend zich verder zal doorzetten. Een efficiënter gebruik van meststoffen, een betere
mestverwerking en de uitbreiding van emissiearme stallen moet zorgen voor een verminderde
immissie van nutriënten door de landbouw in het milieu. Daarnaast moeten strengere
emissiestandaarden in de transportsector en de vernieuwing van het wagenpark zorgen voor een
verdere daling van de NOx-emissies. De impact van vermestende emissies op het milieu door
stikstofdepositie blijft echter hoog (Van Steertegem, 2009).
Vanaf 1 januari 2015 geldt een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare diensten
(decreet duurzaam gebruik van pesticiden van 8 februari 2013). Samen met een reductie van het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de landbouw zou dit de druk van pesticiden op het
leefmilieu verder moeten doen afnemen. Een aantal factoren, zoals de klimaatverandering, het
verschijnen van uitheemse ziekteverwekkers en de ontwikkeling van pesticiden-resistentie, kunnen
er echter voor zorgen dat het verbruik van pesticiden minder sterk afneemt of zelfs toeneemt
(Anderson et al., 2004). De emissies van zware metalen en POP’s namen de laatste jaren af. Ook
hier verwachten we dat de trend zich zal doorzetten. In het kader van de milieuverkenning werden
een aantal scenario’s doorgerekend om de evolutie van de luchtkwaliteit tegen 2030 te evalueren
(Van Steertegem, 2009). De scenario’s voorspellen een afname van de concentraties van fijn stof
(PM10 en PM2,5) door een daling van de emissie van primaire stofdeeltjes en precursoren van
zwevende stof.
3.3.2.4.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

3.3.2.4.1. Polluenten
Omdat bestrijdingsmiddelen niet 100% specifiek zijn, worden vaak ook niet-doelorganismen
beïnvloed. Insecticiden hebben een grotere toxiciteit op waterorganismen dan fungiciden en
herbiciden (Peeters et al., 2010b). Pesticiden kunnen rechtstreeks of onrechtstreeks een impact
hebben op het aanbod van ecosysteemdiensten. Indien ze een direct effect hebben op de
overleving of voortplanting van organismen die instaan voor de levering van een dienst, wordt de
ecosysteemdienst rechtstreeks beïnvloed. Zo tonen recente studies aan dat de pesticiden op basis
van neonicotinoïden en fipronil een belangrijk effect hebben op de overleving van een groot aantal
ongewervelden die een cruciale rol spelen in de levering van ecosysteemdiensten zoals bestuiving,
plaagbeheersing en het behoud van de bodemvruchtbaarheid (Chagnon et al., 2014).
9

De term potentieel wordt gebruikt, omdat de effectieve verzuring ook afhangt van processen in de bodem en
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tekst steeds het potentieel zuurequivalent bedoeld.
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Onrechtstreeks kunnen herbiciden de levering van ecosysteemdiensten beïnvloeden door de
vernietiging van het leefgebied van nuttige insecten. De effecten van POP’s en zware metalen op
ecosysteemdiensten
zijn
meestal
minder
zichtbaar
dan
de
effecten
van
gewasbeschermingsmiddelen. Vaak hebben ze een indirect effect of worden de effecten pas na
langere tijd zichtbaar. Zo hebben een aantal POP’s een verstorend effect op de biologie van soorten
(groeivertraging, deformaties, hormonale verstoring), waardoor de populaties van die soorten op
lange termijn bedreigd zijn.
Wanneer gewasbeschermingsmiddelen, zware metalen en POP’s in de voedselketen terecht komen,
kunnen ze ook negatieve gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Door hun goede
vetoplosbaarheid en slechte afbreekbaarheid kunnen deze stoffen bioaccumuleren in de
voedselketen. Bij te hoge concentraties in planten en dieren kunnen de producten van een aantal
ecosysteemdiensten zoals voedselproductie en de productie van wilde eetbare soorten (o.a.
wildbraad en paddenstoelen) hierdoor ongeschikt worden voor menselijke consumptie (Geeraerts
et al., 2007). Door uitspoeling en doorsijpeling kunnen zware metalen en de residu’s van pesticiden
in het oppervlakte- en grondwater terechtkomen, waardoor de productie van drinkwater
bemoeilijkt wordt.
Sommige planten zijn in staat om zware metalen vast te leggen of uit bodems te verwijderen,
waardoor ze niet meer mobiel zijn en hun toxiciteit voor het leefmilieu beperkt wordt
(fytoremediatie). Daarnaast heeft de (water)bodem zelf ook de capaciteit om contaminanten vast
te leggen, minder biobeschikbaar te maken en/of af te breken tot minder schadelijke stoffen. Deze
ecosysteemdienst wordt niet besproken in het NARA, maar kan in Vlaanderen wel gebruikt worden
voor de sanering van vervuilde baggergronden (proefproject UHasselt en Arcadis i.o.v. OVAM).
Via onder andere depositie10 kunnen ecosystemen polluenten uit de lucht verwijderen. Vooral
bossen hebben hierbij een luchtzuiverende werking, waarbij naaldbomen belangrijker zijn voor de
verwijdering van fijn stof en loofbomen beter gasvormige polluenten opnemen. De
maatschappelijke bewustwording over de negatieve effecten van luchtvervuiling op de
volksgezondheid doet in de eerste plaats de vraag naar maatregelen om de uitstoot te verminderen
toenemen. In de tweede plaats kan ook de vraag naar de ecosysteemdienst regulatie luchtkwaliteit
toenemen. Te hoge concentraties van luchtvervuiling zijn echter ook nadelig voor de vegetatie zelf.
Zo kunnen te hoge ozonconcentraties zorgen voor een groeiafname en lagere stressbestendigheid,
met verminderde gewasopbrengsten en dalende bosvitaliteit tot gevolg. Er zijn indicaties dat het
luchtzuiverend vermogen van vegetatie afneemt bij blootstelling aan hoge concentraties van
polluenten (zie § 7.1 in hoofdstuk 19 – regulatie van luchtkwaliteit).
3.3.2.4.2. Nutriënten
De verhoogde beschikbaarheid van nutriënten heeft in de eerste plaats een bemestend effect.
Hierdoor zal de primaire productie in eerste instantie toenemen. Bij gematigde toename van
nutriënten zal de productie van voedsel, energiegewassen en hout dan ook stijgen. Door de hogere
groei zal ook de opslag van koolstof in biomassa verhogen (ecosysteemdienst regulatie globaal
klimaat).
Bij een te grote nutriëntentoename kan de gevoeligheid van landbouwgewassen voor ziektes en
plagen echter toenemen, met hogere bestrijdingskosten en opbrengstvermindering tot gevolg. Te
hoge stikstofdeposities zorgen ook voor een verminderde bosvitaliteit, waarbij bomen verzwakken
en de gevoeligheid voor bijvoorbeeld schimmelinfecties toeneemt (Wuyts et al., 2009). Dit heeft op
zijn beurt een effect op de ecosysteemdiensten die geleverd worden door bomen of bossen (o.a.
hout- en energieproductie en regulatie van de luchtkwaliteit).
Vermesting heeft ook een belangrijk verstorend effect op de ecologische processen in voedselarme
milieus. Door aanrijking van de bodem met nutriënten krijgen stikstofminnende soorten een
competitief voordeel, waardoor de vegetatiestructuur zal wijzigen. In de meeste gevallen heeft dit
een daling van de biodiversiteit tot gevolg. Een verandering in de vegetatiestructuur heeft ook
gevolgen voor de soorten die de vegetatie gebruiken als leefgebied, waaronder bestuivende en
plaagbestrijdende insecten.
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Door het zuurstofverbruik van bacteriën bij de omzetting van stikstof- en fosfaatverbindingen in
oppervlaktewater, kunnen zuurstofarme omstandigheden ontstaan waardoor vissen en
ongewervelden verdwijnen. De aanvoer van nutriënten stimuleert de groei van vaatplanten en
algen in het oppervlaktewater. Bij overmatige groei kunnen vaatplanten de waterafvoer hinderen,
waardoor lokaal het risico op overstromingen toeneemt. Toenemende algenbloei wordt beschouwd
als esthetisch onaantrekkelijk en heeft vooral een impact op de attractiviteit van het
oppervlaktewater voor watergebonden recreatie (bv. hengelsport en zwemmen). Bovendien
produceren sommige algen toxines die gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid. Algenbloei
kan ook problemen opleveren voor de winning van drinkwater uit oppervlaktewater omdat ze een
goede vlokvorming verhinderen, verstopping van de zandfilters veroorzaken en in sommige
gevallen toxines produceren (Peeters et al., 2010a). Ook de te hoge nutriëntenconcentraties op
zich kunnen er voor zorgen dat de drinkwaterkwaliteitsnorm niet gehaald wordt, waardoor de
kosten voor waterzuivering toenemen. Bij doorsijpeling van nutriënten naar het grondwater kan
ook daar de drinkwaterproductie in gedrang komen.
Door het belang van stikstofimmissies in zowel vermesting als verzuring, zijn de effecten van beide
mechanismen moeilijk te onderscheiden. Verzuring heeft vooral een negatief effect op de
bodemkwaliteit. Bodemverzuring leidt tot een tekort aan basische kationen en het in oplossing
gaan van aluminium (Vancraeynest, 2013). Een verhoogde aluminiumconcentratie leidt tot
aantasting van de wortels en een tekort aan basische kationen leidt tot een verminderde
plantengroei en dalende bosvitaliteit. Hierdoor kan de levering van ecosysteemdiensten die
afhankelijk zijn van gezonde bossen, zoals houtproductie, in het gedrang komen. De verzuring van
de bodem tast ook het bodemleven aan, waardoor de opname van voedingsstoffen door planten en
de afbraak van organisch materiaal verminderen. Een minder goed functionerende bodem tast de
levering van de ecosysteemdienst behoud van de bodemvruchtbaarheid aan en indirect ook de
regulatie van het erosierisico en van het globaal klimaat. Een verlaging van de pH kan ook zorgen
voor de mobilisatie van zware metalen uit bodems waardoor de polluenten weer in het leefmilieu
komen.

3.3.3. Overexploitatie
Overexploitatie is het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op een niveau dat op korte of lange
termijn leidt tot de uitputting van de hulpbronnen. Voorbeelden van overexploitatie zijn
overbevissing of niet-duurzame bosontginning. In Vlaanderen is overexploitatie van bossen door
houtoogst in principe niet mogelijk. Voor elke ontginning moet de eigenaar beschikken over een
kapvergunning of moet de kapping voorzien zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan (zie hoofdstuk
13 - houtproductie). Daarbij hanteert de vergunnende administratie (ANB) een aantal criteria die
overexploitatie en degradatie van de standplaats in principe onmogelijk moeten maken. Ook in de
jacht (zie hoofdstuk 12 - productie wildbraad) beschikt de overheid over instrumenten om
overbejaging tegen te gaan. Zo moet voor de jacht op grofwildsoorten (ree, hert, wild zwijn) een
afschotplan goedgekeurd worden door de overheid (ANB). Daarnaast zet het systeem van
revierjacht, waarbij het jachtrecht voor langere tijd aan dezelfde jager wordt toegekend, de
jachtrechthouder aan tot een duurzaam jachtbeheer.
Bodemverarming door intensieve land- en bosbouw en dalende grondwaterstanden door
grondwaterwinning zijn voorbeelden van overexploitatie in Vlaanderen.
3.3.3.1.

Overexploitatie van grondwater

Door de hoge bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik behoort de waterbeschikbaarheid in
Vlaanderen tot de laagste in Europa (CIW, 2013). Door de waterschaarste is essentieel om efficiënt
met het beschikbare water om te springen. Vooral de grondwatervoorraden zijn gevoelig voor
overexploitatie. Het gebruik van grondwater is vergunningsplichtig voor debieten groter dan 500
m³/jaar. In 2010 werd ongeveer 417 miljoen m³ grondwaterwinning vergund door de Vlaamse
(VMM-MIRA, 2014). Deze hoeveelheid komt echter niet overeen met het werkelijke
grondwaterverbruik. Niet alle winningen zijn immers vergunningsplichtig. Daarnaast gebeurt een
deel van de winningen illegaal of wordt slechts een deel van het vergunde debiet ook effectief
opgepompt (D’hont et al., 2006). Van de vergunde debieten wordt het overgrote deel gebruikt voor
drinkwaterproductie (62%). Het ruwwater dat gebruikt wordt voor drinkwaterproductie in
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Vlaanderen, wordt voor 48% gewonnen uit grondwater en voor 52% uit oppervlaktewater. De
drinkwaterproductie in Vlaanderen steunt echter niet uitsluitend op eigen waterwinning. Ongeveer
20% van de vraag naar water wordt gedekt door invoer, hoofdzakelijk uit Wallonië (VMM-MIRA,
2014). De andere grote verbruikers van grondwater zijn de industrie en de landbouw. Het
grondwaterverbruik door de landbouw is echter slechts bij benadering gekend en werd voor 2010
geschat tussen 55 miljoen m³ en 28 miljoen m³ (VMM-MIRA, 2014).
Voor de impact van grondwaterwinning op de grondwatervoorraden en voor de gevolgen daarvan
voor de levering van ecosysteemdiensten, is het belangrijk een onderscheid te maken tussen diepe
(niet-freatische) en ondiepe (freatische) winningen. De aanvulling van het dieper grondwater
gebeurt immers veel trager dan van het ondiep grondwater, waardoor het risico op overexploitatie
groter is. Het ondiepe grondwater is dan weer belangrijker voor de waterbeschikbaarheid in
ecosystemen. Ongeveer 73% van de vergunde winningen is freatisch, de andere 27% nietfreatisch. De landbouw maakt vooral gebruik van niet-freatisch water (72% van het
grondwaterverbruik in 2011) (Lenders et al., 2013).
De winning van grondwater zorgt voor een daling van de grondwaterstanden. Uit de analyse van de
grondwaterstanden voor de periode 2004 – 2013 blijkt dat bijna 24% van de geanalyseerde
freatische en niet-freatische meetreeksen een daling vertoonde. Vooral de niet-freatische
waterlagen kenden een sterke tot zeer sterke daling van de waterstand (± 20% van de
meetputten) (VMM-MIRA, 2014). Een lage (freatische) grondwaterstand is niet altijd het gevolg
van grondwaterwinning. Verdroging kan ook het gevolg zijn van verminderde infiltratie door
bodemafdichting of verhoogde drainage.
3.3.3.2.

Bodemverarming

Bij een overexploitatie van de bodem is het verbruik of de export van voedingsstoffen en koolstof
uit de bodem groter dan de import. Historisch gezien wordt de bodem in Vlaanderen gekenmerkt
door een stikstof (N) en fosfor (P) overschot (zie § 3.3.2.2). Door jarenlange overbemesting vond
zelfs een fosfaatophoping in landbouwbodems plaats. Door de overmaat aan nutriënten is het in
Vlaanderen vooral een dalende koolstofvoorraad die bodemverarming veroorzaakt.
De bodemvruchtbaarheid wordt in belangrijke mate bepaald door het organisch stofgehalte in de
bodem. Het organisch materiaal in de bodem zorgt voor een goede bodemstructuur, waardoor de
drainage verbetert, het zuurstofgehalte verhoogt en erosie wordt tegen gegaan. Bovendien kan een
bodem door een hoog koolstofgehalte ook meer nutriënten vasthouden.
Tussen 1960 en 1990 nam het koolstofgehalte in bos- en landbouwbodems in Vlaanderen toe. In
bossen was dit waarschijnlijk het gevolg van bodemverzuring, waardoor koolstof minder snel
afbreekt, en van veroudering van het bosbestand. De toename op akker- en weiland ging gepaard
met de groei van de veestapel, waardoor de bemesting toenam. Tussen 1990 en 2000 bleef het
koolstofgehalte in bosbodems stijgen, maar op akker- en grasland werd een daling vastgesteld die
zich doorzette tot 2007. Mogelijke verklaringen voor deze daling zijn de verminderde bemesting
(mestwetgeving), de afname van het graanareaal ten voordele van snijmaïs, waardoor minder
oogstresten worden ingeploegd en de omzetting van permanent naar tijdelijk grasland. In bepaalde
gevallen kan ook een grotere ploegdiepte aan de oorzaak liggen van een daling van het
koolstofgehalte in de bovenste zone. In de periode 2008 – 2011 stelde men terug een lichte
verhoging van het koolstofgehalte in akkerbodems vast (zie hoofdstuk 18 – Regulatie van de
bodemkwaliteit).
3.3.3.3.

Verwachte trend

Het laatste decennium daalt het vergunde debiet voor grondwaterwinningen. In 2005 bedroeg het
vergunde debiet 494 miljoen m³, in 2007 426 miljoen m³ en eind 2012 399 miljoen m³ (data VMM,
Dienst grondwaterbeheer). Het grondwaterbeleid in Vlaanderen is gericht op een efficiënte en
duurzame winning van grondwater (CIW, 2013). Hierbij wordt ernaar gestreefd om het gebruik van
grondwater zoveel mogelijk te beperken tot die toepassingen waar het onontbeerlijk is voor het
productieproces en er bij de winning voor te zorgen dat de draagkracht van de
grondwatersystemen niet overschreden wordt. Daarnaast wordt ook ingezet op de maximale
aanvulling van de grondwatervoorraden door het bevorderen van hemelwaterinfiltratie. Door een
beleid dat gericht is op een vermindering van het (grond)watergebruik en het stimuleren van de
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aanvulling van de voorraden, zou de impact van overexploitatie van de grondwatervoorraden
moeten afnemen. Daar staat echter tegenover dat door de effecten van de klimaatverandering de
druk op de grondwatervoorraden zal toenemen. Drogere en warmere zomers zorgen voor een
lagere waterbeschikbaarheid, terwijl de vraag naar water toeneemt door een stijging van de
piekverbruiken tijdens droogteperiodes (CIW, 2013).
Een aantal Europese en Vlaamse beleidsinitiatieven zijn gericht op het in stand houden van een
goede bodemkwaliteit (zie § 3.4.4). De recente trend geeft aan dat het koolstofgehalte in
akkerbodems terug toeneemt. Een structurele toename van het bodemkoolstofgehalte duurt echter
een hele tijd (tientallen jaren) (BDB & UGBB, 2008). Een normalisatie in de bouwlaag naar de
streefwaarde zal dan ook een hele tijd duren.
3.3.3.4.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

Overexploitatie van de diepe (niet-freatische) grondwaterlagen zorgt voor een dalende
beschikbaarheid van water voor onder andere drinkwaterproductie. Daarnaast kan een daling van
de watervoerende laag in kustgebieden ook voor zoutintrusie in het grondwater zorgen, waardoor
de kwaliteit van het grondwater afneemt.
Het ondiep grondwater wordt in de meeste gevallen snel weer aangevuld, zodat het effect eerder
tijdelijk is. Een dalende grondwatertafel heeft ook gevolgen voor het functioneren van
waterafhankelijke ecosystemen, waardoor de levering van ecosysteemdiensten zoals
waterzuivering in het gedrang komt. Een verminderde waterbeschikbaarheid in de wortelzone remt
de groei van planten en zorgt voor een toename van de mineralisatie van organisch materiaal,
waardoor extra N en P wordt vrijgesteld en vermesting kan optreden. Verdroging is niet alleen een
probleem voor bossen en natuurgebieden en voor de levering van diensten die van deze
ecosystemen afhankelijk zijn, maar het beïnvloedt ook de landbouwproductie.
Bodemverarming in de vorm van een afnemend koolstofgehalte heeft in de eerste plaats
belangrijke gevolgen voor de bodemvruchtbaarheid en heeft zo een negatieve impact op de
levering van ecosysteemdiensten die afhankelijk zijn van een gezonde bodem (voedselproductie en
de productie van energiegewassen). Daarnaast zorgt bodemverarming ook voor een verhoogde
erosiegevoeligheid (minder regulatie van erosierisico) en een verminderde infiltratie van
regenwater, waardoor de aanvulling van de grondwaterstand vermindert (negatief effect op de ESD
waterproductie) en oppervlakkige afspoeling toeneemt. In Vlaanderen is het effect van
bodemverarming op koolstofopslag in de bodem verwaarloosbaar m.b.t. klimaatregulatie.

3.3.4. Klimaatverandering
De verandering van het globaal klimaat is een complex proces dat niet alleen een directe impact op
ecosystemen heeft, maar ook belangrijke gevolgen heeft voor maatschappelijke en sociale
processen. Klimaatverandering is bij uitstek ook een mondiaal probleem, waarbij de mechanismen
die het klimaat beïnvloeden hoofdzakelijk buiten Vlaanderen aangestuurd worden. In die zin zou
klimaatverandering ook als indirecte driver beschouwd kunnen worden. In de MIRA-studie over
megatrends wordt de klimaatverandering beschreven als de megatrend die de meest directe
invloed heeft op het leefmilieu (VMM, 2014).
De impact die de klimaatverandering heeft op ecosystemen in het buitenland, heeft ook gevolgen
voor Vlaanderen. Zo zal de internationale migratie uit regio’s die getroffen worden door de
negatieve
gevolgen
van
klimaatverandering
toenemen
(Foresight,
2011).
Extreme
weersomstandigheden kunnen misoogsten veroorzaken, waardoor sterke internationale
prijsschommelingen van landbouwproducten ontstaan, die zowel de Vlaamse landbouwer als
consument kunnen treffen. Hier beperken we ons echter op de gevolgen van de klimaatverandering
op ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Internationale effecten komen aan bod bij de bespreking
van de indirecte drivers demografie (§ 3.4.1) en economie (§ 3.4.2).
3.3.4.1.

