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Voorwoord 

Elke twee jaar rapporteert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met het Natuurrapport (NARA) aan 

de Vlaamse overheid, het middenveld en het brede publiek over de toestand van de natuur in Vlaanderen en de 

voortgang van het beleid. NARA 2018 of de Natuurverkenning 2050 vormt het sluitstuk van een driedelig 

ecosysteemassessment voor Vlaanderen. Ecosystemen leveren ons heel wat ‘ecosysteemdiensten’ of 

natuurvoordelen die onmisbaar zijn voor ons welzijn en onze welvaart. In NARA 2014 rapporteerden we over de 

toestand en de trend van de ecosystemen in Vlaanderen en van de ecosysteemdiensten die ze ons leveren. NARA 

2016 toonde hoe het beleid en belanghebbenden bij hun besluitvorming op verschillende manieren meer aandacht 

kunnen hebben voor die ecosysteemdiensten. Alle rapporten en de samenvattende documentatie hiervan zijn 

online beschikbaar op de website van het INBO. 

De Natuurverkenning 2050 verkent vier scenario’s of ‘kijkrichtingen’ voor de ontwikkeling van groene infrastructuur 

in Vlaanderen. De tijdshorizon is 2050. Zowel op Europees, Vlaams als lokaal beleidsniveau wordt groene 

infrastructuur voorgesteld als strategie om de kwaliteit van onze leefomgeving te verhogen, onze biodiversiteit 

beter te beschermen, ons beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en op een slimmere, 

meer geïntegreerde manier met onze schaarse ruimte om te gaan (EC, 2013). 

Voor u ligt hoofdstuk 3 van het technisch rapport, dat opgebouwd is uit 5 hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1 – Wat, waarom en hoe?: We geven een wetenschappelijke onderbouwing voor de gemaakte 

keuzes in dit scenariorapport: op welke manieren kan je de toekomst verkennen, welke optie kozen wij en 

waarom? 

 Hoofdstuk 2 - Groene infrastructuur definiëren: We bespreken de uitdagingen bij het definiëren van 

groene infrastructuur, de historiek in Europa en Vlaanderen en hoe we samen met een gebruikersgroep 

dit begrip hebben gedefinieerd. 

 Hoofdstuk 3 – Uitdagingen en drijvende krachten: Naast de drijvende krachten die groene infrastructuur 

beïnvloeden, beschrijven we de uitdagingen die daaruit voortvloeien en die de gebruikersgroep als de 

meest relevante beschouwde. 

 Hoofdstuk 4 – Vier kijkrichtingen in verhaal en beeld: Door middel van verhalen en beelden beschrijven we 

vier uiteenlopende toekomstvisies of kijkrichtingen die de evolutie van de natuur en de groene 

infrastructuur in Vlaanderen zouden kunnen bepalen. De verhaallijnen zijn een vertaling van de 

kijkrichtingen op Europees niveau (Nature Outlook, PBL). 

 Hoofdstuk 5 - De kijkrichtingen doorgelicht: We brengen de effecten van de keuzes binnen de 

kijkrichtingen op de uitdagingen kwalitatief en kwantitatief in beeld. Verder gaan we na of de 

kijkrichtingen stand houden bij veranderingen in de moeilijk voorspelbare drijvende krachten zoals 

consumptie en levensstijl, technologie, de ruimtelijke schaal van governance en de klimaatverandering. 

Het geheel is gebundeld in een syntheserapport dat bedoeld is als samenvatting voor het beleid en een breder 

publiek. 

De Natuurverkenning 2050 werd begin 2019 in het Vlaams Parlement voorgesteld aan de Vlaamse minister van 

Omgeving, Natuur en Landbouw en aan een brede doelgroep van beleidsverantwoordelijken, experten, 

belanghebbenden en geïnteresseerden. 

  

https://www.inbo.be/nl/inbo-natuurrapport


 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (83) 5 

Samenvatting 

Met de Natuurverkenning 2050 verkennen we verschillende paden om natuur een plaats te geven en een groene 

infrastructuur te realiseren. We gaan na hoe onze samenleving vanuit vier alternatieve visies op natuur, de vier 

kijkrichtingen, met groene infrastructuur aan de slag kan om (deels) een oplossing te bieden voor de voortdurende 

achteruitgang van de biodiversiteit en enkele andere grote maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen tegen 

2050 voor zal staan. 

Samen met onze gebruikersgroep selecteerden we zes grote lange termijnuitdagingen die (deels) aangepakt kunnen 

worden door een uitbreiding van de groene ruimte en/of een ander beheer of inrichting ervan: het tegengaan van 

het biodiversiteitsverlies, het garanderen een gezonde leef- en werkomgeving, samen- en bewust leven, omgaan 

met het veranderend klimaat, het duurzaam gebruiken met natuurlijke hulpbronnen en het waarborgen van de 

voedselzekerheid. 

Deze uitdagingen worden veroorzaakt door een reeks mechanismen of drijvende krachten. Om een idee te krijgen 

van hoe de uitdagingen zich tegen 2050 zullen ontwikkelen, moeten we inzicht krijgen in de manier waarop de 

drijvende krachten op de uitdagingen en op elkaar inwerken en ook in hun toekomstige verloop. De toekomst is 

echter complex en onvoorspelbaar. Het louter doortrekken van trends van drijvende krachten uit het verleden 

levert onvoldoende informatie voor de verre toekomst. Een grondige verkenning van de omgevingsontwikkelingen 

in Vlaanderen en de rest van de wereld zowel nu als in de toekomst was dan ook noodzakelijk. 