Oorzaken van klimaatverandering

De klimaatverandering wordt veroorzaakt door de opwarming van de planeet, die het gevolg is van
een versterkt broeikaseffect. Broeikasgassen (vooral waterdamp, koolstofdioxide, methaan en
lachgas) zijn van nature aanwezig in de atmosfeer en zorgen ervoor dat de
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oppervlaktetemperatuur op aarde niet -18 °C maar +15 °C bedraagt. Zonder het broeikaseffect
zou het leven op aarde niet mogelijk zijn. Door de jarenlange wereldwijde uitstoot van
broeikasgassen van menselijke oorsprong, wordt het broeikaseffect echter versterkt. Hierdoor is de
gemiddelde temperatuur op aarde tussen 1880 en 2012 met 0,85 °C gestegen (IPCC, 2013). Deze
opwarming van de atmosfeer veroorzaakt wereldwijde klimatologische veranderingen, waaronder
een toename van extreme klimatologische fenomenen zoals orkanen, hittegolven en droogte,
toenemende waterschaarste en een stijging van het zeeniveau.
Wereldwijd levert koolstofdioxide (CO2) de grootste bijdrage (64%) aan het antropogene
broeikaseffect (VMM-MIRA, 2014). Met een aandeel van 87% in de uitstoot is CO2 ook veruit het
belangrijkste broeikasgas in Vlaanderen (Brouwers, 2012). De emissie ervan is bijna volledig te
wijten aan de verbranding van fossiele brandstoffen bij de energieopwekking. Europa (EU27) is
verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de globale CO2-uitstoot (EDGAR, 2014). 2,6% van de
Europese uitstoot is afkomstig van emissies uit België. De bijdrage van Vlaanderen aan de
Belgische uitstoot schommelt de laatste jaren tussen 60% - 64% (EEA-GHG viewer, 2014; VMMMIRA, 2014).
Methaan (CH4) is het op een na belangrijkste broeikasgas en is verantwoordelijk voor ongeveer
18% van het versterkte broeikaseffect (VMM-MIRA, 2014). De belangrijkste antropogene bronnen
van CH4 zijn de ontginning en het verbruik van fossiele brandstoffen, veeteelt, rijstproductie en
vuilstortplaatsen. Andere broeikasgassen van menselijke oorsprong zijn lachgas (N2O),
gefluoreerde broeikasgassen (o.a. CFK’s) en ozon (O3).
In Vlaanderen is het energiegebruik voor verwarming, elektriciteitsproductie en transport veruit de
grootste bron van broeikasgassen (83% - hoofdzakelijk CO2). Met bijna 7% bijdrage is de veeteelt
de tweede belangrijkste bron (CH4 en N2O) (VMM-MIRA, 2014).
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Figuur 9. Evolutie van de emissie van broeikasgassen per sector in Vlaanderen. Vanaf 2005
worden de CO2-emissies van grote bedrijven in de sectoren industrie en energie gereguleerd via
het Europees emissiehandelssysteem (ETS). Bron: Dep. LNE, afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer,
Milieu en Gezondheid.
Vanaf 1990 dalen de emissies van broeikasgassen in Vlaanderen zeer geleidelijk in de meeste
sectoren (Figuur 9). Alleen de emissies van de transportsector namen in deze periode toe. De
daling is o.a. te wijten aan de sluiting van enkele klassieke energiecentrales, energiebesparende
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maatregelen, toenemende productie van hernieuwbare energie en verbeterde energie-efficiëntie.
De tijdelijke dalingen door de industrie en de transportsector in 2009 zijn waarschijnlijk te wijten
aan de economische crisis. De uitstoot van huishoudens en handel en diensten is voornamelijk
afkomstig van verwarmingsinstallaties en dus sterk gekoppeld aan de klimatologische
omstandigheden (VMM-MIRA, 2014).
3.3.4.2.

Verwachte trend

Alle klimaatscenario’s van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) voorspellen een
verdere stijging van de atmosferische concentratie van broeikasgassen tegen 2100, door een
verhoging van de CO2‐uitstoot die in de atmosfeer gecumuleerd wordt (Figuur 10c). De verdere
toename van broeikasgassen in de atmosfeer zorgt voor een stijging van de wereldwijde
gemiddelde temperatuur (IPCC, 2013). Afhankelijk van het klimaatscenario, zal de temperatuur
tegen 2100 mogelijk toenemen met 0.3 - 1.7 °C (RCP 2,6) tot 2.6 - 4.8°C (RCP 8,5) ten opzichte
van de periode 1986-2005 (Figuur 10b). Bij toenemende temperatuur is het nagenoeg zeker dat er
in de meeste regio’s op aarde meer extreem hoge en minder extreem lage temperaturen zullen
voorkomen. Hittegolven zullen zeer waarschijnlijk vaker voorkomen en langer aanhouden (IPCC,
2013). De modellen van het IPCC voorspellen verder dat de wereldwijde neerslagpatronen
extremer zullen worden, met toenemende verschillen tussen droge en natte regio’s enerzijds en
natte en droge seizoenen anderzijds. Regionaal kunnen de patronen wel afwijken van de
voorspelde trends. Door de thermische uitzetting van het zeewater en het afsmelten van landijs
stijgt de zeespiegel. Het gemiddelde zeeniveau steeg de voorbije eeuw met 16 - 21 cm en de
stijging lijkt de laatste decennia te versnellen (IPCC, 2013). Aan de Belgische kust steeg het
zeeniveau de laatste vier decennia met 2,6 - 3,3 mm per jaar (VMM-MIRA, 2014). Het IPCC houdt
rekening met een verdere stijging van het gemiddeld zeeniveau met 26 – 55 cm (RCP 2,6) tot 45 82 cm (RCP 8,5) tegen het einde van deze eeuw.
De gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering zullen zich ook in Vlaanderen laten voelen.
Door de kleine oppervlakte en de sterke natuurlijke schommelingen in de weerspatronen is het
moeilijk om exacte voorspellingen te doen voor Vlaanderen. De meest recente klimaatmodellen van
het IPCC voorspellen echter ondubbelzinnig dat de temperatuur in onze streken zal stijgen (IPCC,
2013). De prognoses suggereren dat de zomertemperaturen tegen het einde van deze eeuw met
2,4 – 7,2 °C zullen toenemen en de wintertemperaturen met 1,5 – 4,4 °C (Van Steertegem, 2009).
Door de stijgende temperatuur neemt de evapotranspiratie11 toe en stijgt het waterverbruik van de
vegetatie. Voor Vlaanderen wordt meer neerslag in de winter en minder in de zomer verwacht
(Willems et al., 2009). De zomeronweders kunnen echter extremer zijn en vaker voorkomen. Niet
alleen kan de hoeveelheid neerslag tijdens een zomeronweder toenemen, maar ook hagel en
rukwinden kunnen frequenter voorkomen. De stijging van de verdamping in de winter compenseert
deels de toename van de winterneerslag, waardoor de toename van de kans op grote
overstromingen van rivieren in de winter beperkt blijft. De combinatie van extreme zomeronweders
met een toenemende bodemafdichting (zie § 3.3.1) doet de kans op rioleringsoverstromingen in de
zomer echter toenemen (Willems et al., 2009). Door sterkere verdamping en minder neerslag in de
zomer dalen de laagste waterstanden in rivieren, waardoor de grondwaterstanden dalen en het
risico op verdroging toeneemt. Scenarioberekeningen voor de Vlaamse kust voorspellen een
toename van het jaargemiddeld zeenniveau met 64 cm tegen 2100 volgens het gemiddeld scenario
en een toename met 192 cm tegen 2100 volgens het worst case scenario (VMM-MIRA, 2014). De
terugkeerperiode van een stormvloedniveau zou daarbij verkleinen van eens in de 109 jaar in 2000
naar eens in de drie jaar tegen het einde van deze eeuw (gemiddeld scenario) of naar eens per
jaar vanaf 2080 in het worst case scenario (VMM-MIRA, 2014).
In 2015 zullen geactualiseerde en verfijnde klimaatscenario’s voor Vlaanderen tot 2100 uitgebracht
worden door MIRA.

11

Evapotranspiratie: combinatie van enerzijds de verdamping van water aan het bodemoppervlak of op de
vegetatie en anderzijds de transpiratie van water door de vegetatie.
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Figuur 10. Modelsimulaties voor de klimaatverandering onder verschillende scenario’s uit het
vijfde klimaatrapport van de verenigde Naties (IPCC, 2013). (a) Stijging van de wereldwijde
gemiddelde oppervlaktetemperatuur ten opzichte van de periode 1986–2005 voor het scenario met
de meest ambitieuze (RCP 2,6) en de minst ambitieuze klimaatdoelstellingen (RCP 8,5). (b)
Stijging van het wereldwijde gemiddelde zeeniveau ten opzichte van de periode 1986-2005 voor
RCP2.6 en RCP8.5. (c) Gesimuleerde CO2-emissies door verbranding van fossiele brandstoffen voor
vier klimaatscenario’s (RCP 2,6/4,5/6,0/8,5). Inzet: simulaties van de atmosferische concentratie
van broeikasgassen in CO2-equivalenten volgens dezelfde vier klimaatscenario’s.
3.3.4.3.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

De klimaatverandering is een complex proces dat zowel een impact heeft op ecosystemen als op de
maatschappij. Door de omvang en de aard van het risico van klimaatverandering neemt de
internationale bewustwording toe en zijn overheden, bedrijven en burgers steeds meer bereid om
maatregelen te nemen. Die maatregelen hebben zowel betrekking op het afremmen of stoppen van
de klimaatopwarming als op aanpassingen aan de effecten ervan. Ecosysteemdiensten kunnen
bijdragen aan beide types van maatregelen.
Zo hebben ecosystemen een belangrijke impact op het reguleren van de broeikasgassen in de
atmosfeer. Planten nemen CO2 uit de atmosfeer op, dat als koolstof wordt opgeslagen in boven- en
ondergronds weefsel. Ecosystemen zorgen hiermee zowel voor het verwijderen van CO2 uit de
atmosfeer als voor het vasthouden van koolstof in levende biomassa en vooral in bodems. Bodems
bevatten wereldwijd twee tot drie keer meer koolstof dan er aanwezig is in de atmosfeer of in
levende planten. In gematigde streken zit ongeveer 79% van de totale koolstofvoorraad in levende
biomassa in bos, 12% in grasland en andere lage vegetatie zoals heide, 7% in waterrijke gebieden
en 2% in akkerland (zie hoofdstuk 24). Op Belgisch niveau zijn bossen het belangrijkst voor de
opslag van koolstof. In mindere mate zorgen ook (permanente) graslanden en natte bodems voor
de netto opslag van koolstof (Nationale klimaatcommissie, 2013). Het beheer van ecosystemen kan
dan ook een belangrijk effect hebben op de opslag en het vrijstellen van koolstof. Zo neemt bij een
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daling van de grondwatertafel het zuurstofgehalte en de temperatuur in de bodem toe, waardoor
afbraakprocessen versnellen en er meer koolstof uit de bodem wordt vrijgesteld.
Ecosystemen dragen ook bij aan de mitigatie van de effecten van de klimaatopwarming. Door het
(opnieuw) in gebruik nemen van natuurlijke overstromingsgebieden tijdens piekafvoeren van
rivieren, kan het risico op overstromingen van stroomafwaarts gelegen bebouwing verminderd
worden. Zo zorgt het inschakelen van gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde en
haar zijrivieren in het kader van het Sigmaplan voor bijkomende overstromingsbescherming in het
hele Zeescheldebekken. Intacte duinengordels aan de kust zijn belangrijke buffers tegen
overstromingen vanuit de zee. Bossen en waterpartijen in en aan de rand van steden kunnen een
belangrijk milderend effect hebben voor het zogenaamde hitte-eilandeffect12, door bijvoorbeeld te
zorgen voor schaduw, luchtcirculatie of de opname van omgevingswarmte (Aertsens et al., 2012;
VMM-MIRA, 2014).
De klimaatverandering heeft daarnaast ook belangrijke gevolgen voor de levering van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Door de stijging van de temperatuur wordt het groeiseizoen
van planten verlengd en de toename van de CO2-concentratie heeft een bemestend effect.
Ecosysteemdiensten die steunen op primaire productie (voedselproductie, energieproductie,
houtproductie, klimaatregulatie) zouden daardoor extra biomassa kunnen aanmaken. Het
bemestingseffect van CO2 is echter sterk soortafhankelijk (voor C4-planten zoals maïs en
Miscanthus13 is het bemestingseffect klein) en een mogelijk positief effect kan teniet gedaan
worden door toenemende droogte. Te hoge temperaturen kunnen leiden tot groeivertraging. Als de
temperatuur in het voorjaar toeneemt, neemt niet alleen de kans op vroege bloesemzetting toe,
maar ook de kans op vorstschade. Door veranderingen in de weerspatronen kan ook de fenologie14
van soorten veranderen. Een verschuiving in de fenologie van soorten kan er voor zorgen dat de
levenscycli van onderling afhankelijke soorten ontkoppeld wordt. Zo kan een vervroegde
bloesemzetting de bestuiving bemoeilijken, aangezien honingbijen pas actief worden vanaf +/- 12
°C. Hetzelfde geldt voor natuurlijke plaagcontrole. Wanneer plaagsoorten anders reageren op
temperatuursveranderingen dan hun natuurlijke vijanden, kunnen er problemen ontstaan in hun
synchronisatie en neemt de kans op het uitbreken van plagen toe. Door de hogere temperaturen
neemt ook de kans op infecties toe en hebben ziekteverwekkers en schadelijke insecten meer kans
om de winter te overleven. Door de toenemende frequentie van extreme weersomstandigheden ten
slotte, neemt het risico op schade aan landbouwgewassen door hagel en stortbuien toe.
Globaal genomen wordt ervan uitgegaan dat het netto effect van de klimaatverandering negatief
zal zijn voor de landbouwproductie in Vlaanderen. Zo zou er onder een scenario van sterke
klimaatverandering een netto productievermindering kunnen optreden van maximaal 30% voor
suikerbiet, 25%-27% voor maïs en 22% voor aardappelen (Gobin et al., 2008). Alleen voor de
productie van winter- en voorjaarsteelten zou er een positief effect kunnen zijn (Vanuytrecht,
2014).
Door verdroging in de zomer neemt het risico op watertekorten toe. Een verminderde aanvoer van
oppervlaktewater, in combinatie met dalende grondwaterstanden, kan belangrijke gevolgen hebben
voor de waterbevoorrading. Door de zeespiegelstijging kan in de kustzone de zoute kwel
toenemen, waardoor de verzilting versnelt, met negatieve gevolgen voor de landbouw- en
drinkwaterproductie (Gabriëls, 2005).

3.3.5. Invasieve uitheemse soorten
Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die zich buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied
vestigen en zich daar explosief voortplanten. In sommige gevallen kunnen ze grote economische
schade aanrichten en kunnen ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en de inheemse
12

Hitte-eiland: het verschijnsel waarbij de gemiddelde temperatuur in steden hoger ligt dan in de omringende
landelijke gebieden. Dit is het gevolg van de vele donkere oppervlakten (bv. wegen), de opwarming door
energieverbruik en verkeer en de beperkte aanwezigheid van vegetatie in steden (Aertsens et al., 2012).
13
C4-planten: planten met een meer efficiënte vorm van fotosynthese. De meeste C4-planten behoren tot de
grassen. Miscanthus is een meerjarige grasachtige plant die gebruikt wordt voor biomassaproductie
(energieteelt).
14
Fenologie: jaarlijks weerkerende patronen in de natuur. Voorbeelden van fenologie zijn het moment van
bloei, de start van de voortplanting, de trek van zwaluwen, …
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biodiversiteit. Wereldwijd worden ze beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken voor de
achteruitgang van de biodiversiteit (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010).
De economische kost van invasieve uitheemse soorten door schade en beheer loopt alleen al in de
Europese Unie op tot meer dan 12 miljard euro per jaar. Van de meer dan 10.000 geïntroduceerde
soorten in Europa zou er minstens 15% ecologische of economische schade veroorzaken (EEA,
2012). Zowel het aantal uitheemse planten- als diersoorten blijft sterk toenemen in Vlaanderen
(Figuur 11). In 2012 waren er 239 uitheemse diersoorten en was meer dan 10% van de
plantensoorten uitheems. In Vlaanderen komen minstens 89 soorten voor die op een van de
internationale signaallijsten staan van problematische uitheemse soorten. Minstens 41 daarvan
gedragen zich ook invasief in de natuur (INBO-NARA, 2014). Door de ernst van de bedreiging heeft
de Europese Commissie een nieuwe verordening uitgewerkt die de verspreiding en de impact van
invasieve uitheemse soorten in Europa moet tegengaan.
Uitheemse soorten hoeven echter niet steeds een bedreiging te zijn. In slechts 1 op 1.000 gevallen
zal een uitheemse soort overleven, zich vestigen, voortplanten en uiteindelijk schade veroorzaken.
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Figuur 11. Toename en verspreiding van het aantal uitheemse planten- en diersoorten in
Vlaanderen. Planten: percentage uitheemse soorten per waarnemingshok (1 x 1 km). Diersoorten:
cumulatief aantal uitheemse diersoorten dat sinds 1800 in Vlaanderen werd waargenomen op het
land en in het water (incl. estuaria, kustwateren en zoetwater). Bron: INBO-NARA (2014).
3.3.5.1.

Verspreiding

Uitheemse soorten worden zowel bedoeld als onbedoeld geïntroduceerd. Vaak werden en worden
uitheemse soorten geïntroduceerd omwille van hun economische waarde. Van een deel van die
opzettelijk geïmporteerde soorten weet men vaak niet dat ze potentieel invasief zijn. Wanneer die
soorten al dan niet per ongeluk in de vrije natuur terecht komen, kunnen ze zich snel vestigen en
verspreiden. Een voorbeeld van een dergelijke introductie is de muskusrat, die rond 1930 in Europa
geïmporteerd werd als pelsdier. Na ontsnapping uit verschillende kwekerijen koloniseerde de soort
vrij snel heel Europa. Door hun graafwerk vormen ze een bedreiging voor de stabiliteit van oevers
en ze zorgen voor vraatschade aan waterplanten en landbouwgewassen.
Uitheemse soorten komen soms ook onbedoeld in onze streken terecht. Door de toenemende
internationalisering van de handel en het transport neemt ook de kans toe dat exoten meereizen.
Zo worden via het ballastwater van schepen dagelijks miljoenen liter (zee)water van de ene naar
de andere haven getransporteerd. Dit ballastwater bevat grote aantallen organismen die, als ze de
reis overleven, in onze wateren terecht komen. Daarnaast kunnen invasieve exoten ook binnen
gebracht worden via de import van soorten die zelf niet invasief zijn. Via tuincentra of kwekerijen
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kunnen zo bv. zaden van invasieve soorten in de natuur terecht komen. Het transport van
uitheemse soorten zorgt daarnaast ook voor de verspreiding van parasieten en ziekteverwekkers.
Door de klimaatopwarming verschuiven klimaatzones naar het noorden, waardoor ook het
verspreidingsgebied van soorten kan opschuiven. Zo worden de laatste jaren steeds meer
libellensoorten uit het zuiden van Europa waargenomen in Vlaanderen (INBO-NARA, 2014).
Soorten die op een natuurlijke manier in onze streken terecht komen, worden niet als invasieve
soorten gezien. Door de mildere winters verhoogt echter wel het risico dat exoten uit warmere
streken zich bij ons vestigen.
3.3.5.2.

Verwachte trend

Door het toenemende transport van personen en goederen wereldwijd, kan het aantal en de impact
van invasieve uitheemse soorten sterk toenemen (EEA, 2012). Daarnaast kan de opkomst van
biobrandstoffen als hernieuwbare energiebron het risico op verspreiding en vestiging van
uitheemse invasieve soorten bevorderen. Energiegewassen worden immers vaak geselecteerd op
basis van eigenschappen die ook kenmerkend zijn voor invasieve soorten, zoals een snelle groei en
goede zaadzetting (EEA, 2012; Genovesi, 2011). De effecten van de klimaatverandering kunnen
het risico op verspreiding en vestiging van invasieve uitheemse soorten nog versterken. De stijging
van de omgevingstemperatuur kan gunstigere omstandigheden creëren voor de uitheemse soorten,
terwijl inheemse soorten door de wijzigende omgevingscondities onder druk komen te staan. De
nieuwe Europese verordening invasieve soorten (EU 1143/2014) moet helpen om de verspreiding
tegen te gaan en de impact van soorten te verminderen (zie § 3.4.4).
3.3.5.3.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

Invasieve uitheemse soorten kunnen een belangrijke economische en ecologische impact hebben
en kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid en veiligheid.
Via competitie en predatie vormen exoten een rechtstreekse bedreiging voor inheemse soorten.
Het Aziatisch lieveheersbeestje werd ingevoerd voor de biologische bestrijding van bladluizen. Door
hun vraatzucht zijn ze niet alleen een rechtstreekse concurrent voor de inheemse
lieveheersbeestjes, maar voeden ze zich ook met de larven van lieveheersbeestjes en andere
insecten en vormen op die manier een bedreiging voor de natuurlijke plaagbestrijding.
Exoten kunnen parasieten en ziekteverwekkers overdragen of door kruising zorgen voor een
genetische verarming van inheemse soorten. Eén van de redenen voor de sterke achteruitgang van
de honingbij in West-Europa is waarschijnlijk de introductie van de varroamijt. Deze parasiet kwam
oorspronkelijk alleen voor op bijen in Zuidoost Azië, maar werd door internationaal bijentransport
in Europa en grote delen van de wereld verspreid. Sommige uitheemse soorten kunnen in de
landbouw economische schade aanrichten. In Vlaanderen zorgt de Canadese gans door het
vertrappelen en eten van gewassen voor schade aan de land- en tuinbouw. Daarnaast zorgen hun
uitwerpselen ook voor vermesting van vijvers en meren. De soort is wel opgenomen als wild in het
jachtdecreet, waardoor ze bejaagd mag worden en zo kan bijdragen aan de productie van
wildbraad.
In sommige gevallen kunnen uitheemse soorten het recreatieve gebruik van de open ruimte
hinderen of onmogelijk maken. Zo kan aanraking met reuzenberenklauw in combinatie met het
zonlicht ernstige brandwonden op de huid veroorzaken en een gevaar vormen voor wandelaars en
fietsers. Door de hoge voedselbeschikbaarheid in onze waterlopen kan grote waternavel op korte
tijd hele oppervlaktes in waterlopen en vijvers bedekken. Hierdoor ontstaan zuurstofarme condities
waardoor vissen sterven en het water ongeschikt wordt voor de hengelsport of wordt de
pleziervaart gehinderd door de massale plantengroei. Door hun massale groei kunnen de planten
bovendien de afvoer van de beken verstoppen, waardoor het risico op overstromingen toeneemt.
De introductie van uitheemse soorten heeft niet alleen negatieve gevolgen. Zoals eerder
aangehaald worden soorten vaak geïmporteerd omwille van economische redenen, zoals snelle
groeikracht of decoratieve waarde. Zo zijn een groot deel van onze cultuurvariëteiten in de landen bosbouw veredelde uitheemse soorten. Een aantal groenblijvende uitheemse soorten heeft
bijvoorbeeld een decoratieve functie in tuinen en parken of dienen als permanent groenscherm.
Het feit dat exotische soorten vaak gekozen worden omwille van hun bloeiwijze, kan extra voedsel
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opleveren voor bestuivende insecten. De meeste van de geïmporteerde soorten hebben geen
invasief karakter en hun verspreiding blijft beperkt. Invasieve soorten zoals grote waternavel en
Amerikaanse vogelkers worden over het algemeen intensief verwijderd. De bestrijding van deze
soorten biedt eventueel kansen voor de productie van energie uit biomassa (Invexo, 2013). De
doelstelling van het beheer van invasieve soorten is echter om ze permanent te verwijderen of
sterk terug te dringen waardoor deze biomassavoorraad op termijn vervalt (zie ook hoofdstuk 14 –
Productie van energiegewassen).

3.4. Indirecte drivers
Indirecte drivers beïnvloeden zowel mekaar als de directe drivers en hebben effect op het aanbod
van en de vraag naar ecosysteemdiensten. Door de sterke verwevenheid van de drivers onderling
is de opdeling in vijf groepen wat artificieel. Zo kunnen sociopolitieke veranderingen niet los
worden gezien van culturele, maatschappelijke verschuivingen, die op hun beurt vaak het resultaat
zijn van demografische verschuivingen zoals migratie en vergrijzing. Om het hoofdstuk
overzichtelijk te houden en de herkenbaarheid met andere (inter)nationale rapportering te
behouden, hebben we er toch voor gekozen om de drivers afzonderlijk te behandelen. Daarbij
trachten we telkens de dwarsverbanden tussen de drivers bloot leggen. Dit hoofdstuk streeft geen
volledigheid na. Deze informatie is uitgebreid beschikbaar in andere studies en rapporteringen (zie
bv. Dumortier et al., 2009; Platteau et al., 2012; SVR, 2014, 2013a; Van Steertegem, 2009; VMM,
2014). We willen wel de belangrijkste trends en mechanismen blootleggen die een invloed hebben
op ecosysteemdiensten. Het is een analyse op hoofdlijnen, waarbij het mechanisme belangrijker is
dan de detailgegevens en waarbij de focus op de situatie in Vlaanderen ligt. Het beleidsaspect
(sociopolitieke driver) komt uitvoeriger aan bod in hoofdstuk 10 van het technisch rapport en zal
verder uitgewerkt worden in het volgende Natuurrapport over beleidsevaluatie en
ecosysteemdiensten (NARA-B).
Bij elke driver wordt telkens een fragment uit het systeemschema getoond, waarin de onderdelen
die in de paragraaf aan bod komen worden uitgelicht. Telkens worden de centrale (sub)drivers en
de gekoppelde (sub)drivers van eerste orde weergegeven.

3.4.1. Demografische drivers
Bevolkingsgroei en veranderingen in de
samenstelling van de bevolking hebben een
belangrijke
impact
op
het
consumptiepatroon. Terwijl de toename van
het aantal inwoners en het aantal
huishoudens vooral de omvang van de
consumptie beïnvloedt, hebben fenomenen
zoals vergrijzing en immigratie vaak ook
een effect op de aard van de consumptie.
Wijzigingen
in
het
consumptiepatroon
hebben in de eerste plaats gevolgen voor deEconomische
groei
vraag
naar
producerende
ecosysteemdiensten, maar kunnen via
wijzigingen in de impact op het leefmilieu
ook het aanbod van ecosysteemdiensten en
de vraag naar regulerende diensten doen
toenemen.

Demografische drivers in het
systeemschema Vlaanderen (detail Figuur 4)
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3.4.1.1.

Bespreking trend en prognoses

Vlaanderen telde in 2013 6,38 miljoen inwoners. Dat is een stijging met meer dan 10% t.o.v.
1991. Met een bevolkingsdichtheid van 470 inwoners per km² (2012) behoort Vlaanderen tot een
van de dichtst bevolkte regio’s van Europa.
De voorbije 20 jaar is de bevolkingsgroei vooral het gevolg van immigratie van binnen en buiten de
EU. Deze nam tussen 2000 en 2010 jaar na jaar toe, maar daalt de laatste jaren weer, wat zich
vertaalt in een dalende bevolkingsgroei.
De nationaliteit van nieuwe immigranten in Vlaanderen vertoont sterke wijzigingen en wordt
bepaald door zowel binnen- als buitenlandse factoren. Bij de bespreking van immigratie beperken
we ons tot de recente evoluties, maar die kunnen op korte termijn dus sterk veranderen. In 2010
kwam 31% van de nieuwe immigranten in Vlaanderen uit Oost-Europa (vooral Polen, Roemenië en
Bulgarije), ongeveer 26% uit West-Europa, 7% uit Zuid-Europa en respectievelijk 7,5% en 4,6%
uit Marokko en Turkije. Binnen de groep van West-Europese immigranten komt het grootste deel
uit Nederland (Lodewijckx, 2013; Vanduynslager et al., 2013).
Meer dan de helft van de recente immigranten woont in één van de 13 Vlaamse centrumsteden.
Vooral de grote steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven trekken veel nieuwe migranten aan. Ook
gemeentes in het noorden van de provincie Antwerpen en in Limburg trekken relatief veel
immigranten aan. Hier gaat het vooral om Nederlanders die net over de grens komen wonen
(Lodewijckx, 2013; Vanduynslager et al., 2013).
De belangrijkste redenen voor immigratie van buiten de EU naar Vlaanderen zijn werk, studie,
gezinshereniging en huwelijk, en humanitaire redenen (Vanduynslager et al., 2013). Of een
immigratieaanvraag zich ook effectief vertaalt in vestiging in Vlaanderen, hangt sterk af van het
migratiebeleid van de (federale) overheid. Zo hebben de opeenvolgende regularisatieoperaties voor
asielzoekers door de federale regering voor een, weliswaar beperkte, toename van de totale
immigratiestroom gezorgd (Vause, 2013). De immigratie van personen uit Europa wordt sterk
bepaald door het vrij verkeer van personen en diensten binnen de Europese Unie. Zo zorgde de
toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de EU in 2007 voor een toename van immigranten uit die
lidstaten. Naast professionele redenen of onderwijs, kunnen ook fiscale of financiële redenen (o.a.
woningprijzen) aan de basis liggen van migratie binnen de EU. De immigratie in Vlaanderen wordt
dus zowel door culturele, economische als sociopolitieke drivers beïnvloed.
Volgens prognoses van het Federaal Planbureau (FPB) zou de immigratie de volgende jaren
geleidelijk afnemen en vanaf +/- 2030 stabiliseren op het niveau van begin deze eeuw (FPB &
ADSEI, 2014). Tegen 2060 zou de Vlaamse bevolking aangegroeid zijn tot 7,06 miljoen inwoners
(Figuur 12).
Terwijl het aantal inwoners in de periode 1991-2013 met ongeveer 10% toenam, steeg het aantal
huishoudens in dezelfde periode met 20% (Bron: ADSEI). Deze groei situeerde zich volledig in de
een- en tweepersoonshuishoudens. Deze gezinsverdunning (kleinere huishoudens) is het gevolg
van sociologische veranderingen (culturele driver), waaronder de opkomst van andere
samenlevingsvormen, de toename van echtscheidingen, de daling van de vruchtbaarheid en de
verhoging van de levensverwachting (Maene, 2011).
De verhoging van de levensverwachting, in combinatie met een hoog geboortecijfer in het verleden
(babyboomers), en de daling van de recente geboortecijfers zorgen voor een toenemende
vergrijzing in Vlaanderen. Het percentage vijfenzestigplussers in de Vlaamse bevolking nam toe
van 14,5% in 1991 tot bijna 19% in 2013. De prognoses van het Federaal Planbureau gaan uit van
een verdere toename van de 65+ groep tot ongeveer 27% in 2040, waarna de vergrijzing
stabiliseert (Figuur 12).
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Figuur 12. Trends en prognoses voor de demografische veranderingen in Vlaanderen. Links:
relatieve evolutie van de bevolking en het aantal huishoudens t.o.v. 2012. Rechts: vergrijzing van
de Vlaamse bevolking als percentage 65-plussers in de bevolking en relatieve evolutie van de
immigratie t.o.v. 2012. Bronnen: Federaal planbureau (FPB) en Studiedienst van de Vlaamse
Regering (SVR).
3.4.1.2.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

De toename van de bevolking en het aantal huishoudens vertaalt zich samen met de toename van
de welvaart in een stijging van de consumptie en het ruimtegebruik. Vooral de groei van het aantal
huishoudens doet de vraag naar woonruimte, energie, transport en producten toenemen. Hierdoor
neemt de milieudruk en de druk op de ruimte verder toe. Zoals besproken bij de directe drivers,
heeft de toenemende milieudruk niet alleen een negatieve impact op het aanbod van
ecosysteemdiensten, maar kan hierdoor ook de vraag naar een aantal regulerende
ecosysteemdiensten toenemen. Aangezien deze emissies ook sterk beïnvloed worden door
technologische en economische ontwikkelingen, is het effect van demografische veranderingen op
de uitstoot minder eenduidige te bepalen.
Daarnaast gaat de bevolkingstoename gepaard met een groeiende vraag naar o.a. voedsel, energie
en water. Afhankelijk van de productiekeuzes, kan zich dat vertalen in een stijgende vraag naar
producerende diensten in Vlaanderen.
Nieuwe immigranten vestigen zich meestal in de grote steden, waardoor de verstedelijkingsdruk
verder toeneemt. Vaak hebben deze migranten door hun socio-economische of culturele
achtergrond ook een andere kijk op natuur of is het milieubewustzijn lager dan bij groepen die
reeds langer in Vlaanderen verblijven of socio-economisch sterker zijn (Buijs et al., 2006;
Vanduynslager et al., 2013). Dit vertaalt zich in een verschuiving van culturele indirecte drivers
(zie § 3.4.5). Daarnaast hebben nieuwe immigranten vaak ook andere voedingsgewoonten, wat
gevolgen heeft voor de productie, verwerking en handel van voedingsproducten (Bergen et al.,
2014; Roels & Van Gijseghem, 2013).
De vergrijzing van de bevolking, als het groeiend aandeel van ouderen in de samenleving, heeft
belangrijke gevolgen op economisch, sociaal en politiek vlak. De hogere pensioneringsgraad zorgt
voor een daling van de arbeidskrachten, waardoor de economie onder druk komt te staan, en voor
een toename van de overheidsuitgaven (pensioenen en gezondheidszorg). Bij krimpende
overheidsbudgetten bestaat het risico dat de bestedingen voor milieu- en natuurbeleid
proportioneel sneller afnemen.
De vergrijzing heeft ook gevolgen voor het consumptiepatroon. Door een betere gezondheidszorg
zullen ouderen langer actief blijven. Ze hebben vaak meer tijd en middelen en zijn bereid die te
besteden aan reizen en recreatie (Toerisme Vlaanderen, 2011). De toenemende behoefte aan
recreatie kan de vraag naar groene ruimte doen toenemen. Doorgaans hebben ouderen ook een
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ander voedingspatroon, waarbij gebruiksgemak, gezondheid en duurzaamheid een belangrijke rol
spelen (Bergen et al., 2014; Mathijs et al., 2012). De veroudering zet zich ook door in de
landbouwsector, waar de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd van landbouwbedrijven blijft
toenemen (Platteau et al., 2012). O.a. door een gebrek aan opvolging in de bestaande bedrijven en
weinig starters, daalt het aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen. Dit zorgt voor een voortdurende
schaalvergroting van de bedrijven (Bomans et al., 2013)

3.4.2. Economische drivers
In de keuzes die we als individu of
maatschappij maken, spelen economische
motieven vaak een prominente rol.
Economische activiteiten zijn het resultaat
van de wisselwerking tussen de productie,
de consumptie en het verhandelen van
diensten en goederen. Hierbij worden
natuurlijke grondstoffen met behulp van
arbeid en kennis omgezet in goederen en
diensten, die via markten verhandeld en
geconsumeerd worden.
Naarmate de
economische activiteit toelaat om financiële
reserves op te bouwen, kunnen die
reserves in aparte (financiële) markten
verhandeld
worden
en
opnieuw
geïnvesteerd worden in de productie.
Zowel de productie als de consumptie
resulteren meestal in afvalstromen, die op
hun beurt een effect hebben op mens en
milieu.

Economische drivers in het systeemschema
Vlaanderen (detail Figuur 4)
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Het voorgaande maakt duidelijk dat de economie een belangrijke impact heeft op zowel de
maatschappelijke als de ecologische aspecten van het ecosysteemdienstenverhaal. Economische
drivers zijn belangrijke krachten die ook andere indirecte drivers aansturen. Zo zijn innovatie en
wetenschap alleen mogelijk indien er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn en beïnvloedt
de economische groei niet alleen de omvang van het overheidsbudget, maar ook de keuzes die de
overheid maakt. Bovendien spelen economische motieven ook een belangrijke rol in internationale
migratie en komen ethische of duurzame motieven in de consumentenkeuze vaak pas op de
voorgrond wanneer het welvaartspeil dat toelaat en andere primaire behoeften gerealiseerd zijn.
Omgekeerd wordt de economie ook beïnvloed door bevolkingsgroei, technologische vooruitgang,
sociopolitieke veranderingen en zelfs door directe drivers zoals klimaatverandering. In deze
paragraaf bespreken we hoe de economische groei en globalisering de levering van en de vraag
naar ecosysteemdiensten in Vlaanderen beïnvloeden.
Door de globalisering van de economie wordt deze driver grotendeels buiten Vlaanderen
aangestuurd. Binnen het speelveld van de globalisering kunnen er wel strategische keuzes gemaakt
worden m.b.t. economische specialisatie.
3.4.2.1.

Economische groei en consumptie

De groei van de economie zorgt voor een toename van de welvaart. Sinds 1970 nam het bruto
binnenlands product (BBP) van België jaarlijks met gemiddeld 2,2% toe. Door de financieeleconomische crisis lag de groei de laatste jaren echter beduidend lager en was zelfs negatief in
2009 en 2012 (FPB-TFDO, 2014). De economische groei vertaalde zich in een toename van het
beschikbaar gezinsinkomen (Figuur 13). De toename van de beschikbare middelen tijdens de
voorbije veertig jaar leidde op zijn beurt tot een verschuiving in het consumptiepatroon. In
vergelijking met 1970 nam het aandeel van voeding en kledij in de gezinsuitgaven af ten gunste
van de uitgaven voor de huur van een woning, horecabezoek, medische zorg en transport (FOD
Economie – ADSEI).
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Een stijging van het inkomen betekent niet noodzakelijk een toename van de koopkracht. Zo bleef
de koopkracht van de Vlaamse huishoudens tussen 2000 en 2010, ondanks een toename van het
beschikbaar inkomen, nagenoeg gelijk door een stijging van de consumptieprijzen.
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Figuur 13. Relatieve evolutie van het bruto binnenlands product (BBP), het wegverkeer (het
aantal kilometer dat alle voertuigen samen afleggen op het Belgische wegennet), het gemiddeld
gezinsinkomen (vanaf 1990) en het energie- en drinkwaterverbruik per inwoner in België t.o.v.
1990 (= 1). Bron: FPB-TFDO (2014).
De toename van de economische activiteit en de consumptie vertaalt zich in een stijging van het
verbruik van natuurlijke grondstoffen en van de uitstoot van milieuvervuilende stoffen (zie §
3.3.2). Het energiegebruik in België nam tussen 1970 en 2000 geleidelijk toe en was in belangrijke
mate gekoppeld aan de economische groei (Figuur 13). Vanaf 2000 zijn het energiegebruik en de
toename van het BBP echter ontkoppeld. Door verschuivingen in het belang van de verschillende
economische sectoren en een hogere energie-efficiëntie daalt het gemiddeld energiegebruik t.o.v.
de economische groei (VMM-MIRA, 2014). In Figuur 13 vertaalt zich dat in een afvlakking van de
curve van het energiegebruik, terwijl het BBP in dezelfde periode blijft stijgen.
Het belang van de economische sectoren kende een sterke evolutie doorheen de Belgische
geschiedenis. Bij het ontstaan van België was nog meer dan 50% van de actieve bevolking in de
primaire sector tewerkgesteld. Rond 1900 was de secundaire sector de belangrijkste werkgever en
was nog 27% actief in de primaire sector. De tertiaire sector was in die periode ongeveer even
groot als de primaire sector. Het belang van deze sector bleef toenemen tot de jaren zestig van
vorige eeuw, toen de tertiaire sector met 46% de belangrijkste werkgever werd. In de land- en
bosbouw was toen nog slechts iets meer dan 8% van de actieve bevolking tewerkgesteld. In het
begin van de jaren zestig bedroeg het aandeel van de landbouw in het BBP van België nog 5 – 6%.
Vanaf de jaren zestig nam het belang van zowel de landbouw als de nijverheid in de tewerkstelling
verder af (CSB, 2014). In 2013 was 1,5% in de landbouw en ongeveer 22% in de secundaire
sector tewerkgesteld (SVR, 2014b). Ook de voorbije jaren bleven de primaire en secundaire sector
aan belang inboeten t.o.v. de dienstensector. In 2013 bedroeg het aandeel van de landbouw in de
Vlaamse bruto toegevoegde waarde 0,96%, en was deze sector goed voor 11% van de totale
Belgische export (ADSEI, 2013; SVR, 2014b).
Naast het energiegebruik nam ook het wegverkeer in België in de periode 1970 – 2011 toe met
gemiddeld 3% per jaar (Figuur 13). In Vlaanderen nam het totaal aantal voertuigkilometers tussen
1985 en 2012 met 85% toe (SVR, 2014b). Het gemiddeld drinkwaterverbruik per inwoner in België
nam initieel toe van 135 liter per dag per inwoner in 1985 tot 156 liter per dag in 1990. Vanaf
1997 treedt er een lichte daling op (Figuur 13). In Vlaanderen werd er in 2010 100 liter
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leidingwater per persoon per dag gebruikt (SVR, 2013a). De langzame daling van het
drinkwaterverbruik is waarschijnlijk het effect van overheidsmaatregelen zoals het
vergunningenbeleid, sensibilisatie en heffingen (o.a. de zuiverings- en saneringskosten), waardoor
de kostprijs sterk toenam (FOD Economie, 2012; VMM-MIRA, 2014).
Als economische groei een positief effect heeft op de productie- en consumptieomvang, heeft
economische krimp een tegengesteld effect. De wereldwijde financieel-economische crisis die in de
tweede helft van 2008 uitbrak, heeft dan ook ingrijpende gevolgen gehad voor de economie in
Vlaanderen. De crisis liet zich in Vlaanderen vooral voelen in de industrie en het transport (SERV,
2009). Door de daling van de industriële productie en het wegvervoer namen ook de emissies door
deze sectoren af (VMM-MIRA, 2014). De financiële crisis heeft ook tot gevolg dat heel wat mensen
een investering in vastgoed zien als een veilige belegging op lange termijn (VILT, 2013). Hierdoor
neemt de vraag naar grond toe en stijgen de prijzen voor o.a. landbouwgrond. De hoge
grondprijzen zijn een probleem voor landbouwers die aan noodzakelijke schaalvergroting willen
doen (zie ook § 3.4.4).
De economische groei vertaalde zich dus in eerste instantie in een stijging van de consumptie van
natuurlijke grondstoffen en energie en van het transport. De ontkoppeling van zowel het energieals waterverbruik van de economische groei, is het gevolg van een verhoogde efficiëntie
(technologische driver), economische verschuivingen binnen en tussen sectoren en
beleidsinitiatieven (sociopolitieke driver).
3.4.2.2.