We houden in de Natuurverkenning 2050 rekening met de onzekerheid waarmee de toekomst en bijgevolg het 

verloop van de drijvende krachten omgeven is. We kunnen niet voorspellen hoe de drijvende krachten achter de 

uitdagingen in de toekomst precies zullen evolueren en uitpakken. Het toekomstige verloop van een aantal 

drijvende krachten is veel onzekerder dan dat van andere. Naast de algemene trend die zich op dit moment laat 

voelen, zien we namelijk ook signalen die wijzen op een mogelijke verschuiving of kanteling in die trend. De 

ontwikkeling van die onzekere drijvende krachten kan dan ook in verschillende richtingen evolueren. In dit 

hoofdstuk bepaalden we de belangrijkste kritische onzekerheden om de toekomstbestendigheid of robuustheid van 

de kijkrichtingen te testen. 
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Bevindingen 

Om klaar te zijn voor de grote, vaak onzekere uitdagingen van morgen, moeten we vandaag nadenken en handelen 

met de blik op de toekomst. De toekomst is echter complex en onvoorspelbaar. Het louter doortrekken van trends 

van drijvende krachten levert onvoldoende informatie voor de toekomst. Een grondige verkenning van de 

omgevingsontwikkelingen in Vlaanderen en de rest van de wereld zowel nu als in de toekomst is noodzakelijk. 
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Summary 

In the Nature Outlook 2050 we explored four alternative visions or perspectives on green infrastructure in Flanders. 

The different values and goals people assign to nature were the starting point for these four perspectives. Each 

perspective shows us a possible future when extrapolating a certain set of guiding values to an associated vision on 

green infrastructure. Green infrastructure offers us the opportunity to tackle the continuous loss of biodiverstiy and 

some other major long-term societal challenges, such as: ensuring a healthy living and working environment, living 

together in harmony, dealing with climate change, sustainable use of natural resources and ensuring food security. 

The selected challenges are caused by a series of driving forces. In order to get an idea on how the challenges will 

develop by 2050, we need to gain insight into the way in which these drivers act upon the challenges and interact 

with each other and into their future evolution. The future, however, is complex and unpredictable. A mere 

extrapolation of current and past trends provides insufficient information for the distant future. A thorough 

scanning of ecological, economical, technological, political and social developments in Flanders and the rest of the 

world, both now and in the future, was needed. 

We also took into account the uncertainty that surrounds the future. The future is unpredictable, and therefore the 

evolution of the driving forces behind the selected challenges is as well. We picked out the most important critical 

uncertainties for the future and used them to test the robustness of our four perspectives on a green infrastructure. 

We explored whether they can still tackle the six challenges when these critical uncertainties evolve in two opposite 

directions. 
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1 Inleiding 

Met de Natuurverkenning 2050 (NARA 2018) verkennen we verschillende paden om natuur een plaats te geven en 

een groene infrastructuur te realiseren. We gaan na hoe onze samenleving vanuit vier alternatieve visies op natuur 

(i.e. kijkrichtingen) met groene infrastructuur aan de slag kan om (deels) een oplossing te bieden voor de grote 

maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen tegen 2050 voor zal staan. Zo willen we bijdragen aan het debat 

rond de ontwikkeling van een langetermijnstrategie voor groene infrastructuur, blikken verruimen, inspiratie bieden 

en bovenal mensen warm maken om zelf aan de slag te gaan rond dit thema. 

Om de relevantie, plausibiliteit en legitimiteit van deze scenario-oefening te verhogen, wordt 
 
de Natuurverkenning 

2050 ingebed in een participatief proces (zie hoofdstuk 1: Alaerts et al., 2018). Daarvoor werkten we onder andere 

samen met een brede gebruikersgroep van belanghebbenden met verschillende achtergronden en functies: zowel 

experten, beleidsmakers als vertegenwoordigers van diverse middenveldorganisaties, uit uiteenlopende 

maatschappelijke sectoren zoals landbouw, natuur, gezondheid, ruimtelijke planning, toerisme, jeugd. Het doel was 

in de eerste plaats om samen de kijkrichtingen uit te werken. Maar daarnaast wilden we ook een dialoog op gang 

brengen tussen de deelnemers over de toekomst van het natuur- en biodiversiteitsbeleid. 

Samen met onze gebruikersgroep selecteerden we de meest relevante langetermijnuitdagingen die (deels) 

aangepakt kunnen worden door een uitbreiding van de groene ruimte en/of een ander beheer of inrichting ervan. 

Deze uitdagingen zijn het vertrekpunt voor de opbouw en uitwerking van de vier scenario’s: het groene-

infrastructuurgerelateerde beleid binnen elk van deze kijkrichtingen moet hier namelijk een antwoord op bieden. 

Door onze scenario-oefening niet enkel te beperken tot het oplossen van het biodiversiteitsverlies, verbreden we de 

invalshoek. Zo sluit ze beter aan bij reële maatschappelijke vragen en verhoogt de relevantie ervan. 

De uitdagingen die op ons afkomen, worden veroorzaakt door een reeks mechanismen of drijvende krachten. Om 

met de kijkrichtingen voor alternatieve oplossingsrichtingen voor de uitdagingen te kunnen zorgen, moeten we 

inzicht krijgen in de manier waarop de drijvende krachten inwerken op de uitdagingen en op elkaar. In dit hoofdstuk 

bespreken we per uitdaging de belangrijkste drijvende krachten die haar beïnvloeden en de manier waarop dit 

gebeurt. Alhoewel niet alle geselecteerde uitdagingen voortkomen uit een verlies aan ecosysteemdiensten door 

achteruitgang van ecosystemen, kunnen alle uitdagingen wel (deels) een oplossing vinden in het uitbreiden van de 

groene ruimte of een ander beheer en/of inrichting ervan. Daarom volgen we bij de bespreking het raamwerk van 

drijvende krachten achter ecosysteemveranderingen zoals het in het Millennium Ecosystem Assessment (MA, 2005) 

gedefinieerd en in NARA-T 2014 (Stevens et al., 2014) gebruikt is. 