Globalisering

Door verbeterde transport- en communicatiemogelijkheden kende de internationale handel en
economie na de Tweede Wereldoorlog een sterke expansie. Dit proces werd verder versterkt door
de liberalisering van de handel en door de ontwikkeling van het internet en het einde van de Koude
Oorlog in het begin van de jaren negentig. Bij deze economische globalisering neemt de mobiliteit
van goederen en diensten, kapitaal en mensen sterk toe. Delen van de productieketen worden naar
het buitenland gedelokaliseerd en (deels) afgewerkte producten worden weer geïmporteerd. De
complexe logistieke ketens en financiële stromen die hierdoor ontstaan, zorgen voor een
wereldwijde connectiviteit en afhankelijkheid.
De mobiliteit van goederen, mensen en kapitaal is een essentieel onderdeel van de globalisering.
Door de centrale ligging in Europa en het zeer dichte netwerk van transportinfrastructuur is
Vlaanderen op logistiek vlak een Europese topregio. De keuze om van Vlaanderen de logistieke hub
van Europa te maken, heeft echter ook gevolgen voor onze mobiliteit en milieukwaliteit. Door de
sterke toename van het vrachtverkeer over de weg, nam ook het fileprobleem en de uitstoot van
CO2 toe (SVR, 2013a).
Daarnaast heeft Vlaanderen een open economie die sterk exportgericht is en zijn enkele van onze
belangrijkste industrieën vrij energie-intensief (chemie en metaalnijverheid). De toenemende
connectiviteit en externe afhankelijkheid maakt de nationale systemen echter kwetsbaarder voor
wereldwijde veranderingen (Goldin & Mariathasan, 2014). Zeker een kleine regio met een open
economie zoals Vlaanderen is gevoelig voor plotse internationale schokken. Bovendien is
Vlaanderen voor zijn energiegebruik sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen (VMM-MIRA, 2014).
De wereldwijde dalende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen, de politieke instabiliteit in de
bevoorradingslanden en de klimaatverandering zorgen dan ook dat Vlaanderen extra kwetsbaar is.
De globalisering heeft geleid tot toenemende schaalvergroting en specialisatie in de verschillende
economische sectoren. Zo is ook de Vlaamse landbouw geëvolueerd naar een exportgerichte
sector, met hoge graad van specialisatie (Mathijs et al., 2012). Het aantal landbouwbedrijven in
Vlaanderen blijft verder achteruitgaan en de oppervlakte van de overblijvende bedrijven blijft
stijgen (Platteau et al., 2012).
De globalisering is echter geen louter economisch verhaal. Ook op cultureel en politiek vlak
vervagen de nationale grenzen en worden mondiale spelers belangrijker. De westerse levensstijl,
die door het internet en de media in huiskamers over heel de wereld is binnen gebracht, vormt
voor een groot deel van de wereldbevolking een streefdoel. Het huidig westers consumptiepatroon
(o.a. vlees- en energieconsumptie) gaat echter gepaard met een milieudruk die niet duurzaam is
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(zie ook hoofdstuk 9). Een wereldwijde toename van het welvaartsniveau volgens het huidig
consumptiemodel gaat de draagkracht van het milieu dan ook te boven.
3.4.2.3.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

Economische drivers zijn een van de belangrijkste sturende factoren voor ecosysteemdiensten,
omdat ze een fundamentele invloed hebben op productie- en consumptiekeuzes. De levering van
producerende diensten, waarvan de producten via (internationale) markten verhandeld worden,
wordt grotendeels bepaald door economische wetmatigheden. Of een gewas al dan niet geteeld
wordt, is hoofdzakelijk afhankelijk van de economische rendabiliteit ervan. Als bedrijfsleider speelt
een landbouwer in op tendensen en evoluties op de internationale markt. Die internationale markt
wordt grotendeels bepaald door de wereldwijde stijgende vraag naar voedsel en vooral vlees.
Daarnaast kunnen ook misoogsten en de toenemende tekorten aan grondstoffen (o.a. fosfor) en
hulpbronnen (fossiele brandstoffen) grote wereldwijde prijsschommelingen in de voedselmarkt
veroorzaken, die op hun beurt de keuze van de Vlaamse landbouwer beïnvloeden.
De toenemende energievraag, de stijgende prijzen van fossiele brandstoffen en de
klimaatverandering doen de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen toenemen. Het gebruik van
granen voor de productie van biobrandstoffen zorgt voor een stijging van de internationale
voedselprijzen. Als de vraag naar biomassa voor energie blijft toenemen, kan het voor een
landbouwer economisch interessanter worden om zijn productie (deels) om te schakelen naar
energieteelten.
De stijgende vraag naar hernieuwbare energie kan ook gevolgen hebben voor de houtproductie in
Vlaanderen. Momenteel wordt het overgrote deel (90%) van het industriële hout in Vlaanderen
geïmporteerd uit het buitenland. De huidige benuttingsgraad van de bossen voor houtproductie is
in Vlaanderen dan ook relatief laag, maar kan door de stijgende vraag naar energiehout in de
toekomst toenemen.
De productie- en consumptiekeuzes en de economische groei hebben belangrijke gevolgen voor de
milieu-impact van de economische activiteiten. Andere keuzes of een verminderde activiteit kunnen
voor een daling van de milieudruk zorgen. Door efficiëntiewinsten, economische verschuivingen en
overheidsmaatregelen, kan de economische groei losgekoppeld worden van de evolutie van de
emissies (UNEP, 2011; VMM-MIRA, 2014). Een afnemende milieudruk doet de vraag naar
regulerende ecosysteemdiensten zoals lucht- en waterzuivering, koolstofopslag en geluidsregulatie
dalen. In 2011 was 56% van de landbouwbedrijven in Vlaanderen gespecialiseerd in veeteelt
(Platteau et al., 2012). Een belangrijk deel van de vleesproductie is bestemd voor de export. De
veeteelt is verantwoordelijk voor het grootste deel van de vermestende emissies en levert een
belangrijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen (zie § 3.3.2). Daarnaast
heeft de uitbouw van Vlaanderen als Europese logistieke draaischijf gevolgen voor de emissies van
luchtpolluenten. Een verdere afbouw van de veestapel of een vermindering van het vrachtvervoer
zouden de emissies dan ook verder kunnen doen dalen.
De globalisering gaat hand in hand met de toename van het wereldwijde goederentransport. Via dit
transport worden ook soorten, al dan niet bedoeld, van de ene naar de andere bestemming
gebracht. Sommige van deze soorten kunnen invasief zijn en, zoals besproken in paragraaf 3.3.5,
een belangrijke impact hebben op inheemse soorten en ecosystemen.
Door de globalisering van de economie is een belangrijk deel van onze voedsel- en houtproductie
gedelokaliseerd naar het buitenland. Hiermee wordt echter ook een belangrijk deel van de
milieudruk geëxporteerd en wordt de levering van ecosysteemdiensten in die landen
gehypothekeerd (zie hoofdstuk 9). Door de internationalisering van productiediensten (voedsel,
energie, hout) en het grensoverschrijdend karakter van sommige milieuproblemen (o.a.
luchtvervuiling) kan men ook spreken van een toenemende globalisering van ecosysteemdiensten.
In het geval van klimaatverandering wordt de regulatie van het klimaat door ecosystemen zelf
onderdeel van de geglobaliseerde economie door de wereldwijde handel in emissierechten. De
monetarisering van ecosysteemdiensten kan zelf een economische driver worden voor
veranderingen in ecosystemen. Het besef dat het verlies van ecosysteemdiensten ook economische
gevolgen heeft, ligt deels aan de basis van de recente interesse in het concept. Een
marktgebaseerde benadering van ecosysteemdiensten in een geliberaliseerde economie houdt
echter ook risico’s in. Zo zouden ecosystemen die een hoge ecologische waarde hebben, maar
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weinig of moeilijk vermarktbare ecosysteemdiensten leveren, kwetsbaarder kunnen worden voor
veranderingen in landgebruik (zie hoofdstuk 1 en 8).

3.4.3. Technologische drivers
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In dit onderdeel bespreken we welke wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen aan de
basis liggen van de belangrijkste veranderingen in de directe drivers en welke technologische
trends op ons af komen.
Technologie en kennisontwikkeling kunnen zowel de directe drivers aansturen als de impact van
directe drivers mitigeren.
3.4.3.1.

Technologische ontwikkelingen als oplossing voor milieuproblemen

Technologische ontwikkelingen kunnen de milieu-impact verminderen. Enerzijds kunnen nieuwe
technieken de efficiëntie van processen verbeteren, waardoor minder grondstoffen en hulpbronnen
nodig zijn. Anderzijds worden nieuwe technologieën ingezet voor de verwijdering van afvalstoffen
uit het milieu.
De grootste efficiëntiewinsten in Vlaanderen werden gemaakt in het energiegebruik. Tussen 2000
en 2009 daalde de energie-intensiteit van de Vlaamse economie met 12%. Die daling is zowel het
gevolg van verschuivingen in de economische activiteit als van efficiëntiewinsten in de industrie.
O.a. door het gebruik van zuinigere motoren en banden met een lagere rolweerstand, nam ook de
energie-efficiëntie in de transportsector toe (VMM-MIRA, 2014). Zuinigere verbrandingsketels,
verlichting en huishoudtoestellen zorgen voor een efficiënter energiegebruik door huishoudens. Het
totale energiegebruik van huishoudens blijft echter stijgen door het toenemend gebruik van
huishoud- en telecommunicatietoestellen (Maene, 2011).
Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (wind- en zonne-energie en biomassa) zorgt voor
een dalend gebruik van fossiele brandstoffen. De bruto groene stroomproductie in Vlaanderen nam
toe van 60 GWh in 1994 tot 6.256 GWh in 2013 (Aernouts et al., 2014). Deze toename is vooral te
wijten aan de groei van het aandeel stroom uit biomassa en de laatste jaren ook uit zonne-energie.

Hoofdstuk 3 – Drivers

43

Met de ontwikkeling van zuiveringstechnieken wordt de uitstoot van milieuverstorende stoffen naar
de lucht en het water sterk gereduceerd. In 1990 bedroeg de zuiveringsgraad van het afvalwater in
Vlaanderen slechts 30%. Door de uitbouw van de openbare afvalwaterzuivering was dit in 2013
gestegen naar 80%. Het gebruik van katalysatoren en rookgaszuiveringsinstallaties zorgen dan
weer voor een afname van de uitstoot van luchtpolluenten door de industrie en het transport.
3.4.3.2.

Technologische ontwikkelingen als driver voor milieuproblemen

Technologische vooruitgang is een belangrijke bron van de economische groei. De ontwikkeling van
nieuwe producten stuurt de consumptie en technologische vernieuwing ligt mee aan de basis van
productie- en efficiëntiewinsten in de industrie. Ontwikkelingen in ICT en transport zijn belangrijke
drijvende krachten achter de globalisering. Zoals reeds besproken bij de economische drivers,
zorgt een stijging van de productie en consumptie in de meeste gevallen voor een stijgend verbruik
van grondstoffen en hulpbronnen en hierdoor voor een toename van de milieuvervuilende emissies
(zie § 3.4.2).
De technologische vernieuwingen maken industriële processen efficiënter en kunnen het
energiegebruik per productie-eenheid doen dalen. Het gevolg kan echter zijn dat de middelen die
vrijkomen door de efficiëntiewinst, gebruikt worden om de consumptie te verhogen waardoor de
uiteindelijke energiebesparing lager is dan verwacht. Bij dit zogenaamde rebound-effect is de
theoretisch verwachte energiebesparing dus niet dezelfde als de reële besparing (TML, 2013; VMM,
2014). In sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot een energieverbruik dat hoger ligt dan het
niveau van voor de efficiëntiewinst (backfire-effect). Een voorbeeld hiervan is het meerverbruik van
brandstof na een efficiëntieverbetering in de petrochemie. Een efficiëntieverbetering in de
petrochemie zorgt voor goedkopere brandstof voor de consumenten, waarna diezelfde
consumenten hun brandstof en energiegebruik zullen verhogen (TML, 2013).
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Figuur 14. Evolutie van het aantal landbouwpaarden en tractoren in België. Bronnen: De Brauwer
(2004); FOD Economie.
In de landbouw lagen mechanisatie en intensivering aan de basis van de sterke productiestijging
na Wereldoorlog II. Mechanisering, o.a. het toenemend gebruik van tractoren, maakte het mogelijk
grotere oppervlaktes met minder mankracht te bewerken (Figuur 14). Door deze schaalvergroting
nam de perceelsgrootte toe, ontstonden monoculturen en verdwenen kleine landschapselementen.
De mechanisatie had ook gevolgen voor de bodembewerking. Het gebruik van tractoren had tot
gevolg dat de gemiddelde ploegdiepte op akkers de laatste vijftig jaar toenam. Door dieper te
ploegen wordt koolstof dieper in de bodem ingewerkt en neemt het koolstofgehalte in de bovenste
bouwlaag af. Daarnaast wordt de bodem door zwaardere landbouwmachines ook sterker
gecompacteerd,
waardoor
de
waterinfiltratiecapaciteit
van de
bodem
afneemt,
de
bodemvruchtbaarheid vermindert en het risico op erosie en overstromingen toeneemt.
De intensivering van de landbouw werd verder ondersteund door de massale productie van
kunstmeststoffen en de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Het gebruik van
kunstmeststoffen laat toe om ook gronden te bewerken die voorheen minder geschikt waren voor

44

Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten

de landbouw en de productie op andere gronden te verhogen. Gewasbeschermingsmiddelen
worden ingezet voor de bestrijding van onkruiden, schadelijke insecten, schimmels en ziektes. Het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maakte de landbouw minder afhankelijk van
veranderingen in het natuurlijk milieu en minder arbeidsintensief. Door ongecontroleerd gebruik
van meststoffen en pesticiden komen echter veel van deze stoffen in het milieu terecht, waar ze
een belangrijke impact hebben op de milieukwaliteit (zie § 3.3.2).
Hoewel nieuwe technologieën enorme mogelijkheden bieden om de huidige milieuproblemen aan te
pakken en duurzamer om te springen met natuurlijke bronnen en grondstoffen, mogen we niet
blind zijn voor de mogelijke neveneffecten ervan. Omdat de meeste technologieën nog in de
ontwikkelingsfase zitten en nog niet op grote schaal worden toegepast, hebben we weinig zicht op
de potentiële negatieve effecten op het milieu. In het verleden werd de (eco)toxicologie van nieuwe
stoffen nauwelijks onderzocht, waardoor de nadelige gevolgen pas jaren later werden vastgesteld.
Een bekend voorbeeld is de opkomst van DDT als insecticide in de jaren veertig en vijftig van
vorige eeuw. Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog werd DDT massaal gebruikt in
volksgezondheidsprogramma’s voor de verdelging van ziekte-overdragende insecten en in de
landbouw voor de bestrijding van schadelijke insecten. De initiële resultaten waren spectaculair,
maar op het einde van de jaren vijftig werd duidelijk dat het product ook schadelijke effecten had
voor mens en milieu. Doelsoorten werden resistent, waardoor de efficiëntie van het middel afnam
en het middel bleek ook schadelijk voor andere organismen. Door zijn goede vetoplosbaarheid
raakte DDT verspreid over de hele voedselketen en werd het ook gevonden in voeding en
moedermelk. Door de sterke persistentie blijven DDT en zijn afbraakproducten ook zeer lang in het
milieu aanwezig. In België is het gebruik ervan in de landbouw verboden sinds 1974 en voor nietlandbouwtoepassingen sinds 1976, maar metingen van VMM tonen aan dat het nog steeds in het
milieu aanwezig is (Peeters et al., 2010b).
In een recente publicatie waarschuwt het Europese Milieuagentschap (EEA, 2013b) voor mogelijke
milieuproblemen bij het gebruik van nieuwe technologieën. Zo zouden nanopartikels door hun
extreem kleine omvang via de lucht kunnen doordringen in de longen. Aangezien ze een zeer
diverse groep zijn, zal het effect ervan op mens en milieu ook afhangen van hun samenstelling en
vorm. Het EEA rapport beveelt dan ook aan om een gedegen risicoanalyse uit te voeren bij de
ontwikkeling van nieuwe chemische of technologische producten.
3.4.3.3.

Trends

Technologische ontwikkelingen verlopen alsmaar sneller en lijken exponentieel toe te nemen (EEA,
2010; VMM, 2014). Bovendien zorgt de toenemende convergentie tussen technologische domeinen
voor een versnelde ontwikkeling en toenemende complexiteit, waardoor de impact van
technologische en wetenschappelijke innovaties op het milieu en onze maatschappij moeilijker te
voorspellen zijn (VMM, 2014). De wereldwijde bevolkingstoename en stijgende consumptie, een
toenemend milieubewustzijn, de uitputting van fossiele brandstoffen en de klimaatverandering zijn
belangrijke sturende krachten voor de technologische ontwikkeling. De ontwikkeling van
technologieën die de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen en grondstoffen verbeteren (o.a.
recyclage en cradle-to-cradle) moeten helpen om de groeiende wereldwijde uitdagingen het hoofd
te bieden.
Belangrijk in het verhaal van ecosysteemdiensten is de transitie van een economie die gebaseerd is
op fossiele grondstoffen, naar een die gebaseerd is op biomassa (BBE: Bio-Based Economy). Onder
BBE vallen verschillende domeinen waaronder bioraffinage, biotechnologie en biologische
gewasbescherming en bestuiving. Naar analogie met de aardolieraffinage worden via bioraffinage
uiteenlopende eindproducten geproduceerd uit biomassa, waaronder cosmetische en
farmaceutische producten, nieuwe materialen en energie. De Europese Unie zet volop in op de
ontwikkeling van de bio-economie en ondersteunt deze transitie via het Horizon 2020-programma.
Vooral de ontwikkeling van nieuwe biobrandstoffen kan verregaande gevolgen hebben voor de
levering van ecosysteemdiensten. Conventionele (eerste generatie) biobrandstoffen worden
gewonnen uit gewassen die ook geschikt zijn als voedsel of worden gekweekt op landbouwgrond.
Omdat deze biobrandstoffen in competitie staan met voedselproductie, is het gebruik ervan erg
controversieel. Geavanceerde biobrandstoffen (2de generatie en hoger) worden daarentegen
gewonnen uit afvalstromen, algen of energieproducerende micro-organismen. Voorlopig zit de
productie van geavanceerde biobrandstoffen nog in de ontwikkelingsfase.
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De transitie naar een meer duurzame, milieuvriendelijke economie wordt vanuit verschillende
technologische domeinen ondersteund. De megatrendstudie (VMM, 2014) beschrijft vier
faciliterende technologie(domeinen) die een impact zullen hebben op het leefmilieu:
nanotechnologie, biotechnologie, mechatronica en ICT.
Nanotechnologie is een heel divers domein, met als gemeenschappelijke deler dat ze op een
extreem klein schaalniveau werkt. Nanotechnologieën zijn gebaseerd op de manipulatie van
materialen op de schaal van atomen en moleculen. Nanotechnologie kan o.a. ingezet worden voor
het minimaliseren van grondstofverbruik, de ontwikkeling van milieusensoren en de zuivering van
vervuilde lucht, water en bodem. Zo wordt nanotechnologie reeds ingezet voor waterzuivering en
in de auto-industrie om de rolweerstand van banden te verlagen (IDEA Consult, 2012; VRWB,
2006).
De biotechnologie maakt gebruik van levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen,
nieuwe stoffen of voedsel. Vooral ontwikkelingen in de landbouw (de groene biotechnologie)
kunnen een belangrijke impact hebben op ecosysteemdiensten. De biotechnologie in de landbouw
en voedingsindustrie is gericht op het verhogen van de productiviteit van gewassen, het verhogen
van de ziekteresistentie en tolerantie van gewassen voor extreme omgevingsfactoren en het
aanpassen van gewassen aan de noden van consumenten en industrie. Een belangrijke plaats in de
moderne biotechnologie wordt ingenomen door de ontwikkeling van genetische gemodificeerde
gewassen (GGO’s). Vlaanderen staat traditioneel sterk in deze onderzoekstak, maar ethische en
ecologische bezwaren staan een brede toepassing binnen Europa in de weg (VRWI, 2014).
Mechatronica is de samensmelting van mechanica, elektronica en informatica en wordt vooral
ingezet voor de automatisering van productieprocessen, waardoor de efficiëntie verbetert. In de
landbouw wordt mechatronica gebruikt voor precisielandbouw. Hiermee kan heel precies bepaald
worden welke behandeling elke plant of dier nodig heeft, waardoor o.a. voedingsstoffen met een
minimum aan verliezen kunnen toegediend worden. Door een efficiënter gebruik van grondstoffen
kan de milieu-impact tot een minimum beperkt worden.
De ICT is sinds de vroege jaren negentig een belangrijke factor geweest voor de globalisering. ICT
wordt vooral gezien als een faciliterende technologie voor de drie voorgaande domeinen (VRWI,
2014). De ontwikkelingen in de ICT zorgen ervoor dat steeds meer slimme apparaten met mekaar
verbonden worden tot een groot ‘internet of things’15. De toenemende digitalisering en
interconnectiviteit en het groeiend belang van sociale media zorgen voor een explosie van
gegevens. De analyse van deze enorme hoeveelheid en diversiteit aan dat (big data) genereert
informatie die andere maatschappelijke sectoren kunnen gebruiken om nieuwe diensten en
producten te leveren of bestaande processen efficiënter te maken (VRWI, 2014). ICT kan op die
manier een bijdrage leveren aan onder andere de zorgsector (bv. zorg op afstand), de
voedingsindustrie
(bv.
traceerbaarheid
voedsel,
precisielandbouw),
mobiliteit
(bv.
verkeersbegeleiding), de energiesector (bv. slimme energienetwerken) en milieubeheer (bv.
milieumonitoring) (VRWI, 2014).
3.4.3.4.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

Technologische en wetenschappelijke vernieuwingen kunnen zowel de vraag naar als het aanbod
van ecosysteemdiensten beïnvloeden. Een aantal regulerende diensten zorgen voor een
vermindering van milieudrukken die rechtstreeks het gevolg zijn van menselijke activiteiten
(water- en luchtzuivering, geluidsregulatie). Nieuwe technologieën kunnen zorgen voor een
efficiënter gebruik van energie en grondstoffen, waardoor de emissie per productie-eenheid
verlaagt. Daarnaast kunnen verbeterde zuiveringstechnieken en nieuwe materialen ook de
immissies verlagen. Als de milieulast daalt, zal ook de vraag naar deze regulerende
ecosysteemdiensten afnemen.
De huidige moderne landbouw zorgt voor zeer hoge productieopbrengsten, maar in de meeste
gevallen ook voor hoge milieulasten. Technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen kunnen
in de eerste plaatst de voedselproductie milieuvriendelijker en duurzamer maken (bv. via
precisielandbouw of agro-ecologische landbouw). Een belangrijk deel van de milieulast is echter
15

Internet of things (IoT): een technologie die ervoor zorgt dat alledaagse toestellen met elkaar verbonden zijn
en met elkaar en hun omgeving kunnen communiceren.
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rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg van de consumptie en productie van dierlijke eiwitten.
Ontwikkelingen die gericht zijn op alternatieven voor de klassieke dierlijke eiwitten in onze voeding
(algen, insecten, kunstvlees) kunnen in de toekomst dan ook een belangrijke impact hebben op
onze voedselproductie (Bergen et al., 2014).
Technologische innovaties kunnen de milieudruk ook verhogen, waardoor niet alleen de vraag naar
sommige regulerende ecosysteemdiensten kan toenemen, maar ook de kwaliteit van de
ecosystemen achteruit kan gaan en het ESD-aanbod vermindert. Schaliegasontginning zorgde in de
Verenigde Staten voor een energierevolutie waardoor de VS van een netto energie-importeur op
korte termijn evolueerde naar een netto exporteur. Er rijzen echter belangrijke vragen over de
milieu-impact van schaliegasontginning. Hoewel het debat over mogelijke milieuschade nog steeds
gaande is, zijn er aanwijzingen dat de ontginning van schaliegas o.a. verantwoordelijk is voor de
verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en de emissie van methaangas (AEA, 2012).
Daarnaast zou de massale winning van schaliegas een rem kunnen zetten op de ontwikkeling van
hernieuwbare energie.
De evolutie naar een Biogebaseerde economie (BBE) op basis van bioraffinage kan de vraag naar
biomassa voor de productie van biobrandstoffen en biomaterialen sterk doen toenemen. De
ecosysteemdiensten voedsel-, hout- en energieproductie leveren biomassa die voor verschillende
doeleinden gebruikt kan worden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de technologie voor de
productie van geavanceerde biobrandstoffen, kan het aandeel van voedsel- en voedergewassen dat
voor energieproductie gebruikt wordt, dalen ten voordele van reststromen zoals maaisel en
snoeihout. Ook voor de houtproductie in Vlaanderen kan dit leiden tot een stijging van de vraag,
wat ten koste kan gaan voor de traditionele afzet van houtige biomassa (vezels, brandhout).

3.4.4. Sociopolitieke drivers
Sociopolitieke drivers zijn de mechanismen
waarmee maatschappelijke opvattingen
vertaald worden in een besluitvorming die
andere
drivers
en
ecosystemen
beïnvloeden. Die besluitvorming is het
resultaat van interacties tussen overheids-,
markt- en maatschappelijke actoren en
wordt
beïnvloed
door
culturele
en
economische drivers (Nelson et al., 2005).
Binnen
een
maatschappij
staan
verschillende
opvattingen
en
waardeoordelen over natuur en milieu
naast
mekaar.
Afhankelijk
van
het
heersende culturele en economische kader
zullen die opvattingen in meer of mindere
mate doorsijpelen in de besluitvorming en
in de wijze waarop met de leefomgeving
Consumptie
wordt omgegaan. Sociopolitieke drivers
worden dan ook vaak beschouwd als een
van de meest fundamentele drijvende
krachten achter hoe de mens het leefmilieu
beïnvloedt.

Sociopolitieke drivers in het systeemschema
Voedsel
Vlaanderen (detail Figuur 4)
Bestuiving
Bodemvruchtbaarheid
Plaagbeheersing

Ontwikkeling
van duurzame
technologieën
Kennisintensiteit van
de maatschappij

Beschikbare
publieke
middelen

Vergrijzing
Recreatie
Waarden/normen

Economische
groei

Beschikbaar
gezinsinkomen

Beleidskeuzes

Dierenwelzijn
Grootte van
Milieude bevolking
bewustzijn
Gezondheidsbewustzijn
,,,

Veerkracht
Duurzame
consumptie

Duurzame
productie

EU beleid
Productie

Globalisering

Immigratie

Er kan op verschillende manieren aan de besluitvorming vormgegeven worden. Deze responsopties
bestaan meestal uit een combinatie van strategieën en instrumenten (zie hoofdstuk 2 –
Conceptueel raamwerk en hoofdstuk 10 - Beleidsrespons). In deze paragraaf beperken we de
bespreking tot het wet- en regelgevend beleidskader. We gaan na hoe en in welke mate
rechtsnormen16 een invloed hebben op ecosysteemdiensten. We willen hiermee geen

16

Rechtsnorm: bindende bepaling die door een bevoegde overheid wordt uitgevaardigd (o.a. verordening,
richtlijn, wet, decreet, besluit). Zie ook hoofdstuk 10 - Ecosysteemdienstengericht beleid.

Hoofdstuk 3 – Drivers
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beleidsevaluatie presenteren, maar wel een bespreking van de mechanismen waarmee
beleidskeuzes het aanbod van en de vraag naar ecosysteemdiensten kunnen beïnvloeden.
Hoofdstuk 10 van NARA-T bespreekt de kenmerken van een ESD-gericht beleid en hoe het Vlaamse
beleid daarin al dan niet geëvolueerd is. Een uitgebreide beleidsevaluatie en governance-analyse
komen aan bod in NARA-B.
3.4.4.1.

Invloed van wet- en regelgeving op ecosysteemdiensten

In dit deel bespreken we hoe de overheid via wetgevende normen de vraag naar en het aanbod
van ecosysteemdiensten in Vlaanderen beïnvloedt en op welke bestuursniveaus deze rechtsnormen
geregisseerd worden. Aangezien de indirecte drivers samen zowat alle maatschappelijke domeinen
bestrijken, worden ze elk in meer of mindere mate beïnvloed door zeer uiteenlopende wetgevingen.
De meeste, zo niet alle rechtsnormen hebben dan ook direct of indirect een impact op de
verschillende aspecten van de ESD-cyclus. Zo kunnen internationale handelsverdragen belangrijke
gevolgen hebben voor de landbouwproductie en heeft het migratiebeleid een belangrijke impact op
de bevolkingsgroei in Vlaanderen. Een volledig overzicht van alle wetgevende initiatieven die de
indirecte drivers beïnvloeden, is niet mogelijk in de context van dit rapport. We beperken ons hier
tot de belangrijkste bindende nationale en internationale rechtsnormen die een rechtstreeks effect
kunnen hebben op de ESD-vraag en het ESD-aanbod. Ook niet-bindende afspraken en strategieën
kunnen een belangrijke driver zijn voor ecosysteemdiensten, maar worden niet in onze analyse
opgenomen. Meestal gaat het immers om beleidsintenties die richtinggevend zijn voor het beleid
op lange termijn en die geïmplementeerd moeten worden in bindende bepalingen. Het directe
effect ervan op ecosysteemdiensten is dan ook moeilijker te voorspellen.
Voor de bespreking van de effecten van rechtsnormen steunen we op het conceptueel kader van
Rounsevell et al. (2010). Dit kader legt het verband tussen de DPSIR-keten17 en de componenten
van de ESD-cyclus. Responsopties kunnen hierbij op drie manieren op ecosysteemdiensten
inwerken: rechtsreeks (1) door de drukken (directe drivers) op ecosystemen te verminderen (=
mitigatie) en (2) door de capaciteit van het ESD-aanbod te verhogen (= adaptatie) of
onrechtstreeks (3) door de indirecte drivers te beïnvloeden. Zoals eerder aangehaald, wordt dit
laatste niet in dit hoofdstuk behandeld.
De effecten van de verschillende wetgevende instrumenten op de zestien ecosysteemdiensten
worden samengevat in de synthesetabel in Tabel 2. Wetten en regelgevingen kunnen maar effect
hebben op het terrein indien hun uitvoering ondersteund wordt door beleidsinstrumenten (bv.
watertoets of milieuvergunning). Bij de beoordeling van de impact van een rechtsnorm op een
ecosysteemdienst is het effect van die instrumenten impliciet opgenomen. Daarnaast is het ook
belangrijk te vermelden dat de tabel alleen de potentiële effecten van de wetgeving weergeeft. De
reële implementatie van wetgeving hangt in belangrijke mate af van de handhaving en die is niet
altijd gegarandeerd. In zoverre die handhaving onvolledig gebeurt of niet doeltreffend is, zal de
reële impact van dwingende maatregelen op ecosysteemdiensten dus minder uitgesproken zijn dan
de tabel aangeeft. In de tekst beperken we ons tot de bespreking van de belangrijkste
mechanismen. Voor meer informatie over de impact van specifieke rechtsnormen op een
ecosysteemdienst verwijzen we naar de respectievelijke ESD-hoofdstukken (hoofdstuk 11-26) en
Bijlage 2.
3.4.4.1.1. Druk verminderen
Mitigerende maatregelen hebben een rechtstreeks effect op de directe drivers (drukken). Een
vermindering van de intensiteit van de druk kan ecosysteemdiensten op twee manieren
beïnvloeden. Enerzijds wordt hierdoor de impact van de directe drivers op de ecosystemen
verminderd, waardoor het ESD-aanbod kan toenemen. Anderzijds neemt hierdoor de vraag naar
ecosysteemdiensten die zelf instaan voor een vermindering van milieudrukken af. Hieronder
bekijken we voor elke directe driver welke rechtsnormen er een impact op hebben en hoe zich dat
vertaalt naar ecosysteemdiensten.

17

DPSIR: Driving forces, Pressures, State, Impact, Respons. Frequent gebruikt beoordelingskader voor het
behandelen van milieuproblemen, waarbij zowel milieu en natuur, beleid en sociologische aspecten gekoppeld
worden.
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Als grootste speler in de open ruimte heeft de landbouw een belangrijk effect op het landschap en
de processen die instaan voor de levering van ecosysteemdiensten. Producerende
ecosysteemdiensten in het algemeen hebben vaak een impact op het milieu en zijn
verantwoordelijk voor een groot aandeel van de directe drivers. Wet- en regelgeving die de directe
drivers wil verminderen, heeft dan ook vaak een effect op de producerende diensten. Ongeveer
27% van het landbouwgebruiksareaal in Vlaanderen is onderworpen aan één of meerdere
juridische
randvoorwaarden
(Danckaert,
2013).
Strenge
bemestingsnormen
of
een
bemestingsverbod kunnen dan ook tot een opbrengstvermindering leiden (Departement Landbouw
en Visserij, 2009). Op schaal Vlaanderen is dit effect eerder beperkt, maar we vermelden het hier
voor de volledigheid.
Verandering landgebruik – Als belangrijkste directe driver voor het verlies van
ecosysteemdiensten in Vlaanderen, wordt de verandering van landgebruik vooral geregeld door de
ruimtelijke ordening. Het fundament van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen wordt gevormd door
de langetermijnvisie in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Met die visie zet de overheid in op
het behoud van de open ruimte en de versterking van de kernen (stedelijk gebied, kernen in het
buitengebied en economische knooppunten). De uitvoering van het RSV wordt geregeld via
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en het wettelijk kader door de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. In gebieden waarvoor nog geen RUP beschikbaar is, blijven de gewestplannen van
kracht. In het RSV zijn voor verschillende bodembestemmingen oppervlaktedoelstellingen
vastgelegd. Via die ruimteboekhouding wordt de afbakening van de bestemmingen opgevolgd.
Volgens de planning moet de oppervlakte van de bestemmingen bos, natuur, recreatie en industrie
Hoofdstuk 3 – Drivers
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Tabel 2.
Synthese van het effect van internationale (kolom 1) en Vlaamse (kolom 2) wetgeving
op de vraag naar of het aanbod van de zestien besproken ecosysteemdiensten. De derde kolom
geeft het belangrijkste initiatief nemend bestuursniveau (BN) aan (VL - Vlaanderen, EU – Europese
Unie, VN – Verenigde Naties). De pijlen geven aan of de rechtsnorm de vraag/aanbod
ondersteunt/verhoogt (▲) dan wel vermindert (▽). Zie Bijlage 2 voor een beknopte toelichting bij
de invulling van de tabel.
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toenemen en moet de oppervlakte met landbouwbestemming afnemen. Binnen de ruimtelijke
ordening regelen de stedenbouwkundige verordeningen o.a. de inrichting van infiltratiezones om de
bodemafsluiting tegen te gaan. Door meer water in de bodem te laten infiltreren, neemt de
oppervlakkige afspoeling af, vermindert de intensiteit van piekdebieten in rivieren en neemt de
kans op overstromingen af. Naast de ruimtelijke ordening zorgen ook een aantal andere
rechtsnormen voor de bescherming van de open ruimte in Vlaanderen. Vooral de natuur- en
boswetgeving (natuur-, bos- en duinendecreten) zijn deels gericht op het behoud van (onderdelen
van) de open ruimte. De bescherming van de open ruimte heeft vooral een positief effect op het
aanbod van ecosysteemdiensten.
Een apart verhaal in deze context is het effect van de pachtwetgeving op de beschikbaarheid van
landbouwgrond in Vlaanderen. Ruim twee derde van de landbouwgrond in Vlaanderen wordt
verpacht (Bergen, 2011). Door de lage pachtprijs, die centraal wordt vastgelegd, is het financieel
rendement van een pacht voor een grondeigenaar laag in vergelijking met de sterk stijgende
grondprijzen. Terwijl de gemiddelde grondprijs tussen 1995 en 2009 bijna verdubbelde (+94%),
steeg de gemiddelde pachtprijs voor landbouwgrond in dezelfde periode slechts met 44% (Bomans
et al., 2013). Door het lage rendement en door de sterke wettelijke bescherming van de pachter,
zijn eigenaars steeds minder geneigd om nieuwe pachtovereenkomsten aan te gaan. Mede hierdoor
neemt het beschikbare productieareaal voor de landbouwgrond verder af.
Polluenten & nutriënten – De emissie van milieuverontreinigende stoffen zorgt voor een daling
van het aanbod van de meeste ecosysteemdiensten en een toename van de vraag naar enkele
regulerende diensten. De belangrijkste, actuele milieumaatregelen om deze emissies te beperken
en die relevant zijn voor de besproken ecosysteemdiensten, maken deel uit van het mestbeleid,
het integraal waterbeleid en het milieu- en klimaatbeleid.
In Vlaanderen wordt de milieuwetgeving voornamelijk geregeld via het Milieuvergunningendecreet
en de bijhorende uitvoeringsbesluiten VLAREM I en VLAREM II. VLAREM regelt o.a. de
milieuvergunning, de milieuvoorwaarden voor inrichtingen (o.a. bedrijven) en particulieren en de
milieukwaliteitsnormen (bodem, lucht, water, geluid). VLAREM wordt geregeld aangepast, meestal
voor de implementatie van nieuwe Europese milieuregelgeving. Zo werden o.a. Europese en
internationale regelgevingen m.b.t. luchtkwaliteit (LRTAP18, EU NEC-richtlijn19 en richtlijn
luchtkwaliteit) en omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EG) via VLAREM geïmplementeerd. De
regelgeving rond luchtkwaliteit en omgevingslawaai zorgt op termijn voor een daling van de vraag
naar de ecosysteemdiensten regulatie luchtkwaliteit en geluidsoverlast.
Vermesting vormt een van de belangrijkste problemen voor de waterkwaliteit in Vlaanderen. De
landbouw is daarbij een van de belangrijkste bronnen van nutriënten in het grond- en
oppervlaktewater. Om de vermesting tegen te gaan wordt de productie en verwerking van mest
gereguleerd via het Mestdecreet. Via dit decreet werd ook de Europese Nitraatrichtlijn
geïmplementeerd. Naast het Mestdecreet legt ook het Grondwaterdecreet extra bemestingsnormen
op in waterwinningsgebied en zijn de betalingen aan landbouwers via het Europees landbouwbeleid
deels gekoppeld aan bemestingsnormen. Ten slotte legt het Decreet Integraal Waterbeleid, als
implementatie van de EU Kaderrichtlijn Water, kwaliteitsnormen vast voor het oppervlakte- en
grondwater. Een daling van de nutriënten-immissies zorgt voor een afname van de vraag naar
waterzuivering. De daling van het gebruik van organische bemesting als gevolg van het
Mestdecreet, heeft echter als gevolg dat het koolstofgehalte in landbouwbodems afneemt. Hierdoor
neemt de vraag naar de ecosysteemdienst ‘behoud bodemvruchtbaarheid’ toe.
De implementatie van de Europese wetgeving rond het gebruik en het op de markt brengen van
pesticiden zorgt voor een verminderde impact van deze stoffen op organismen, zowel op het land
als in het water. Deze regelgeving is vooral van belang voor de ecosysteemdiensten bestuiving en
plaagbeheersing. Een lager pesticidengebruik zorgt ook voor minder doorspoeling van
verontreinigende
stoffen
naar
het
grondwater.
Het
bodemdecreet
beschrijft
hoe
bodemverontreiniging (en grondwater wordt hierbij beschouwd als een onderdeel van bodem) moet
aangepakt worden ingeval van historische en nieuwe verontreiniging.