Om een idee te krijgen van hoe de geselecteerde uitdagingen zich tegen 2050 zullen ontwikkelen, moeten we 

inzicht krijgen in hoe de drijvende krachten in de toekomst zullen evolueren. De toekomst is echter complex en 

onvoorspelbaar. Het louter doortrekken van trends van drijvende krachten uit het verleden levert dan ook 

onvoldoende informatie voor de verre toekomst. Een grondige verkenning van de omgevingsontwikkelingen in 

Vlaanderen en de rest van de wereld zowel nu als in de toekomst is noodzakelijk. In het Megatrends-project van de 

VMM-MIRA (VMM, 2014) worden langdurige veranderingsprocessen blootgelegd die de toekomstige samenleving 

en de fundamentele ontwikkelingen erin vormgeven en een impact hebben op het milieu. Samen met het 

uitgebreide technische rapport rond drijvende krachten achter ecosysteemveranderingen uit het Natuurrapport 

2014 (Stevens, 2014) vormt deze studie dan ook een uitstekende vertrekbasis voor het verkennen van de 

toekomstige ontwikkelingen van de drijvende krachten achter de uitdagingen. Deze input werd aangevuld met 

informatie uit andere beleidsdocumenten en vooruitzichten van andere instituten. 

Aangezien de toekomst onvoorspelbaar is, kunnen we niet met absolute zekerheid voorspellen hoe de drijvende 

krachten in de toekomst zullen evolueren. Het toekomstige verloop van sommige drijvende krachten is daarbij veel 

onzekerder dan van andere. In dit hoofdstuk bepalen we de meest kritische onzekerheden op basis van de drijvende 

krachten die de grootste impact op alle geselecteerde uitdagingen hebben maar waarvan het tegelijk heel erg 

onzeker is hoe ze zullen evolueren. In hoofdstuk 5 (Stevens et al., 2018) zullen we op basis van deze kritische 

onzekerheden de kijkrichtingen op hun toekomstbestendigheid of robuustheid toetsen. We gaan daarbij na of de 

vier kijkrichtingen en de daarin voorgestelde beleidsstrategieën en governancemechanismen rond groene 

infrastructuur nog steeds een oplossing bieden voor de uitdagingen wanneer men de kritische onzekerheden in 

twee plausibele tegengestelde richtingen laat variëren. Deze analyse wordt ook wel ‘windtunneling’ genoemd naar 

analogie met het testen van vliegtuigen onder allerlei extreme omstandigheden in een windtunnel. Op deze manier 
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trachten we de onzekerheid over de toekomst toch mee te nemen in onze scenario-oefening en willen we de 

gebruiker attent maken op en doen openstaan voor de veranderlijkheid van de omgeving (Dammers et al., 2013). 

Leeswijzer: 

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaan we dieper in op het raamwerk van de drijvende krachten achter 

ecosysteemveranderingen dat we gebruiken voor het bespreken van de drijvende krachten achter de uitdagingen 

voor 2050 waarop onze kijkrichtingen deels een antwoord moeten bieden. In de derde paragraaf gaan we dieper in 

op die uitdagingen en de drijvende krachten die hen aansturen en de manier waarop ze geïdentificeerd en 

geselecteerd werden. In de vierde paragraaf verkennen we het toekomstige verloop van de belangrijkste drijvende 

krachten achter de uitdagingen. En tenslotte bepalen we in de vijfde paragraaf de kritische onzekerheden voor de 

robuustheidsanalyse in hoofdstuk 5 (Stevens et al., 2018) op basis van de impact van de drijvende krachten en de 

mate van onzekerheid waarmee ze zich in de toekomst zullen ontwikkelen. 
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2 Drijvende krachten? 

Onze samenleving kan niet los gezien worden van haar natuurlijke omgeving , de twee interageren op een complexe 
manier met elkaar. De beleidswetenschappelijke literatuur typeert deze interactie als een ‘sociaal-ecologisch 
systeem’ (Folke et al., 2005; Ostrom, 2009). Een sociaal-ecologisch systeem is een samenhangend, dynamisch 
complex van mensen, dieren, planten en micro-organismen en hun volledige niet-levende (abiotische) leefomgeving 
(NARA-T: Stevens et al., 2014). Sociaal-ecologische systemen kunnen onderverdeeld worden in meerdere 
deelsystemen (ecosysteem, waardensysteem, kennissysteem, technologie en sociale organisatie) waarbinnen en 
waartussen de interacties vaak moeilijk te doorgronden of voorspellen zijn. Aangezien de deelsystemen elkaar 
wederzijds beïnvloeden, passen ze zich ook aan elkaar aan in een proces van ‘co-evolutie’ (Norgaard, 1992; Van 
Reeth et al., 2014a). Die co-evolutie maakt dat veranderingen in één van de deelsystemen vaak pas een doorbraak 
kennen wanneer de andere deelsystemen voldoende mee evolueren. Het biodiversiteitsverlies als gevolg van 
ecosysteemverandering zit met andere woorden ‘verknoopt’ met veranderingen in onze kennissystemen, onze 
technologie, onze sociale organisatie en ons waardensysteem. Hoofdstuk 2 (Van Reeth et al., 2018) gaat hier 
uitgebreid op in. In dit hoofdstuk focussen we op het deelsysteem ‘ecosysteem’ aangezien een ander beheer en/of 
inrichting van de groene ruimte (deels) een oplossing moet bieden voor de langetermijnuitdagingen die de 
vertrekbasis vormen voor de opbouw van onze scenario’s of kijkrichtingen. 

Goed functionerende ecosystemen zijn essentieel voor de mens en zijn voortbestaan. Maar door al onze activiteiten 
verstoren we deze ecosystemen met alle gevolgen van dien. De ecosysteemdienstencyclus (Figuur 1), het 
denkkader dat het INBO op basis van het Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties (MA, 2005) 
ontwikkelde, maakt het belang van ecosystemen voor onze samenleving en de wisselwerking tussen ecosystemen 
en de mens beter zichtbaar (NARA-T: Stevens et al., 2014). 

 

Figuur 1: De ecosysteemdiensten-cyclus. Zie Van Reeth et al. (2014b) voor een uitgebreide beschrijving van de componenten van 

de cyclus. 