18
19

LRTAP: VN verdrag m.b.t. grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.
NEC: EU richtlijn m.b.t. nationale emissieplafonds voor NOx, SO2, VOS en NH3.
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Overexploitatie – Zoals besproken bij de directe drivers (§ 3.3.3), heeft overexploitatie in
Vlaanderen vooral een effect op het koolstofgehalte in de bodem en op de grondwatervoorraad.
Een overheidsbeleid dat overexploitatie wil tegengaan, is gericht op het verminderen van het
gebruik van natuurlijke bronnen. Maatregelen die het aanbod van een dienst versterken (bv. de
infiltratie bevorderen) worden in de volgende paragraaf besproken (§ 3.4.4.1.2). Hoewel
overexploitatie in Vlaanderen niet echt een probleem is in het geval van wildbraad- en
houtproductie, is de desbetreffende wetgeving gericht op het voorkomen van overexploitatie.
Zowel het Jachtdecreet als het Bosdecreet bevatten bepalingen om overexploitatie en overbejaging
tegen te gaan.
Het Grondwaterdecreet regelt de bescherming van de kwaliteit en de kwantiteit van het
grondwater. Via het vergunningenbeleid controleert de overheid het debiet dat de gebruikers
mogen oppompen. Daarnaast beschikt de overheid over een aantal instrumenten uit het Decreet
Integraal Waterbeleid (Integrale waterfactuur) en de Ruimtelijke Ordening (plaatsing van
hemelwaterputten) om het watergebruik door eindgebruikers te verminderen. Ook via de
milieuvergunning kan de overheid voorwaarden opleggen aan het gebruik van (grond)water door
bedrijven en andere vergunningsplichtige instanties.
Om bodemverarming tegen te gaan, zijn er zowel maatregelen om het koolstofgehalte in de bodem
aan te vullen als maatregelen om de verwijdering van koolstof tegen te gaan. Strikt genomen is
alleen het tweede type maatregelen gericht op een vermindering van het gebruik van de
koolstofvoorraad. De randvoorwaarden en agro-milieumaatregelen van het Europees
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) omvatten zowel maatregelen om het koolstofverlies
tegen te gaan (bv. teeltrotatie voor aardappelen) als maatregelen om het koolstofgehalte weer aan
te vullen (bv. stoppelbeheer, gebruik van groenbedekkers).
Klimaatverandering – De maatregelen die genomen worden om de gevolgen van de
klimaatverandering tegen te gaan, zijn gericht op het verminderen van de uitstoot van
broeikasgassen en op adaptatie aan de effecten van de klimaatverandering (zie § 3.4.4.1.2).
De emissie van boeikasgassen wordt gereguleerd door het Vlaams Energiedecreet. Dit decreet
implementeert o.a. drie Europese richtlijnen over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het
Kyotoprotocol van het VN-klimaatverdrag legt bindende reductiedoelstellingen op voor
broeikasgassen. In Vlaanderen wordt hieraan gevolg gegeven via het Vlaams mitigatieplan. Dit
mitigatieplan bevat een pakket van maatregelen over verschillende beleidsdomeinen om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te
stimuleren. Daarnaast kan de overheid via de milieuvergunning ook voorwaarden opleggen met
betrekking tot de energie-efficiëntie van bedrijven. Aangezien ook mestverwerking een belangrijk
aandeel heeft in de uitstoot van broeikasgassen (vooral CH4 en N2O), heeft wetgeving die de
productie en verwerking van mest regelt (o.a. Mestdecreet) ook een effect op de vraag naar
klimaatregulatie.
In zover de maatregelen effect hebben op de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer, zal
dit de vraag naar de ecosysteemdiensten klimaatregulatie doen afnemen. Hierbij dient echter
opgemerkt te worden dat de klimaatverandering, maar ook luchtverontreiniging, een
grensoverschrijdend probleem is. Een belangrijk deel van de uitstoot wordt in het buitenland
gerealiseerd, waardoor de impact van de Vlaamse wetgeving genuanceerd moet worden.
Invasieve exoten – De wet- en regelgeving rond uitheemse soorten kan opgedeeld worden in
controlerende en preventieve regelgeving. Preventieve regelgeving is gericht op het tegengaan van
de verspreiding van uitheemse soorten. Controlerende wetgeving heeft betrekking op het beheer
van reeds gevestigde soorten.
In België is de Federale overheid bevoegd voor het preventieve deel (invoer, doorvoer en uitvoer
van uitheemse soorten) en de gewesten voor het controlerende deel (bezit, handel, monitoring en
beheer). In Vlaanderen is de controle van uitheemse soorten vervat in het Soortenbesluit. Het
Soortenbesluit verbiedt de introductie van exoten in het wild en laat de introductie van uitheemse
soorten alleen toe als een impactstudie aantoont dat er geen kans bestaat op ongunstige gevolgen.
Daarnaast biedt het Soortenbesluit de mogelijkheid om een beheerregeling uit te werken om de
hinder door bepaalde invasieve soorten te controleren.
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Op internationaal vlak is het Internationaal Biodiversiteitsverdrag richtinggevend voor de preventie
en controle van exoten. Dit verdrag heeft geen bindende bepalingen, maar de Europese Commissie
heeft recent een bindende verordening voor invasieve exotische soorten uitgewerkt (EU
1143/2014), die gebaseerd is op de principes van het biodiversiteitsverdrag: eerst en vooral
preventie (verbod op invoer, verkoop, kweek, … van schadelijke soorten), ten tweede een snelle
detectie en ingrijpen en ten derde het onder controle houden van gevestigde soorten.
De exotenwetgeving heeft zowel effect op de huidige (schadebeheer) als op de toekomstige
(vermijden nieuwe introducties) levering van ecosysteemdiensten. Omdat de mogelijke
toekomstige impact afhankelijk is van welke soorten zich zullen vestigen, kunnen we op dit
ogenblik alleen een uitspraak doen over het huidige effect. Het beheer van exoten in Vlaanderen
heeft
vooral
een
effect
op
de
ecosysteemdiensten
voedselproductie
en
overstromingsrisicobeheersing. De bestrijding van soorten zoals Canadese gans en muskusrat
zorgen voor verminderde gewasschade en het ruimen van uitheemse invasieve planten die
waterlopen overwoekeren (bv. grote waternavel) vermindert het risico op overstromingen.
3.4.4.1.2. Aanbod versterken
Rechtsnormen kunnen het ESD-aanbod versterken door enerzijds ecosystemen robuuster te maken
door ze te beschermen of het beheer ervan aan te passen en anderzijds door de oppervlakte van
ecosystemen die de diensten leveren, te vergroten. In wat volgt bespreken we hoe een aantal
belangrijke rechtsnormen het ESD-aanbod beïnvloeden.
Gezien de omvang van de oppervlakte die de landbouw in Vlaanderen inneemt, kunnen
maatregelen die inwerken op het landbouwareaal een grote impact hebben op de levering van
ecosysteemdiensten. Het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) kan dan ook een
belangrijke hefboom zijn voor de verduurzaming van de landbouw en ecosysteemdiensten binnen
en buiten het landbouwareaal sturen.
Het GLB werd de voorbije jaren grondig hervormd en de vernieuwde regelgeving zal begin 2015 in
werking treden. Bij deze hervorming wordt meer de focus gelegd op de ‘vergroening’ van de
landbouw. Directe inkomenssteun, randvoorwaarden en plattelandsontwikkeling moeten ervoor
zorgen dat de Europese landbouw milieuvriendelijker wordt en natuur in landbouwgebied meer
kansen krijgt. Voor de bespreking van de effecten van het GLB op ecosysteemdiensten, baseren we
ons zoveel mogelijk op de nieuwe regelgeving. Het spreekt voor zich dat dit een ex ante evaluatie
is en dat onze analyse eerder de intenties dan de feitelijke impact evalueert. Toch lijkt het ons van
belang om, gezien het belang van landbouw in de Vlaamse open ruimte, de oefening nu reeds te
doen. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of de maatregelen wel degelijk effectief zijn. Het GLB
bestaat uit twee pijlers: de directe inkomenssteun en marktmaatregelen (pijler 1) en de
plattelandsontwikkeling (pijler 2), die in Vlaanderen invulling krijgt via PDPO III. In het hernieuwde
GLB wordt de toekenning van de inkomenssteun voor 30% gekoppeld aan het respecteren van drie
praktijken die bijdragen aan een beter beheer van de natuurlijke hulpbronnen en aan de
klimaatactie, de zogenaamde vergroeningsmaatregelen: teeltdiversificatie, het behoud van blijvend
grasland en het voorzien van ecologisch aandachtsgebied. Daarnaast blijft de inkomenssteun
afhankelijk van het respecteren van de randvoorwaarden. Pijler 2 is gericht op
plattelandsontwikkeling in de breedste zin (ondersteuning jonge landbouwers, innovatie en
opleiding, en kwaliteit platteland). Binnen PDPO kan een landbouwer een overeenkomst afsluiten
voor het uitvoeren van agromilieumaatregelen. Belangrijk hierbij is dat het gaat om een
overeenkomst op vrijwillige basis. Dit in tegenstelling tot de maatregelen onder pijler 1, waarbij het
inkomen van de landbouwer afhangt van het uitvoeren van ‘vergroeningmaatregelen’.
Het GLB is in de eerste plaats gericht op de ondersteuning van de landbouwproductie en heeft dus
een positief effect op het aanbod. Daarnaast bevatten zowel pijler 1 als pijler 2 ook maatregelen
om de emissies door de landbouw te verminderen (N-emissies, gewasbeschermingsmiddelen – zie
§ 3.4.4.1.1.), de bodemkwaliteit te verbeteren (erosiebestrijding, koolstofgehalte) en de aanleg
van natuurlijke elementen in het agrarisch landschap te stimuleren (o.a. grasstroken, kleine
landschapselementen, agroforestry). De aanleg van natuurlijke elementen kan een positief effect
hebben op de beschikbaarheid van habitat voor nuttige insecten (bestuiving en plaagbeheersing).
Een minder homogeen landschap heeft ook een meerwaarde voor wildsoorten en versterkt de
visuele kwaliteit (recreatie). De aanplanting van bomenrijen en houtkanten verhoogt het potentieel
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aanbod voor hout- en energieproductie en kan als schermfunctie een positief effect hebben op de
luchtkwaliteit (o.a. minder opwaaiend stof) en lawaaihinder (psychologische visuele barrière).
Gras- en bufferstroken langs waterlopen verhogen dan weer het aanbod voor waterzuivering en
erosiebescherming. Ten slotte kunnen de aanwezigheid van blijvend grasland en het inzaaien van
vlinderbloemigen een positieve bijdrage leveren aan het aanbod van de ecosysteemdienst
klimaatregulatie.
Hierbij dient nog eens benadrukt te worden dat mogelijke positieve effecten van het GLB op het
ESD-aanbod volledig afhankelijk zijn van de uitvoering en de effectiviteit van de maatregelen. De
beoordeling in de synthesetabel in Tabel 2 moet dus gezien worden als een potentieel effect.
Naast het GLB hebben vooral het Natuur- en Bosdecreet een positief effect op de levering van
ecosysteemdiensten. Het Natuurdecreet zorgt voor de afbakening en bescherming van Natura 2000
gebieden en legt voorwaarden op aan het medegebruik (bv. landbouw) in de beschermde
gebieden. In de meeste gevallen zorgt de afbakening en bescherming van natuurgebieden voor een
toename van het ESD-aanbod. In een aantal gevallen kunnen de natuurdoelen echter in conflict
komen met andere doelen die ecosysteemdiensten ondersteunen. Het behoud van sommige
beschermde habitats vereist bijvoorbeeld lage nutriëntenniveaus. Door de hoge nutriëntenbelasting
van de waterlopen in Vlaanderen is dit natuurdoel niet altijd te combineren met overstromingen.
De afbakening en bescherming van Habitatrichtlijngebieden zorgt ook voor een vermindering van
de landbouwproductie (rechtstreeks door vermindering van het areaal of onrechtstreeks door
beheereisen en door de impact op het vergunningenbeleid en dus de exploitatiemogelijkheden).
Het Bosdecreet gaat uit van een duurzaam bosbeheer. In de meeste gevallen heeft dat een positief
effect op de ecosysteemdiensten die afhankelijk zijn van houtige biomassa of van bos als
schermfunctie.
De ruimtelijke ordening ondersteunt het ESD-aanbod onder andere via het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen door het maximaal vrijwaren van de open ruimte. Het RSV voorziet een
uitbreiding van de bestemmingen bos, natuur, recreatie en industrie, ten koste van de oppervlakte
landbouwbestemming. Daarnaast moet de afbakening van VEN-IVON gebieden de veerkracht van
de groene ruimte versterken. Momenteel wordt gewerkt aan de opmaak van het Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen, waarin een nieuwe langetermijnvisie op het ruimtegebruik in Vlaanderen wordt
ontwikkeld. Een centraal aspect in het Groenboek voor het BRV is een veerkrachtige open ruimte
(RWO, 2012). De open ruimte moet daarbij zo ingedeeld en beheerd worden dat ze kan anticiperen
op grote veranderingen die op ons af komen, zoals de klimaatverandering of het energievraagstuk.
Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het veerkrachtig inrichten van de open ruimte.
Specifiek voor de watergebonden ecosysteemdiensten zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)
en de Overstromingsrichtlijn van belang. Beide richtlijnen zijn geïmplementeerd via het Decreet
Integraal Waterbeheer. De integrale benadering van het waterbeleid maakt impliciet gebruik
van ecosysteemdiensten om de doelstellingen te halen. Zo zet het overstromingsbeleid in op de
infiltratie van regenwater en op de berging van rivierwater bij piekdebieten in
overstromingsgebieden. Daarnaast moeten alle waterlopen volgens de KRW een goede ecologische
toestand bereiken. Dit houdt niet alleen een goede chemische, maar ook biologische en
morfologische
toestand
in.
Een
goed
functionerend
ecosysteem
zorgt
zelf
voor
nutriëntenverwijdering en overstromingsbescherming.
Regelgeving die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert, zal ook de vraag naar
biomassa (hout, energiegewassen) doen toenemen. De EU-richtlijn hernieuwbare energie
(2009/28/EG) legt bindende doelstellingen vast voor de lidstaten. Voor België betekent dit dat
tegen 2020 13% van het energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen moet komen. In zover
de teelt van energiegewassen in conflict komt met de teelt van voedingsgewassen, kan dit leiden
tot een daling van het areaal voedselproductie.
3.4.4.1.3. Niet-bindende bepalingen
Naast wet- en regelgeving maakt de overheid ook gebruik van planning en strategieën om het
beleid vorm te geven. Deze afspraken zijn meestal niet bindend en worden vaak geïmplementeerd
in de wet- en regelgeving die hierboven besproken is. Vooral op internationaal niveau is het vaak
niet haalbaar of wenselijk om bindende afspraken te maken. In dat geval worden beleidsdoelen
vastgelegd die door de partners van het akkoord op termijn geïmplementeerd moeten worden.
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Dergelijke niet-bindende bepalingen hebben vooral een agenderende functie en zijn richtinggevend
voor de uitwerking van nationale wetgeving.
Een voorbeeld van dergelijke strategie is de internationale Biodiversiteitsstrategie. Deze is niet
bindend,
maar
is
wel
richtinggevend
geweest
voor
de
Europese
en
Belgische
biodiversiteitsstrategieën. Deze bepalingen erkennen expliciet het belang van ecosysteemdiensten
voor het behoud en het herstel van de biodiversiteit en plaatsen ecosysteemdiensten hiermee
bovenaan de agenda van beleidsmakers.
De Europese 2020-strategie richt zich o.a. op een duurzame groei van de Europese economie en
heeft daarvoor de drie doelen vastgelegd: 20% reductie van de CO2-uitstoot, 20% van de energie
moet uit hernieuwbare energiebronnen komen en het energiegebruik moet 20% dalen. De
doelstellingen zijn niet bindend, maar uit de strategie vloeiden wel twee richtlijnen over energieefficiëntie en hernieuwbare energie voort. In het kader van de 2020-strategie past ook de transitie
naar een biomassa-gebaseerde economie (BBE). Op die manier kan de 2020-strategie een
belangrijk effect hebben op het gebruik van biomassa voor de productie van energie of andere
producten. Hierdoor kan de vraag naar energiegewassen (houtig of niet-houtig) in de toekomst
sterk toenemen. Aangezien de eerste generatie biobrandstoffen vaak geproduceerd wordt uit
gewassen die ook als voedsel kunnen dienen, bestaat de kans dat de voedselproductie lokaal onder
druk komt te staan. Het Vlaams actieplan Hernieuwbare Energie 2020 neemt echter als
uitgangspunt dat biomassa in de eerste plaats moeten instaan voor het garanderen van de
voedselzekerheid, in de tweede plaats voor het gebruik als grondstof en in de derde plaats voor het
gebruik als energiebron.
3.4.4.2.

Conclusies

Ondanks het feit dat Vlaanderen geen specifieke wetgeving rond ecosysteemdiensten heeft, zijn er
heel wat rechtsnormen die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op het aanbod van
en de vraag naar ecosysteemdiensten. Deze regelgeving is gericht op het verminderen van
milieudrukken (directe drivers) en/of op het versterken van het ESD-aanbod.
Wetgeving die de milieudruk wil verminderen door milieuverstorende emissies te beperken, heeft
een effect op de vraag naar ecosysteemdiensten die diezelfde milieudruk mitigeren
(waterzuivering, luchtzuivering, geluidsregulatie, klimaatregulatie). De vraag naar deze
ecosysteemdiensten moet echter steeds gezien worden in het licht van hun effect op de
milieuproblematiek. In de meeste gevallen is het veel belangrijker en effectiever om brongerichte
maatregelen te nemen en in de eerste plaats de uitstoot van polluenten te vermijden. Lokaal kan
een ecosysteemdienst echter wel een belangrijk mitigerend effect hebben op de milieuverstoring.
In een aantal gevallen zorgt de milieudruk ervoor dat ecosystemen minder goed functioneren of
verdwijnen. In dat geval zal ook de levering van ecosysteemdiensten verminderen. De regelgeving
rond het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de introductie van invasieve exoten en de
ruimtelijke ordening zijn in dat geval belangrijk om het ESD-aanbod te beschermen.
Om de levering van ecosysteemdiensten te garanderen en uit te breiden, moeten ecosystemen
robuuster gemaakt worden. Wet- en regelgeving die de oppervlakte natuur uitbreidt of het
landschap multifunctioneler maakt, heeft een positief effect op de levering van de meeste
ecosysteemdiensten en de veerkracht van de open ruimte. Als grootste speler in de open ruimte
heeft de landbouw een belangrijk effect op het landschap en op de processen die aan de basis
liggen van ecosysteemdiensten. Een groot deel van de directe drivers verantwoordelijk voor het
verlies aan ecosysteemdiensten is dan ook het gevolg van landbouwactiviteit. Met de hervorming
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden verdere stappen gezet naar een verduurzaming
van de landbouw. In het landbouwgebied is relatief veel winst te boeken in de levering van
ecosysteemdiensten met relatief beperkte inspanningen. In veel gevallen leidt dit op langere
termijn ook tot een win-winsituatie, waarbij zowel de landbouwer als het milieu erop vooruit gaan.
Het is echter afwachten of de hervorming ook daadwerkelijk zal leiden tot een vergroening van de
landbouw en een toename van ecosysteemdiensten.
De sterkste regelgeving rond de bescherming van natuur en open ruimte vinden we in het Natuuren Bosdecreet. Waar het Natuurdecreet vooral inzet op de afbakening en bescherming van
natuurgebieden, streeft het Bosdecreet naar een multifunctioneel duurzaam beheer van het bos. In
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beide gevallen wordt de levering van ecosysteemdiensten versterkt, maar in het geval van het
Natuurdecreet worden producerende diensten niet of veel minder getolereerd.
De ruimtelijke ordening, en vooral het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, draagt de kiemen in
zich voor een ecosysteemdiensten-gebaseerd beleid. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil
de open ruimte maximaal vrijwaren en de bebouwde kernen versterken. In het groenboek voor het
Beleidsplan Ruimte staat een veerkrachtige open ruimte centraal. Die veerkrachtige open ruimte
moet de maatschappij wapenen om grote schokken die op ons afkomen, op te vangen. Een open
ruimte die een veelheid aan ecosysteemdiensten levert, is daarbij essentieel om die veerkracht te
garanderen.
Onze analyse beperkt zich tot de bindende rechtsnormen, maar ook niet-bindende bepalingen en
strategieën kunnen een belangrijke driver zijn voor de levering of het gebruik van
ecosysteemdiensten. In de meeste gevallen zijn deze strategieën of stappenplannen richtinggevend
voor de ontwikkeling van nationale, bindende wetgeving. Het Internationaal Biodiversiteitsverdrag,
en de implementatie daarvan in de Europese en Belgische strategieën, erkent expliciet het belang
van ecosysteemdiensten voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. Andere
strategieën kunnen ook indirect een impact hebben op de levering van ecosysteemdiensten. Zo kan
de Europa 2020-strategie, door de transitie naar een biomassa-gebaseerde economie, op termijn
een belangrijk effect hebben op de vraag naar biomassa-producerende ecosysteemdiensten.