We zijn er ons misschien niet altijd van bewust, maar ons welzijn en onze welvaart zijn alleen mogelijk dankzij de 
vele voordelen, ook wel ecosysteemdiensten genoemd, die goed functionerende ecosystemen ons bieden. Zo 
bepalen onder andere onze gezondheid, veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, een rechtvaardig inkomen en 
sociale cohesie ons welzijn en heel wat van die aspecten hangen in grote mate af van de beschikbaarheid van een 
brede waaier aan ecosysteemdiensten zoals voedselproductie, regulatie van overstromingsrisico, regulatie van het 
lokale klimaat, groene ruimte voor ontspanning en buitenactiviteiten,...(NARA-T: Van Reeth et al., 2014b; Simoens 
et al., 2014). Ecosysteemdiensten vertegenwoordigen eveneens een grote economische waarde door hun directe 
en indirecte bijdragen aan het menselijk welzijn. Goed functionerende ecosystemen zijn dus fabrieken van 
economische welvaart en bronnen van maatschappelijk en individueel welzijn (NARA-T: Van Reeth et al., 2014b). 
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Biodiversiteit is essentieel voor goed functionerende ecosystemen en bijgevolg ook voor de stabiele levering van 
ecosysteemdiensten (Balvanera et al., 2006). Verlies aan biodiversiteit heeft dus grote maatschappelijke en 
economische gevolgen. 

Op zijn beurt beïnvloedt de mens zelf ook de ecosystemen en de biodiversiteit. Menselijke activiteiten veranderen, 
zowel in negatieve als positieve zin, de processen en structuren die eigen zijn aan een bepaald ecosysteem en 
daarmee samenhangend de diensten die het levert. De factoren die vandaag en in de toekomst een invloed 
uitoefenen op de ecosystemen en aan de basis liggen van hun verandering, noemen we drijvende krachten of ook 
wel drivers (NARA-T: Stevens, 2014). 

We onderscheiden twee types drijvende krachten: 

 De directe drijvende krachten of drukken zijn meestal het resultaat van menselijke activiteiten. Ze werken 
rechtstreeks in op de biodiversiteit en op de processen en structuren van ecosystemen waardoor ze de 
omvang en kwaliteit ervan bepalen. 

 De indirecte drijvende krachten zijn maatschappelijke processen die vorm geven aan menselijke keuzes en 
activiteiten en zo inspelen op de manier waarop mensen ecosystemen en hun diensten gebruiken of 
beheren. Ze hebben dus geen rechtstreeks effect op ecosystemen maar wel onrechtstreeks via de directe 
drivers. 

Door hun invloed op ecosystemen en hun biodiversiteit sturen drijvende krachten niet alleen het aanbod van de 
ecosysteemdiensten maar ook de aard en omvang van de vraag naar ecosysteemdiensten. Zo hebben een aantal 
drukken, zoals fijn stof in de lucht, weinig effect op de ecosystemen zelf maar beïnvloeden ze wel de vraag naar 
regulerende ecosysteemdiensten, in dit geval de vraag naar luchtzuivering, vanwege hun impact op de 
volksgezondheid. Wanneer de vraag naar een ecosysteemdienst het aanbod ervan overstijgt, kan dat tekort zich 
vertalen in een verlies aan welzijn en welvaart (NARA-B: Van Gossum et al., 2016). Tekorten worden nu vaak 
opgevangen door technologische oplossingen. We kunnen echter ook inzetten op natuurgebaseerde oplossingen, 
zoals een kwalitatieve groene infrastructuur. Groene infrastructuur kan door het herstellen en ondersteunen van 
ecosystemen en hun diensten een oplossing bieden voor de achteruitgang van de biodiversiteit en voor andere 
maatschappelijke uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het verminderen van de sociale cohesie. De Natuurverkenning 
2050 definieert groene infrastructuur als volgt: “groene infrastructuur is een netwerk van kwaliteitsvolle natuurlijke 
en halfnatuurlijke gebieden en landschapselementen die natuurlijke processen herbergen. Het beheer en gebruik 
ervan heeft tot doel de biodiversiteit te beschermen en andere maatschappelijke doelen te realiseren in zowel een 
landelijke als een meer verstedelijkte omgeving”. Hoe die definitie tot stand kwam, is te lezen in hoofdstuk 2 (Van 
Reeth et al., 2018). 

Veranderingen in ecosystemen en hun diensten worden meestal veroorzaakt door een samenspel van verschillende 
drijvende krachten. Drijvende krachten werken niet onafhankelijk van elkaar, ze kunnen elkaar versterken of 
afzwakken. Stevens (2014) geeft een uitgebreide beschrijving van welke mechanismen de levering en de vraag naar 
ecosysteemdiensten in Vlaanderen beïnvloeden. Ecosysteemveranderingen zelf kunnen op hun beurt trouwens ook 
de drijvende krachten beïnvloeden. 

Naar analogie met het Millennium Ecosystem Assessment van de Verenigde Naties (Nelson et al., 2005) en het 
Natuurrapport 2014 (Stevens et al., 2014) typeren we vijf types indirecte en directe drijvende krachten die impact 
hebben op ecosystemen en op de biodiversiteit (Tabel 1). Hierna volgt een korte beschrijving. 

Tabel 1: Drijvende krachten achter veranderingen in ecosystemen. 

Directe drivers Indirecte drivers 

Veranderingen in landgebruik Demografische 

Polluenten en nutriënten Economische 

Overexploitatie Technologische 

Klimaatverandering Sociopolitieke 

Invasieve uitheemse soorten Culturele 
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2.1 Indirecte drijvende krachten 

2.1.1 Demografische drijvende krachten 

De grootte (aantal inwoners, aantal huishoudens) en de samenstelling (leeftijd, afkomst,…) van de bevolking 

bepalen mee de omvang en aard van onze consumptie van goederen, energie,... (VMM, 2014) en ons 

ruimtegebruik. Op die manier beïnvloeden demografische factoren ecosystemen en de diensten die ze leveren 

(Nelson et al., 2005). 

2.1.2 Economische drijvende krachten 

Enkele belangrijke economische drijvende krachten achter ecosysteemveranderingen zijn: de mate en kwaliteit van 

(materiële) economische groei, de beschikbaarheid van publieke middelen, beschikbaar inkomen, consumptie, 

productie, energiegebruik en –productie, de mate van globalisering,…. De consumptie- en productiepatronen van 

de overheid en de gezinnen hebben een belangrijke invloed op het milieu en de biodiversiteit via ruimtegebruik, 

emissies van vervuilende stoffen, (over)exploitatie,… (UK-NEA, 2011). De economische groei bepaalt mee de 

omvang van het overheidsbudget en de keuzes die de overheid maakt. De economische drijvende krachten worden 

zelf beïnvloed door indirecte drijvende krachten zoals de vergrijzing, bevolkingsgroei, technologische vooruitgang,… 

en ook door directe drijvende krachten zoals de klimaatverandering (NARA-T: Stevens, 2014). 

2.1.3 Technologische drijvende krachten 

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een invloed op hoe we met onze ecosystemen 

omgaan. Ze sturen niet alleen de ontwikkeling van nieuwe producten maar veranderen ook onze inzichten in de 

werking van de ecosystemen en beïnvloeden hierdoor verschillende indirecte drijvende krachten (NARA-T: Stevens, 

2014). 

Innovatie en ontwikkeling van nieuwe producten voeden de productie en consumptie (economische driver). Nieuwe 

ontwikkelingen in de geneeskunde zorgen ervoor dat mensen langer leven en gezond blijven (demografische 

driver). Kennisontwikkeling en vooral scholing beïnvloeden de heersende maatschappelijke en culturele 

standpunten, zoals het milieubewustzijn (culturele driver). 

Omgekeerd hebben economische en sociopolitieke drivers ook invloed op de ontwikkeling van kennis en 

technologie. De toenemende mobiliteit van kennis, middelen en personen vormt de motor van internationaal 

wetenschappelijk onderzoek. Regelgeving met betrekking tot milieu en efficiënter energieverbruik kan een 

katalysator zijn voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Een krimp van de economie kan ervoor zorgen dat 

er minder geld wordt geïnvesteerd in ontwikkeling en onderzoek. 

2.1.4 Sociopolitieke drijvende krachten 

Sociopolitieke drijvende krachten 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 dus beïnvloed door economische en 

culturele drivers (Nelson et al., 2005). Binnen een maatschappij staan er verschillende opvattingen en 

waardeoordelen over milieu en natuur in het bijzonder naast elkaar. Afhankelijk van het heersende culturele en 

economische klimaat zullen die opvattingen in meerdere of mindere mate doorsijpelen in de besluitvorming en 

bijgevolg in de wijze waarop met de leefomgeving wordt omgegaan. Daarom worden sociopolitieke drijvende 

krachten vaak beschouwd als een van de meest fundamentele drijvende krachten achter hoe de mens het 

leefmilieu beïnvloedt (NARA-T: Stevens, 2014). 

2.1.5 Culturele drijvende krachten 

Culturele drijvende krachten zijn de inzichten, waarden en normen die we als maatschappij hanteren en aan de 

basis liggen van onze keuzes en handelingen. Via onze keuzes en handelingen beïnvloeden ze verschillende directe 

drijvende krachten maar ook verschillende economische en sociopolitieke drivers. De culturele drijvende krachten 

worden op hun beurt ook beïnvloed door educatie, voorlichting en culturele achtergrond (Nelson et al., 2005). De 

media spelen een zeer belangrijke rol in de maatschappelijke bewustwording rond milieuthema’s en vormen dé spil 

tussen wetenschap, beleid en bevolking (Boykoff, 2009). 
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2.2 Directe drijvende krachten 

2.2.1 Verandering in landgebruik 

Landgebruiksveranderingen worden vaak beschouwd als de belangrijkste oorzaak van het wereldwijde verlies aan 

ecosysteemdiensten en de achteruitgang van de biodiversiteit (MA, 2005; IPBES, 2018). Een ander landgebruik 

betekent dat de functie van het ecosysteem voor en door de mens aangepast wordt. Dit gaat meestal gepaard met 

een aangepast beheer (gebruiksconversie) of met een volledige verandering van de bodembedekking waarbij het 

ene ecosysteem in het andere wordt omgezet (landconversie). Bij zo’n veranderingen veranderen de 

ecosysteemprocessen en –structuren waardoor het ecosysteemdienstenaanbod wijzigt. Niet elke verandering in het 

gebruik van een ecosysteem heeft een even groot effect op het aanbod van ecosysteemdiensten. De meest 

drastische verschuivingen vinden plaats wanneer de bodembedekking en/of het fysisch systeem verandert zoals bij 

een omzetting van een onbebouwde naar een bebouwde ruimte. 

2.2.2 Polluenten en nutriënten 

Chemische stoffen en nutriënten kunnen een ingrijpend effect hebben op natuurlijke processen en bijgevolg op de 

werking en/of samenstelling van ecosystemen en de levering van hun diensten. Vaak worden ze precies om die 

reden in gebruik genomen. In andere gevallen komen ze onbedoeld in het leefmilieu terecht en brengen vervuiling 

teweeg. Wanneer milieuvervuiling een rechtstreeks effect heeft op de volksgezondheid, neemt de vraag naar 

bepaalde mitigerende ecosysteemdiensten zoals luchtzuivering toe. Heel wat indirecte drijvende krachten spelen in 

op de verspreiding van polluenten en nutriënten in het milieu. Zo worden bijvoorbeeld gerichter en minder 

pesticiden en meststoffen gebruikt door de bestaande wetgeving en de sensibilisatie van de bevolking rond het 

gebruik ervan. 

2.2.3 Overexploitatie 

Overexploitatie is het overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen wat op korte en/of lange termijn leidt tot 

uitputting ervan (NARA-T: Stevens, 2014). 