3.4.5. Culturele drivers

Bestuiving
BodemCulturele drivers in het systeemschema
vruchtbaarheid
Vlaanderen (detail Figuur 4) Plaag-

De inzichten en de waarden die we als
beheersing
maatschappij hanteren, bepalen mee Ontwikkeling
de
van duurzame
keuzes die we maken. Ethische principes
technologieën
Beschikbare
en milieubewustzijn hebben niet alleen een
publieke
Vergrijzing
middelen
Recreatie
invloed op ons consumptiegedrag, maar
sturen ook het beleid van een overheid.
Culturele drivers zijn het geheel van kennis
Waarden/normen
Grootte van
en waarden die aan de basis liggen van
de bevolking
Beschikbaar
Dierenwelzijn
Economische
Beleidsgezinsinkomen
onze keuzes en handelingen. Hierdoor groei
keuzes
Milieubewustzijn
beïnvloeden ze de economische (o.a.
Duurzame
Gezondheidsconsumptiekeuzes)
en
sociopolitieke
consumptie
bewustzijn
…
drivers. De culturele drivers worden op hun
Duurzame
productie
beurt beïnvloed door onderricht en
voorlichting en de culturele achtergrond
Productie
(Nelson et al., 2005). De media spelen een
zeer belangrijke rol in de maatschappelijke
Immigratie
EU beleid
KlimaatGlobalisering
bewustwording rond milieuthema’s en
verandering
vormen de spil tussen wetenschap, beleid
en bevolking (Boykoff, 2009). Televisie,
radio, geschreven media, en recent ook de sociale media, kunnen de complexe informatie die vaak
met milieuproblemen samengaat op een toegankelijke manier in de huiskamers brengen en een
milieubewuste houding promoten. In dit onderdeel bespreken we hoe het draagvlak voor natuur en
milieu en het consumentengedrag een impact hebben op ecosysteemdiensten.
3.4.5.1.

Draagvlak voor natuur en milieu

Draagvlak is een complex begrip dat omschreven kan worden als de al dan niet door kennis
gedragen houding en actie ten aanzien van een bepaald thema (Develtere, 2003). Draagvlak heeft
zowel een passieve (de waarden en opvattingen) als een actieve (gedragingen) component. Het
verwijst daarbij niet alleen naar de publieke goedkeuring van een bepaald beleid, maar omvat ook
de waarden en gedragingen van een individu, een sociale groep, de politiek of de ambtenarij
(Bogaert, 1999). Een draagvlak is gebaseerd op zowel ethische (normen), emotionele (persoonlijke
betrokkenheid) als technische (kennis) factoren (Buijs et al., 2012). Daarbij speelt het natuurbeeld
van de betrokkenen een belangrijke rol: hoe zien de betrokkenen de natuur en welke waarde wordt
aan natuur toegekend? De perceptie van wat natuur is en hoe mens en natuur zich tot elkaar
verhouden, verschilt sterk van persoon tot persoon. Voor de ene is natuur iets dat van nut is voor
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de mens (functionele natuur), terwijl natuur voor een ander iets is dat intrinsiek waarde heeft en
beschermd moet worden (cf. wildernis natuur volgens Buijs, (2009)). Tussen beide uitersten
bevindt zich een continuüm van visies, afhankelijk van de rol die de natuur al dan niet wordt
toebedeeld voor en door de mens (Bogaert, 1999).
Demografische ontwikkelingen in Vlaanderen worden in belangrijke mate beïnvloed door immigratie
(zie § 3.4.1). Daarbij verschilt het natuurbeeld van immigranten vaak van dat van burgers die
reeds langer in Vlaanderen wonen. Onderzoek uit Nederland toont aan dat allochtone, nietwesterse Nederlanders meer gericht zijn op recreatie in stadsparken en recreatiegebieden, dan in
natuurgebieden (de Boer, 2007). Hun natuurbeeld sluit beter aan bij dat van functionele natuur:
natuur is er vooral voor menselijk en economisch nut (Buijs et al., 2006). Aan de basis van de
verschillen met autochtone Nederlanders liggen o.a. sociaaleconomische en etnisch-culturele
factoren. Aangezien nieuwe immigranten zich vooral in (groot)steden vestigen, kan dit in
Vlaanderen de vraag naar parken en recreatiedomeinen in en rond steden doen toenemen.
De visie op de functie die de natuur al dan niet voor de mens vervult, bepaalt ook de houding
tegenover ecosysteemdiensten. In de functionele natuurvisie staat de natuur ten dienste van de
mens en is het beheer gericht op het integreren van natuur met andere functies. Vooral het
gebruik
van
producerende
diensten
en
enkele
regulerende
diensten
(bv.
overstromingsrisicobeheersing) sluiten aan bij deze visie. De culturele diensten die we in NARA
bespreken (groene ruimte voor buitenactiviteiten – hoofdstuk 26) sluiten meer aan bij een visie die
de esthetische waarde van de natuur benadrukt.
Volgens het wildernisnatuurbeeld moet het ingrijpen van de mens tot een minimum beperkt
worden (Buijs, 2009). Afhankelijk van de impact die het gebruik van een ecosysteemdienst op de
natuur heeft, kunnen ecosysteemdiensten al dan niet in deze zienswijze passen. Het gangbare
gebruik van producerende ecosysteemdiensten in Vlaanderen genereert heel wat milieudrukken en
ook bepaalde vormen van recreatie kunnen een impact hebben op ecosystemen (zie hoofdstuk 26).
Afhankelijk van de zienswijze op natuur zal het draagvlak voor deze diensten dan ook toe- of
afnemen. Omgekeerd kan het ecosysteemdienstenconcept helpen om het draagvlak voor
natuurbehoud te vergroten door mensen te informeren over de waarde van natuur en
ecosysteemdiensten.
Het draagvlak voor natuur en milieu, hoewel dit niet steeds samenvalt met een draagvlak voor
ecosysteemdiensten, bepaalt in belangrijke mate hoe individuen, groepen, of het beleid omgaan
met ecosystemen. Uitingen van een groeiend draagvlak voor milieu en natuur zijn o.a. een
duurzamer consumptiegedrag (zie volgende paragraaf), een al dan niet actief engagement in
(milieu)verenigingen of initiatieven die het beleid neemt om de natuur of het milieu te beschermen.
Een sterk politiek draagvlak vertaalt zich in regelgevingen of beleidsstrategieën voor de
bescherming van het milieu of de natuur (sociopolitieke driver).
Het draagvlak voor natuur of milieu is vaak moeilijk direct te meten. Via bevragingen kan een idee
gekregen worden van de gedragsintenties en opinies over dit thema en consumentenstatistieken
kunnen een beeld geven van de mate waarin deze intenties zich ook effectief vertalen in een
aangepast gedrag (bv. de SCV-survey20). Andere indicatoren peilen naar de betrokkenheid van
individuen in het verenigingsleven en de investeringen van de overheid in natuur en milieu (INBONARA, 2014).
In Nederland werd een uitgebreide studie uitgevoerd naar verschuivingen in de aandacht die
politiek en media besteden aan milieubeleid (Breeman & Timmermans, 2008). Hieruit blijkt dat de
aandacht voor het milieu een cyclisch fenomeen is, dat bepaald wordt door de economische situatie
en onverwachte incidenten. Wanneer het economisch goed gaat, is er veel aandacht voor milieu,
maar in tijden van economische groeivertraging of crisis verdwijnt deze aandacht naar de
achtergrond. Pieken in de aandacht in de media en de politiek zijn vaak het gevolg van opvallende
nationale of internationale gebeurtenissen zoals internationale milieuconferenties of rampen die
gerelateerd zijn aan de milieuproblematiek. De studie toont ook aan dat wetenschappelijk
onderzoek vooral een indirect effect heeft op de agendering van het milieu. Wetenschappelijke
20

De SCV-survey: jaarlijkse bevraging door de Vlaamse Overheid in het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. De bevraging peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen met betrekking tot maatschappelijke
en beleidsrelevante thema’s en probeert zo sociaal-culturele verschuivingen op te volgen.
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studies hebben vooral effect als ze gekoppeld zijn aan een nieuw product (publicatie) of aan een
opvallende gebeurtenis (incident).
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In Vlaanderen gebeurt relatief weinig onderzoek naar het politiek of ambtelijk draagvlak voor
natuur en milieu. Als eerste poging om zicht te krijgen op het politiek draagvlak in Vlaanderen,
hebben we gekeken naar het voorkomen van de termen ‘biodiversiteit’ en ‘ecosysteemdiensten’ in
schriftelijke en mondelinge vragen en antwoorden in het Vlaams Parlement (Figuur 15). Ondanks
de beperkte analyse, suggereert de figuur dat de politieke aandacht voor biodiversiteit en
ecosysteemdiensten de laatste jaren toeneemt. In verkiezingsjaren is de parlementaire activiteit
lager en worden minder vragen gesteld. De piek in de vermelding van beide termen rond 2010 valt
samen met het internationaal jaar van de biodiversiteit en de lancering van de
biodiversiteitsstrategie van de VN (2010) en Europa (2011) (zie hoofdstuk 1 – Inleiding NARA).
In de parlementaire vragen wordt bijna nooit rechtstreeks naar ecosysteemdiensten verwezen, wel
naar individuele diensten zoals bestuiving, erosiebestrijding of groen in de stad. In de antwoorden
worden ecosysteemdiensten dan weer wel expliciet vermeld. Dat kan er op wijzen dat het concept
meer op ambtelijk dan op politiek niveau is doorgedrongen. Een verdere analyse van parlementaire
handelingen en beleidsteksten, naar analogie met het Nederlandse onderzoek van Breeman &
Timmermans (2008), kan meer zicht geven op het politieke draagvlak voor natuur en/of milieu in
Vlaanderen.
Het ledenaantal van natuurverenigingen kan als indicator gebruikt worden voor het draagvlak voor
natuur in Vlaanderen bij het middenveld. Figuur 16 geeft aan dat de ledenaantallen van Natuurpunt
en Vogelbescherming Vlaanderen blijven stijgen. Het middenveld dat betrokken is bij het beheer en
gebruik van de open ruimte in Vlaanderen is echter ruimer dan alleen de natuurverenigingen. Een
aantal verenigingen vertegenwoordigen private landeigenaars (Bosgroepen, Agrobeheergroepen,
Landelijk Vlaanderen) en andere gebruikers van de open ruimte (bv. jacht- en
hengelsportverenigingen). Bosgroepen werden opgericht in het kader van het Bosdecreet om ook
kleine private boseigenaars te betrekken bij het bosbeheer in Vlaanderen. Een Bosgroep verenigt
zowel private als openbare boseigenaars. Figuur 16 toont alleen het aantal private boseigenaars
dat is aangesloten bij de Bosgroepen. In 2013 hadden de Bosgroepen ongeveer 10.000 leden.
Daarmee bereiken ze ongeveer 11% van de particuliere boseigenaars en ongeveer 1/4de van de
oppervlakte privébos in Vlaanderen (TECHNUM, 2013). Het ledenaantal van een vereniging zegt
echter niet alles over het draagvlak voor een bepaald thema. Zo heeft Hubertus Vereniging
Vlaanderen, de belangenvereniging voor de jacht en de jagers, ongeveer 5.500 leden, maar
worden er jaarlijks meer dan 12.000 jachtverloven uitgereikt in Vlaanderen. De visies van de
verschillende middenveldorganisaties op hoe met natuur en de open ruimte moet worden
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omgegaan, komen niet altijd overeen. Daar waar natuurverenigingen zich hoofdzakelijk richten op
natuur- en landschapsbescherming, vaak in combinatie met recreatief medegebruik, zijn eigenaarsen gebruikersverenigingen (jagers, vissers, recreanten) eerder gericht op de exploitatie van
ecosystemen, hoewel deze laatsten ook aan natuur- en landschapsbeheer doen. Die verschillende
visies komen ook terug in de discussie over de waarde van natuur (intrinsieke vs. gebruikswaarde)
en het gebruik van ecosysteemdiensten als argument voor natuurbehoud (zie hoofdstuk 1 en 8).
Dit toont aan dat een draagvlak voor natuurbehoud niet steeds samenvalt met het draagvlak voor
het ecosysteemdienstenconcept. Hoofdstuk 1 van het NARA laat echter zien dat beide standpunten
mekaar kunnen aanvullen om tot een duurzamer beheer van de open ruimte te komen.
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Figuur 17. Evolutie van het draagvlak voor milieu in Vlaanderen. Links: Bezorgdheid over het
milieu. Rechts: Bereidheid van de bevolking om iets te doen voor het milieu (financiële, actie- en
zuinigheidbereidheid). De grafiek geeft de som weer van de percentages van de respondenten die
bereid zijn om 1, 2 of 3 acties te ondernemen. Bron: SCV-survey (Studiedienst van de Vlaamse
Regering).
De resultaten van de SCV-survey geven een beeld van het sociale (individuele) draagvlak voor
natuur en milieu. Figuur 17 toont de evolutie van de bezorgdheid bij burgers over het milieu en van
de bereidheid iets voor het milieu te doen. Ongeveer 16% van de ondervraagden zegt bezorgd te
zijn over het milieu, tegenover 38% die zegt onbezorgd te zijn. Wat de handelingsbereidheid
betreft, nam de bereidheid om financieel bij te dragen tussen 2000 en 2013 met 4% af, maar de
bereidheid om zuiniger te leven/minder te consumeren steeg tussen 1996 en 2013 met 8,7%. Het
milieuvriendelijk gedrag uit zich vooral in zuiniger omspringen met energie en water. Zo zei in
2005 nog 67% van de ondervraagden dat ze steeds de kraan dichtdraaien tijdens het handen
wassen, terwijl dit in 2013 al gestegen was naar 76% (SCV-survey, Studiedienst van de Vlaamse
Regering). Een andere indicator, ‘bezoeken aan bossen en natuurgebieden’ blijft quasi stabiel over
de periode 2009-2013. Het percentage van de ondervraagden dat zegt minstens dagelijks tot
maandelijks een bos- of natuurgebied te bezoeken schommelt rond de 40% (SVR, 2014b). De
periode waarvoor gegevens voor deze indicator beschikbaar zijn, is echter te kort om trends te
kunnen bepalen.
In het groenboek voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen staat een veerkrachtige open
ruimte centraal. Om de ruimte veerkrachtig in te richten en te beheren, zijn een multifunctioneel
gebruik van de open ruimte en de ondersteuning van de levering van ecosysteemdiensten
essentieel (RWO, 2012). Om na te gaan in welke mate er een breed maatschappelijk draagvlak
bestaat voor de nieuw ruimtelijke concepten, werd een ruime bevraging georganiseerd over 11
sleutelkwesties. Uit de resultaten blijkt o.a. dat er een ruim draagvlak bestaat voor de stellingen
(1) dat de bebouwde oppervlakte op termijn niet meer mag toenemen, (2) dat er grote stukken
open ruimte gecreëerd worden, die ondersteund worden door een netwerk van groene
verbindingen en waterlopen en (3) dat de ruimte ook ingezet wordt voor de productie van
hernieuwbare energie. Het draagvlak is echter minder groot voor de stelling dat de open ruimte
niet alleen moet ingericht worden voor landbouw en natuur, maar ook voor waterbeheersing,
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recreatie, toerisme en hernieuwbare energie. Deze laatste stelling gaat over het multifunctioneel
gebruik van de open ruimte.
3.4.5.2.

Consumentengedrag

Zoals hierboven geschetst, kan een maatschappelijk draagvlak voor natuur of milieu zich vertalen
in concrete handelingen. Een van die concrete handelingen is het consumentengedrag. Een
toenemend milieubewustzijn vertaalt zich vaak in een meer duurzame consumptie, waarbij de
consument rekening houdt met de productieomstandigheden, de impact op het milieu of het
dierenwelzijn. Bij de voedingskeuze spelen ook gezondheidsaspecten een belangrijke rol. Een
duurzamer consumptiegedrag kan zich o.a. uiten in een lager water- en energiegebruik, andere
voedingskeuzes (minder vlees, lokale productie), alternatieve transportmiddelen (minder auto,
meer openbaar vervoer en fiets) en andere productkeuzes (labels voor duurzame producten). Zoals
reeds besproken bij de economische drivers (§ 3.4.2), is het water- en energiegebruik sinds de
jaren negentig gestabiliseerd of licht gedaald. Ook de keuze voor hernieuwbare energie zit in de lift
(zie § 3.4.3.1). Naast economische (brandstofprijzen, economische verschuivingen tussen
sectoren), sociopolitieke (regelgeving energie-efficiëntie, subsidies, bewustmakingscampagnes) en
technologische (energie-efficiëntie van installaties en toestellen) factoren speelt hierbij ook het
groeiend milieubewustzijn een rol. Uit de SCV-survey blijkt dat in 2013 meer dan ongeveer 1/4de
van de ondervraagden (bijna) altijd of dikwijls milieuvriendelijke producten koopt, zoals
ecologische huishoud- en verzorgingsmiddelen en afwerkingsproducten. Daarnaast houdt meer dan
de helft van de Vlamingen bij de aankoop van producten rekening met de levensduur of de
herstelbaarheid van producten. Een kleinere groep (+/- 28%) houdt ook rekening met de
verpakking of letten op labels die de bestemming na gebruik aangeven. Slechts 11% houdt
rekening met alle duurzame consumptiegedragingen (SVR, 2014b). De toenemende vraag naar
duurzame producten vertaalt zich in een groter aanbod van producten met een
duurzaamheidslabel. Sinds de invoering van het Europese Ecolabel in 1992, werden meer dan
37.000 producten voorzien van het label (www.ecolabel.eu). In Vlaanderen stijgt de vraag van
houtverwerkende bedrijven naar lokaal, duurzaam geproduceerd FSC-hout. Momenteel is er in
Vlaanderen ruim 20.000 ha bos met FSC-label (www.fsc.be).
Sinds 2002 organiseert het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties
(OIVO) jaarlijks een consumentenbevraging over de motieven die bepalend zijn bij de keuze van
producten en winkels. De resultaten voor 2012 tonen aan dat de prijs een belangrijk argument
blijft, maar dat ethische criteria aan belang winnen t.o.v. 2002. Steeds meer consumenten laten
zich bij hun product- en winkelkeuze leiden door de werkomstandigheden, eerlijke handel,
dierenwelzijn en milieuzorg. De interesse voor ethische producten is de drie jaar wel licht gedaald.
De onderzoekers wijten dit aan de lange duur van de economische crisis. Toch blijft de interesse
voor de ethische criteria bestaan bij meer dan twee op de drie consumenten (OIVO, 2012).
3.4.5.3.

Gevolgen voor ecosysteemdiensten

Een milieubewuster consumptiegedrag heeft in de eerste plaats een positief effect op de emissies
van milieuvervuilende stoffen. Zoals besproken onder § 3.4.2 kan de afnemende milieudruk de
vraag naar regulerende ecosysteemdiensten zoals lucht- en waterzuivering, koolstofopslag en
geluidsregulatie doen dalen. Daarnaast hebben de consumptieverschuivingen ook een effect op de
omvang (bv. minder waterverbruik, minder vleesconsumptie) en de aard (bv. biolandbouw,
duurzaam geproduceerd hout) van de producerende diensten.
Omwille van het belang van de voedselproductie in Vlaanderen gaan we hier wat dieper in op de
voedingskeuze van de consument. Initieel neemt de vleesconsumptie per inwoner toe met
stijgende welvaart en verstedelijking. Zo nam de zichtbare21 dagelijkse vleesconsumptie in België
toe van ongeveer 150 g per inwoner in 1955 tot 247 g per inwoner in 2010 (FOD Economie ADSEI). Daarmee zitten we op het Europees gemiddelde van 2007, maar op meer dan het dubbele
van het wereldgemiddelde (118 g per persoon per dag in 2010) (FPB-TFDO, 2014). De
vleesconsumptie in België is gestabiliseerd sinds het midden van de jaren ‘80. In die periode nam
het gebruik van runds- en varkensvlees af, terwijl de consumptie van gevogelte geleidelijk toenam.
21

Zichtbare vleesconsumptie: berekend op basis van bevoorradingsbalansen (= vleesproductie + vleesinvoer –
vleesuitvoer). Dit staat dus niet gelijk aan de reële vleesconsumptie, die heel wat lager ligt. Op basis van een
enquête werd in 2004 de werkelijke vleesconsumptie in België geschat op 121 g per dag (FPB-TFDO, 2014).
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In Vlaanderen eet 41% minstens 1 dag per week vegetarisch tijdens de hoofdmaaltijd (Beyst,
2013). Verschillende indicatoren geven aan dat het vleesverbruik in België de laatste jaren licht
gedaald is (FOD Economie – ADSEI, VLAM, 2014). Er zijn verschillende factoren die aan de basis
kunnen liggen van eerst de stabilisatie en nadien de lichte daling van de vleesconsumptie. De
exacte bijdrage van elk van de factoren is moeilijk in te schatten, maar naast financiële (crisis) en
gezondheidsredenen, worden vaak ook milieubezorgdheid en dierenwelzijn vermeld in
consumentenbevragingen (Beyst, 2013; OIVO, 2012). Uit de OIVO Consumentenbarometer blijkt
dat 69% van de ondervraagden dierenwelzijn vermeldt bij de aankoopcriteria voor voeding. Lokale
productie van voeding wordt door meer dan twee op de drie consumenten genoemd. Ongeveer de
helft vermeldt ook het leefmilieu en bioproductie als aankoopcriteria (Beyst, 2013). Met 0,6% van
het volledige landbouwareaal blijft de biologische landbouw in Vlaanderen marginaal (Platteau et
al., 2012). Daar staat tegenover dat bijna 89% van de Belgische gezinnen in 2012 wel eens een
bioproduct kocht en dat de sector jaar na jaar blijft groeien (Samborski & Van Bellegem, 2013).
Een meer duurzame voedingskeuze kan een belangrijke driver zijn voor veranderingen in de
landbouwproductie, waarbij meer aandacht gaat naar o.a. lokale productie, dierenwelzijn en
minder milieuschade (Bergen et al., 2014; Mathijs et al., 2012).
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Lectoren
De lectoren hebben de ontwerptekst van dit rapport kritisch nagelezen en advies gegeven over de
inhoudelijke onderbouwing. Deze rol houdt niet in dat de lectoren het volledig eens zijn met de
inhoud van de uiteindelijke tekst.
Nele Bal, OVAM - Bodembeheer
Veerle Beyst, Studiedienst van de Vlaamse Regering
Dirk Bergen, Afdeling Monitoring en Studie, Dept. Landbouw en Visserij
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Sylvie Danckaert, Afdeling Monitoring en Studie, Dept. Landbouw en Visserij
Guy Engelen, VITO, Unit Ruimtelijke Milieuaspecten
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Stijn Overloop, VMM, Dienst MIRA
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Bijlage 1

Scenario’s veranderingsdruk landgebruik

Het RuimteModel Vlaanderen en het Business-As-Usual (BAU) scenario worden beschreven in
(Engelen et al., 2011).

Landgebruik
De basiskaart van het landgebruik is gebaseerd op de landgebruikskaart versie lu_100_110204 uit
Uljee et al. (2011) en bestaat uit rastercellen van 100 m x 100 m. De oorspronkelijke 37
landgebruiksklassen werden gegroepeerd in zes klassen (zie onderstaande tabel).
Tabel 3.
Oorspronkelijke landgebruiksklassen van lu_100_110204 uit Uljee et al. (2011) en de
groepering ervan in zes klassen voor de scenario-oefening.
Code
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Landgebruik
Overig
Niet geregistreerd grasland met natuurwaarde
Niet geregistreerde landbouwgrond
Moeras zonder natuurbeheer
Heide zonder natuurbeheer
Kustduin zonder natuurbeheer
Residentieel
Lichte industrie
Zware industrie
Afval en afvalwater, waterwinning en waterdistributie
Mijnbouw
Energie
Groothandel en transport en verkeer
Detailhandel en horeca
Kantoren en administratie
Overige diensten
Overig industrieel/commercieel/residentieel
Zeehaven
Grasland met natuurbeheer
Productiegrasland met natuur- en milieudoelen
Productiegrasland
Akker met natuurdoelen
Akker met milieudoelen
Akker
Bos met natuurbeheer
Bos met bosbeheer
Moeras met natuurbeheer
Heide met natuurbeheer
Kustduin met natuurbeheer
Slik en schorre
Recreatie- en sportterrein
Residentiële/commerciële bebouwing Brussel
Industrie Brussel
Park
Militaire voorziening
Infrastructuur
Water
Buiten studiegebied
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Groep
/
Natuur & andere open
NG landbouw
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Residentieel
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Handel & Nijverheid
Natuur & andere open
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Landbouw
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Natuur & andere open
Recreatie
Residentieel
Handel & Nijverheid
Recreatie
Natuur & andere open
Handel & Nijverheid
Natuur & andere open
/

ruimte
ruimte
ruimte
ruimte

ruimte

ruimte
ruimte
ruimte
ruimte
ruimte
ruimte

ruimte
ruimte
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Figuur 18. Groei (toe- of afname) van het residentieel landgebruik (boven), handel & Nijverheid
(midden) en natuur & andere open ruimte (onder) voor het BAU-scenario. De rode (toename) tot
blauwe (afname) kleur geeft de kans op het voorkomen van elk landgebruik in 2050 aan.
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Hoofdstuk 3 – Drivers
VL
VL

B o sdecreet

Duinendecreet

So o rtenbesluit

Richtlijn o mgevingslawaai

Richtlijn energieprestatie
Richtlijn energie-efficiëntie
VN klimaatverdrag (Kyo to pro to co l)

Richtlijn hernieuwbare energie

M ilieuvergunningendecreet
(VLA REM )

Energiedecreet / Natio naal actieplan
hernieuwbare energie

M ilieuvergunningendecreet
M ilieuvergunningendecreet

Richtlijn luchtkwaliteit
NEC richtlijn
LRTA P (Verdrag grenso verschreidende
Luchtvero ntreiniging)

EU

vraag naar energiegewassen neemt to e ->
EU verschuiving vo edselpro ductie naar
energieteelten
EU
EU
VN

VN

EU
EU

verminderde ero sie -> beperkt po sitief
effect o p o pbrengst

o .a. Ero siebesluit

B o demdecreet

VL

EU bemestingsno rmen -> lagere pro ductie

M estdecreet

indirecte bemestingsno rmen -> lagere
pro ductie

indirecte bemestingsno rmen -> lagere
pro ductie

Nitraatrichtlijn

VL

EU

VL

VL

ruimtelijke bo ekho uding: afname areaal
landbo uwbestemming

Co ntro le exo ten -> vermindering
gewasschade

EU

Gro ndwaterdecreet

Drinkwaterdecreet

Decreet integraal waterbeheer

Jachtdecreet

Ruimtelijke o rdening:
Stedenbo uwkundige vero rdeningen

meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...

meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...

Wildbraadproductie

Natura2000 bo ssen -> pro ductiefunctie
is nevengeschikt

meer KLE -> meer ho utige gewassen
(beperkte bijdrage aan ho utpro ductie)

meer KLE -> meer ho utige gewassen
(beperkte bijdrage aan ho utpro ductie)

Houtproductie

jachtdecreet o ndersteunt het duurzaam
beheer van wild

bo suitbreiding -> meer habitat vo o r
wildso o rten uit bo s

de richtlijn vraagt meer hernieuwbare
energie (o .a. bio massa)

bo suitbreiding -> po tentieel aanbo d
neemt to e

meer duurzaam beheerd bo s -> licht po sitief o ndersteunt duurzaam beheer van het
effect o p wildpro ductie
aanbo d

A fbakening en bescherming HR-gebieden ->
extra o pgro eihabitat wild = po sitief effect
vermindering landbo uwpro ductie
afscherming natuurgebieden vo o r jacht =
(rechtstreeks do o r vermindering areaal en
negatief effect
o nrechtstreeks do o r beheerseisen)

pijler 2 o ndersteunt landbo uw, maar de
fo cus ligt o p niet-pro ducerende diensten

inko menssteun o ndersteunt
landbo uwpro ductie

Voedselproductie

Richtlijn & vero rdeningen pesticidengebruik Decreet duurzaam pesticidengebruik

Drinkwaterrichtlijn

Overstro mingsrichtlijn

Kaderrichtlijn water & do chterrichtlijn
gro ndwater

VL

Natuurdecreet

Habitat- en Vo gelrichtlijn

Ruimtelijke o rdening: Gewestplan /
RSV (o .a. ruimtebo ekho uding,
afbakening VEN IVON)

EU

P DP O III

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler II - P lattelandso ntwikkeling

EU

M eerdere decreten

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler I - Directe inko mssteun

BN

V la a m s e we t ge v ing

Int e rna t io na le we t ge v ing

Bijlage 2
Effect rechtsnormen op ecosysteemdiensten

Tabel 4. Motivering van de synthese van de invloed van wet- en regelgeving op de vraag naar en
het aanbod van ecosysteemdiensten (Tabel 2).
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Gro ndwaterdecreet

Drinkwaterdecreet

Decreet integraal waterbeheer

Jachtdecreet

Ruimtelijke o rdening:
Stedenbo uwkundige vero rdeningen

Ruimtelijke o rdening: Gewestplan /
RSV (o .a. ruimtebo ekho uding,
afbakening VEN IVON)

So o rtenbesluit

M ilieuvergunningendecreet
M ilieuvergunningendecreet

Richtlijn luchtkwaliteit
NEC richtlijn
LRTA P (Verdrag grenso verschreidende
Luchtvero ntreiniging)

Richtlijn o mgevingslawaai

Richtlijn energieprestatie
Richtlijn energie-efficiëntie
VN klimaatverdrag (Kyo to pro to co l)

M ilieuvergunningendecreet
(VLA REM )

Energiedecreet / Natio naal actieplan
hernieuwbare energie

o .a. Ero siebesluit

B o demdecreet

Richtlijn hernieuwbare energie

M estdecreet

Nitraatrichtlijn

Richtlijn & vero rdeningen pesticidengebruik Decreet duurzaam pesticidengebruik

Drinkwaterrichtlijn

Overstro mingsrichtlijn

Kaderrichtlijn water & do chterrichtlijn
gro ndwater

o ndersteunt het duurzaam beheer van het
aanbo d (klein deel van energiegewassen)

B o sdecreet

Duinendecreet

reststro men uit natuurgebieden (maaisel)
kan gebruikt wo rden als bio massa

Natuurdecreet

Habitat- en Vo gelrichtlijn

de richtlijn vraagt meer hernieuwbare
energie (o .a. bio massa)

bemestingsno rmen -> lagere pro ductie
landbo uwteelten

indirecte bemestingsno rmen -> lagere
pro ductie landbo uwteelten

indirecte bemestingsno rmen -> lagere
pro ductie landbo uwteelten

bo suitbreiding (klein deel van
energiegewassen)

meer KLE -> meer ho utige gewassen
(beperkte bijdrage aan ho utpro ductie)

P DP O III

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler II - P lattelandso ntwikkeling

meer KLE -> meer ho utige gewassen
(beperkte bijdrage aan ho utpro ductie)

M eerdere decreten

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler I - Directe inko mssteun

Productie energiegewassen

V la a m s e we t ge v ing

Int e rna t io na le we t ge v ing

vero rdeningen ->
infiltratiezo nes en
waterputten

Saneren bo demvero ntreiniging (gro ndwater
wo rdt hierbij bescho uwd als een o nderdeel van
bo dem)

Verlaging imissies in gro ndwater

Verlaging imissies in gro ndwater

o ndersteunt duurzaam beheer van aanbo d
gro ndwater

o .a. integrale waterfactuur -> bewustmaking
co nsument -> minder gebruik (afname vraag)

o ndersteunt duurzaam beheer van aanbo d
gro ndwater

verplichting
hemelwaterput ->
minder vraag
leidingwater

minder en duurzaam gebruik pesticiden

afbakening VEN IVON -> meer natuurlijk
habitat

maatregelen tegen co mpactie bo dem -> meer duurzaam beheerd bo s -> meer habitat
infiltratie
vo o r bestuivers

meer natuurlijk habitat -> meer bestuivers

minder en duurzaam gebruik pesticiden

afbakening VEN IVON -> meer natuurlijk
habitat

duurzaam beheerd bo s -> meer habitat
vo o r plaagbestrijders

meer natuurlijk habitat -> meer
plaagbestrijders

meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...

maatregelen vo o r meer bo demko o lsto f =
betere bo demstructuur = meer infiltratie /
echter geen aanpak bo demco mpactie

Plaagbeheersing

meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer meer gro ene elementen (o .a. KLE) -> meer
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...
natuurlijk habitat vo o r wild, insecten, ...

Bestuiving

maatregelen vo o r meer bo demko o lsto f =
betere bo demstructuur = meer infiltratie /
echter geen aanpak bo demco mpactie

Waterproductie

Hoofdstuk 3 – Drivers
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M ilieuvergunningendecreet
M ilieuvergunningendecreet

Richtlijn luchtkwaliteit
NEC richtlijn
LRTA P (Verdrag grenso verschreidende
Luchtvero ntreiniging)

Richtlijn o mgevingslawaai

Richtlijn energieprestatie
Richtlijn energie-efficiëntie
VN klimaatverdrag (Kyo to pro to co l)
M ilieuvergunningendecreet
(VLA REM )

Energiedecreet / Natio naal actieplan
hernieuwbare energie

o .a. Ero siebesluit

B o demdecreet

Richtlijn hernieuwbare energie

minder bemesting -> meer vraag naar
gro enbemesters en vruchtbare bo dem
ero siebescherming go ed vo o r
bo demvruchtbaarheid, maar impact ero sie
o p bo demvruchtbaarheid is klein (o p ko rtemiddellange termijn)

minder pesticiden -> beter vo o r bo demleven

M estdecreet

Nitraatrichtlijn

Gro ndwaterdecreet

Drinkwaterdecreet

Decreet integraal waterbeheer

Jachtdecreet

Richtlijn & vero rdeningen pesticidengebruik Decreet duurzaam pesticidengebruik

Drinkwaterrichtlijn

Overstro mingsrichtlijn

Kaderrichtlijn water & do chterrichtlijn
gro ndwater

Ruimtelijke o rdening:
Stedenbo uwkundige vero rdeningen

Ruimtelijke o rdening: Gewestplan /
RSV (o .a. ruimtebo ekho uding,
afbakening VEN IVON)

So o rtenbesluit

minder energieverbruik -> minder uitsto o t -> minder vraag
minder energieverbruik -> minder uitsto o t -> minder vraag
minder emissies -> minder vraag

minder emissies -> minder vraag

minder emissies -> minder vraag
minder emissies -> minder vraag

bo suitbreiding -> meer depo sitie (belang stadsbo ssen)

duurzaam beheerd bo s -> meer structuurvariatie -> meer depo sitie

duurzaam beheerd bo s - > to ename Cgehalte bo dem

B o sdecreet
Duinendecreet

netto to ename bo sareaal + meer structuurvariatie in natuurlijk bo s > meer depo sitie

vergro ening -> meer KLE ->
meer depo sitie (beperkt
effect)

netto to ename lo o fbo s -> aanreiking C
gehalte

Habitat- en Vo gelrichtlijn

randvo o rwaarden -> minder mest ->
minder NH3 in lucht -> lichte daling
vraag (beperkt effect)

Natuurdecreet

P DP O III

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler II - P lattelandso ntwikkeling

vergro ening + minimumeisen bo dem

Regulatie luchtkwaliteit

o .a. bebo ssing -> meer depo sitie

M eerdere decreten

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler I - Directe inko mssteun

Behoud bodemvruchtbaarheid

agro milieumaatregelen

V la a m s e we t ge v ing

Int e rna t io na le we t ge v ing

minder lawaai -> vraag daalt

bo suitbreiding -> effect beperkt: bo s mo et
tussen geluidsbro n en o ntvanger liggen

netto bebo ssing -> schermfunctie
geluidso verlast

KLE -> beperkte schermfunctie vo o r
geluidso verlast

vergro ening -> KLE -> beperkte
schermfunctie vo o r geluidso verlast

Regulatie geluidsoverlast
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P DP O III

Natuurdecreet

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler II - P lattelandso ntwikkeling

Habitat- en Vo gelrichtlijn

Gro ndwaterdecreet

Drinkwaterdecreet

Decreet integraal waterbeheer

Jachtdecreet

Ruimtelijke o rdening:
Stedenbo uwkundige vero rdeningen

Ruimtelijke o rdening: Gewestplan /
RSV (o .a. ruimtebo ekho uding,
afbakening VEN IVON)

So o rtenbesluit

Duinendecreet

M ilieuvergunningendecreet
M ilieuvergunningendecreet

Richtlijn luchtkwaliteit
NEC richtlijn
LRTA P (Verdrag grenso verschreidende
Luchtvero ntreiniging)

Richtlijn o mgevingslawaai

Richtlijn energieprestatie
Richtlijn energie-efficiëntie
VN klimaatverdrag (Kyo to pro to co l)

M ilieuvergunningendecreet
(VLA REM )

Energiedecreet / Natio naal actieplan
hernieuwbare energie

o .a. Ero siebesluit

B o demdecreet

Richtlijn hernieuwbare energie

M estdecreet

Nitraatrichtlijn

Richtlijn & vero rdeningen pesticidengebruik Decreet duurzaam pesticidengebruik

Drinkwaterrichtlijn

Overstro mingsrichtlijn

Kaderrichtlijn water & do chterrichtlijn
gro ndwater

M eerdere decreten

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler I - Directe inko mssteun

B o sdecreet

V la a m s e we t ge v ing

Int e rna t io na le we t ge v ing

A angepaste
bo dembewerking ->
minder erso ie -> minder
vraag

uitvo eren ero siebestrijdingswerken

ero siebestrijding via o everzo nepro jecten

Verbo d o p o ntbo ssing -> levert bescherming
van het aanbo d o p ero siegevo elige hellingen

beheero vereenko msten -> aanbo d ESD stijgt

vergro ening -> aanbo d ESD stijgt

Regulatie erosierisico

maatregelen i.h.k.v. risico beheersing ->
po sitief vo o r aanbo d
o verstro mingsgebieden

verplichting infiltratiezo nes +
hemelwaterput -> minder afstro ming ->
minder vraag

Co ntro le exo ten -> minder versto pping
waterlo pen

bescherming natte natuur -> meer
o pvangcapaciteit en infiltratie

Regulatie overstromingsrisico

maatregelen i.h.k.v. de beheerplannen ->
aanbo d kustverdediging (federaal plan)

bebo uwingssto p duinen

bescherming o pen duinen

bescherming duinen via Natura 2000

Kustverdediging

Hoofdstuk 3 – Drivers
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Gro ndwaterdecreet

Drinkwaterdecreet

Decreet integraal waterbeheer

Jachtdecreet

Ruimtelijke o rdening:
Stedenbo uwkundige vero rdeningen

Ruimtelijke o rdening: Gewestplan /
RSV (o .a. ruimtebo ekho uding,
afbakening VEN IVON)

So o rtenbesluit

M ilieuvergunningendecreet
M ilieuvergunningendecreet

Richtlijn luchtkwaliteit
NEC richtlijn
LRTA P (Verdrag grenso verschreidende
Luchtvero ntreiniging)

Richtlijn o mgevingslawaai

Richtlijn energieprestatie
Richtlijn energie-efficiëntie
VN klimaatverdrag (Kyo to pro to co l)

M ilieuvergunningendecreet
(VLA REM )

Energiedecreet / Natio naal actieplan
hernieuwbare energie

o .a. Ero siebesluit

B o demdecreet

Richtlijn hernieuwbare energie

M estdecreet

Nitraatrichtlijn

Richtlijn & vero rdeningen pesticidengebruik Decreet duurzaam pesticidengebruik

Drinkwaterrichtlijn

Overstro mingsrichtlijn

Kaderrichtlijn water & do chterrichtlijn
gro ndwater

verbo d o p o ntbo ssing -> bescherming aanbo d

B o sdecreet

Duinendecreet

C-o pslag in natuurlijke eco systemen

Natuurdecreet

Habitat- en Vo gelrichtlijn

minder uitsto o t -> vraag daalt
minder uitsto o t -> vraag daalt
minder uitsto o t -> vraag daalt

minder gebruik fo ssiele brandsto ffen -> vraag daalt

minder uitsto o t -> vraag daalt

minder uitsto o t -> vraag daalt
minder uitsto o t -> vraag daalt

minder uitsto o t -> vraag daalt

bo suitbreiding

agro milieu- en
klimaatmaatregelen -> minder
uitsto o t -> vraag daalt

P DP O III

vergro ening -> blijvend
grasland, eco l.
aandachtsgebied
klimaatmaatregelen ->
vlinderblo emigen -> aanbo d
stijgt

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler II - P lattelandso ntwikkeling

randvo o rwaarden -> minder
uitsto o t NH3 -> vraag daalt

M eerdere decreten

Gemeenschappelijk landbo uwbeleid
P ijler I - Directe inko mssteun

Regulatie globaal klimaat

V la a m s e we t ge v ing

Int e rna t io na le we t ge v ing

beheero vereenko msten ->
meer aanbo d

vergro ening -> eco lo gische
aandachtsgebeiden -> meer
aanbo d

herstel structuur waterlo pen ->
meer aanbo d

minder bemesting -> vraag daalt

minder pesticiden -> gezo nder aquatisch eco systeem -> betere
zuivering

bescherming drinkwatergebieden -> minder bemesting -> vraag daalt

daling emissies -> daling vraag

B escherming van waterkwaliteit i,f,v, natuurdo elen

randvo o rwaarden + minimumeisen
water -> minder po lluenten en
nutriënten -> vraag daalt
beheero vereenko msten en
agro milieumaatregelen -> minder
nutriënten en po lluenten -> vraag

Regulatie waterkwaliteit

minder lawaai -> aangenamere o mgeving ->
aanbo d stijgt (licht)

RSV -> to ename recreatiebestemming +
ruimtelijke o rdening beshermt landschap
tegen verdere versnippering

bescherming o pen duinen ->
recreatiemo gelijkheden

duurzaam beheerd bo s -> o penstelling ->
aanbo d stijgt

meer natuurgebied -> landschapswaarde ->
aanbo d stijgt

vergro ening -> eco lo gisch aandachtgebied
(KLE) -> landschapskwaliteit stijgt ->
aanbo d ESD stijgt
beheero vereenko msten (KLE) ->
landschapskwaliteit stijgt -> aanbo d ESD
stijgt

Ruimte voor buitenactiviteiten