2.2.4 Klimaatverandering 

Het staat intussen onomstotelijk vast: ons klimaat is aan het veranderen. Wereldwijd nam de 

oppervlaktetemperatuur tussen 1850 en 2013 gemiddeld met bijna 0,8°C toe (Brouwers et al., 2015). Dit is te wijten 

aan een versterking van het natuurlijk broeikaseffect, dat het leven op aarde mogelijk maakt, door uitstoot van 

broeikasgassen van menselijke oorsprong. De verhoogde concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer zorgt 

voor een toename van de gemiddelde temperatuur op aarde met een verschuiving van de klimaatzones en 

wijzigingen in extreme weersfenomenen tot gevolg (Brouwers et al., 2015). 

De klimaatverandering wordt in de Megatrends-studie beschreven als de wereldwijde megatrend die wellicht de 

meest directe impact heeft op het leefmilieu (VMM, 2014). Maar de gevolgen zullen zich ook in de andere 

domeinen van de samenleving laten voelen: sociaal, economisch en politiek. Zo zal bijvoorbeeld klimaatmigratie 

hoogstwaarschijnlijk toenemen (VMM, 2014). Landen in regio’s die het zwaarst getroffen (zullen) worden, hebben 

immers overwegend minder middelen en mogelijkheden om zich aan te passen waardoor mensen uit deze regio’s 

zullen wegtrekken. In die zin kunnen we de klimaatverandering ook als een belangrijke indirecte drijvende kracht 

beschouwen. 

2.2.5 Invasieve uitheemse soorten 

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die zich buiten hun natuurlijk verspreidingsareaal hebben gevestigd en 

zich explosief voortplanten. Uitheemse soorten werden en worden, zowel gewild als ongewild, regelmatig 

geïntroduceerd maar slechts een deel ervan is invasief. Invasieve uitheemse soorten hebben een impact op de 

biodiversiteit, economie, landbouw en volksgezondheid. 
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3 Uitdagingen voor 2050 en hun drijvende krachten 

Om de relevantie, plausibiliteit, legitimiteit en de kans op doorwerking te verhogen, wordt deze 

toekomstverkenning ingebed in een participatief proces. 

In een eerste workshop bepaalden we samen met de gebruikersgroep de uitdagingen waarop elke visie op natuur 

en groene infrastructuur (i.e. kijkrichting) een antwoord zou moeten bieden. We selecteerden de meest relevante 

langetermijnuitdagingen die op ons afkomen en waarvoor een ander beheer en/of inrichting van de groene ruimte 

(deels) een oplossing zou kunnen bieden. Aan de hand van die uitdagingen werkten we samen met de 

gebruikersgroep de kijkrichtingen op natuur en groene infrastructuur verder uit in de tweede en derde workshop. 

Door de uitdagingen waarrond we werken samen met onze gebruikersgroep te bepalen, sluiten deze beter aan bij 

reële maatschappelijke vragen. 

De uitdagingen die op ons afkomen, worden veroorzaakt door een reeks mechanismen of drijvende krachten die op 

elkaar inwerken. In dit hoofdstuk bespreken we per uitdaging de drijvende krachten die haar sturen en de 

mechanismen erachter. Alhoewel niet alle geselecteerde uitdagingen voortkomen uit een verlies aan 

ecosysteemdiensten door achteruitgang van ecosystemen, kunnen alle uitdagingen wel (deels) een oplossing 

vinden in het uitbreiden van de groene ruimte of een ander beheer en/of inrichting ervan. Daarom volgen we bij de 

bespreking de MA-typologie voor drijvende krachten achter ecosysteemveranderingen (MA, 2005; Stevens, 2014) 

die in paragraaf 2 besproken wordt. 

3.1 Identificatie van de uitdagingen en hun drijvende krachten 

Tijdens een interactieve sessie tijdens de eerste workshop bepaalden we samen met de gebruikersgroep de 

belangrijkste maatschappelijke en beleidsuitdagingen voor de toekomst waar we in Vlaanderen voor zullen staan en 

waarop een ander beheer of inrichting van de groene ruimte een (deel van het) antwoord zou kunnen bieden. 

 

Figuur 2: Identificatie van de uitdagingen voor 2050 door de gebruikersgroep. 

We werkten in drie groepen met een verschillende ruimtelijke focus: stedelijk, randstedelijk en landelijk gebied 

(Figuur 2). Binnen elke werkgroep vroegen we aan de deelnemers drie uitdagingen te kiezen die volgens hem/haar 

in de nabije of verre toekomst belangrijk zullen zijn voor hun deelgebied. Eén voor één mochten ze één van hun 

gekozen uitdagingen kort toelichten. Wanneer andere deelnemers uitdagingen gekozen hadden die bij de 

besproken uitdaging aansloten, mochten ze deze ook duiden. Op deze manier ontstonden er thematische 

groeperingen van uitdagingen. 



 

 

 

Figuur 3: De uitdagingen en hun drijvende krachten voor het stedelijk gebied. 
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Na de selectie van de grote langetermijnuitdagingen voor Vlaanderen vroegen we aan de deelnemers van elke 

werkgroep om in kleine groepjes één of meerdere van de thematische clusters van uitdagingen te kiezen, de 

drijvende krachten erachter te identificeren en de impact (grootte) en (on)zekerheid ervan in te schatten (Figuur 3). 

De inschatting ervan gebruikten we om de kritische onzekerheden (zie paragraaf 5) te bepalen waarmee we in 

hoofdstuk 5 van dit Natuurrapport (Stevens et al., 2018) de robuustheid van de kijkrichtingen testen. 

Om de discussie te faciliteren en te voeden kregen de deelnemers een uitgebreide lijst met mogelijke uitdagingen 

en drijvende krachten die het INBO ter inspiratie op voorhand samenstelde op basis van literatuuronderzoek en van 

persoonlijke intakegesprekken met alle deelnemers en de online bevraging ter voorbereiding van de eerste 

workshop. Uiteraard mochten de deelnemers zelf ook nieuwe uitdagingen of drijvende krachten aanbrengen. 

3.2 De geselecteerde uitdagingen en hun drijvende krachten 

Op basis van de thematische groeperingen van uitdagingen die tijdens de workshopsessie voor het stedelijk, 

randstedelijk en landelijk gebied ontstonden, selecteerden we zes grote uitdagingenclusters met daaronder telkens 

een aantal deeluitdagingen (Tabel 2). 

Tabel 2: De uitdagingen waarop elke kijkrichting een antwoord moet bieden. 

Hoofduitdaging Deeluitdagingen 

Het biodiversiteitsverlies tegengaan  Ruimte voor biodiversiteit creëren 

 Versnippering tegengaan 

 De drukken op biodiversiteit verminderen 

Een gezonde werk-/ leefomgeving 
garanderen 

 De luchtkwaliteit verbeteren 

 Ruimte voor buitenactiviteiten creëren 

 Hittestress milderen 

Samen- en bewust leven  Voldoende kwaliteitsvolle woonruimte voorzien 

 Veilige en kwaliteitsvolle mobiliteit voorzien 

 De sociale cohesie verhogen 

Duurzaam gebruiken van natuurlijke 
hulpbronnen 

 De bodemkwaliteit verbeteren en bodemverlies tegengaan 

 Bodemafdichting voorkomen en verminderen 

 De waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid verbeteren 

 Voldoende ruimte voor hernieuwbare energievoorziening 
verzekeren 

Omgaan met een veranderend 
klimaat 
 

 De kans op schade door overstroming verminderen 

 Het droogterisico verminderen 

 De veerkracht van het ecosysteem verzekeren 

 Klimaatmitigatie 

Voedselzekerheid waarborgen  Voldoende vruchtbare ruimte verzekeren 

 Aanzetten tot duurzame keuzes op vlak van consumptie en 
productie van voeding en biomassa 

 

Onze selectie van uitdagingen sluit goed aan bij de maatschappelijke uitdagingen waar het ruimtelijk beleid met het 

nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) oplossingen voor wil aanreiken (Groenboek BRV, 2012). In deze 

paragraaf gaan we dieper in op deze uitdagingen en bespreken we de belangrijkste drijvende krachten erachter en 

hun interactie. 
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3.2.1 Biodiversiteitsverlies tegengaan 

De biodiversiteit blijft er wereldwijd en ook in Vlaanderen op achteruit gaan. Het Natuurrapport van 2014 beschrijft 

de verschillende directe drijvende krachten of drukken die aan de basis hiervan liggen (Stevens, 2014). Het 

biodiversiteitsverlies heeft een reële impact op onze welvaart en ons welzijn (MA, 2005), zowel wereldwijd als in 

Vlaanderen (NARA-T: Stevens et al., 2014). De gebruikersgroep identificeerde drie belangrijke deeluitdagingen om 

het biodiversiteitsverlies in Vlaanderen tegen te gaan: meer ruimte creëren voor de biodiversiteit, de versnippering 

van de groene ruimte tegengaan en de milieudruk verminderen. De poster in Bijlage 3 werd opgesteld om de 

uitdaging en haar deeluitdagingen voor de gebruikersgroep te duiden. 

De vraag naar meer ruimte voor de biodiversiteit wordt ingevuld vanuit twee motivaties. De eerste is een 

maatschappelijke wens voor meer natuur omdat die schaars is in Vlaanderen. De tweede is functioneel-ecologisch 

geïnspireerd vanuit de veronderstelling dat ecologische processen voldoende ruimte nodig hebben om op lange 

termijn robuust te zijn. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn beter gebufferd tegen interne en externe 

processen die het aanpassingsvermogen van ecosystemen aantasten. Grote gebieden bieden ook huisvesting aan 

meer soorten waardoor de voedselwebben vollediger zijn en waardoor de levensgemeenschap beter in staat is om 

het verlies van een lokale soort te compenseren en ecologische functies te handhaven. Zo bieden ze een grotere 

kans op de instandhouding van het ecosysteem. Met meer dan 500 inwoners per km² behoort Vlaanderen tot de 

dichtst bevolkte gebieden van de wereld. Dat maakt dat de groene ruimte beperkt is. Negentig procent van 

Vlaanderen kent een intensief landgebruik (zoals bebouwd gebied, maïsakkers,…), terwijl slechts 10% extensief 

gebruikt wordt (NARA-B: Schneiders et al., 2016). Dit vertaalt zich in een enorme druk op de biodiversiteit. De 

globale soortenrijkdom is het hoogst bij een matig intensief landgebruik, maar daalt bij meer intensieve 

landgebruiken snel naar een minimum. De biodiversiteitsscore op basis van de Rode Lijst daalt onmiddellijk 

wanneer een landgebruik intensiever is (NARA-B: Schneiders et al., 2016). Een zeer intensief landgebruik gaat altijd 

gepaard met een lage biodiversiteit. Op basis van beschikbare verspreidingsgegevens werden hotspotkaarten voor 

de soortendiversiteit gemaakt (Figuur 4) (NARA-T: Demolder et al., 2014). De Kempische ecoregio met een uitloper 

naar de Demervallei blijkt op basis van de modellering het meest soortenrijke gebied. In de zandstreek, op de kam 

van de waterscheidingslijn van het Schelde- en Maasbekken vindt men daarenboven de meeste Rode-Lijstsoorten 

terug. In de polders en in de leem- en de zandleemstreek in het zuidelijk deel van Vlaanderen is de potentiële 

soortenrijkdom matig tot goed, maar zijn er meestal weinig Rode-Lijstsoorten. In de zandleemstreek in West-

Vlaanderen, waar de interfluvia grotendeels zijn ingenomen door akkerland, blijkt de soortenrijkdom dan weer 

bijzonder laag. De belangrijkste oorzaken achter de intensivering van het landgebruik zijn de intensivering van de 

landbouw en de toenemende bebouwing (NARA-B: Schneiders et al., 2016). Door mechanisering en 

schaalvergroting van de landbouw werd het landschap sterk geüniformiseerd: landschappen evolueerden van 

parkachtige mozaïeklandschappen met een typische biodiversiteit van akkeronkruiden, weide- en akkervogels, naar 

grootschalige landbouwgebieden waarin kleine landschapselementen ontbreken. Intensieve landbouwgebieden 

behoren tot de meest soortenarme gebieden in Vlaanderen (Foley et al., 2005; Mitchell et al., 2015). Parallel met de 

landbouwintensivering nam ook de bevolkingsgroei toe. Er ontstonden steden die steeds meer uitdeinen en 

infrastructuren die het landschap versnipperen. De toename aan bebouwing, industrieterreinen, wegennetwerken, 

enz. zorgt voor een grootschalige bodemafdekking en de toenemende bedrijvigheid heeft een steeds grotere 

invloed op de afwatering, het milieu en het klimaat (NARA-B: Schneiders et al., 2016). Een aantal soorten gedijt 

goed in deze nieuwe stedelijke omgeving, maar veel soorten krijgen het moeilijk in deze omstandigheden en 

verdwijnen. Tempels et al. (2012) geven een overzicht van de indirecte drijvende krachten achter de verstedelijking 

in Vlaanderen. Voor vele Vlamingen is het nog steeds een droom om op het platteland te wonen in een ruime 

woning met een grote tuin en hobbydieren (culturele drijvende kracht). Het stijgende gezinsinkomen, de lagere 

prijzen en de hogere beschikbaarheid van de bouwgronden in het buitengebied maken het voor steeds meer 

gezinnen mogelijk om die droom waar te maken (economische drijvende kracht) en dit werkt de residentialisering, 

vertuining en verpaarding van de open ruimte in de hand. In het verleden waren lintbebouwing en suburbanisatie 

mogelijk door een gebrek aan een coherent ruimtelijk beleid. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen heeft de intentie 

om dit aan te pakken. De druk op de open ruimte verminderen is daarin namelijk een van de krachtlijnen 

(sociopolitieke drijvende kracht). Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, waarvan op 20 juli 2018 de strategische visie 

is goedgekeurd, wil de inname van de open ruimte stoppen door woningen dichter op elkaar te bouwen, 

verouderde gebouwen en terreinen opnieuw te gebruiken en meerdere activiteiten zoals wonen en werken weer 

samen te brengen op één plek. Uiteraard zorgt de economische groei ook voor een toename van het ruimtebeslag 

omdat er ook meer ruimte nodig is voor bedrijven en nutsvoorzieningen (economische drijvende krachten). 
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Figuur 4: Gemodelleerde hotspotkaart van de Rode-Lijstsoorten (figuur boven) en de soortenrijkdom (figuur onder) in Vlaanderen 

(Demolder et al., 2014). 

Versnippering zorgt voor kleinere geïsoleerde ecosystemen die minder bestand zijn tegen verstoring (weerstand). 

Daardoor herstellen ze minder gemakkelijk van een verstoring (veerkracht). Daarnaast zijn mobiele soorten voor 

hun voedselvoorziening of voortplanting vaak afhankelijk van migratie tussen verschillende ecosystemen. Door die 

ecosystemen functioneel te verbinden en zo de uitwisseling van soorten en genen tussen gebieden te verhogen, kan 

de biodiversiteit op landschapsschaal versterkt worden. België behoort tot de meest versnipperde gebieden van 

Europa (Figuur 5). 

 

Figuur 5: Fragmentatiegraad per Europese lidstaat (Bron: EEA, 2011). 
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De Vlaamse open ruimte wordt gekenmerkt door een hoge fragmentatiegraad (Figuur 6): de gemiddelde open 

ruimte waarbinnen een organisme zich vrij kan bewegen is 120ha, voor groene ruimte wordt dit herleid tot 35ha en 

voor natuurruimte zelfs tot 23ha (Schneiders et al., 2018). Vooral grijze infrastructuur zoals wegen en spoorwegen 

en bebouwing versnijden het landschap (EEA, 2011).Vlaanderen heeft het dichtste wegennet van Europa (MOW, 

2013). Dit is voor een groot deel te wijten aan de ruimtelijke ordening waar lintbebouwing en verspreide bebouwing 

de norm zijn. Dat leidt tot meer woon-werkverkeer en meer logistiek transport. Bovendien is Vlaanderen vanwege 

zijn centrale ligging in West-Europa een logistieke doorvoerregio (VMM, 2014). De lintbebouwing en suburbanisatie 

zorgen zelf trouwens ook voor een versnippering van de open ruimte. Ook andere transformaties zoals intensief 

agrarisch gebruik kunnen habitatverlies veroorzaken of een barrière vormen voor soorten gebonden aan heide, 

bossen, moerassen,... Ondanks allerlei inspanningen om natuur te beschermen en de milieukwaliteit te verhogen, 

blijft de versnipperingsgraad stijgen.  

 

Figuur 6: Fragmentatiegraad van de actuele open ruimte in Vlaanderen. Net als bij de Europese kaarten komt een donkerbruine 

kleur overeen met een sterke fragmentatie. Een score van 100 ha betekent dat het kilometerhok (100 ha) geen 

barrières vertoont. Bij een score van 1-5 heeft de soort gemiddeld een bewegingsruimte van 1 tot 5 ha binnen een 

kilometerhok (Schneiders et al., 2018). 

Externe drukken op het leefgebied van soorten vormen een bedreiging voor de biodiversiteit. Zeker in een sterk 

versnipperde regio zoals Vlaanderen zijn de kleine geïsoleerde ecosystemen extra gevoelig. Door drukken zoals 

vermesting, verzuring, vervuiling en invasieve exoten te verminderen, kunnen ecosystemen en hun soorten beter in 

stand gehouden worden. 

Vermesting is een van de belangrijkste factoren die de biodiversiteit gedurende de voorbije eeuw hebben bepaald 

(Demolder et al., 2014; Demolder et al., 2017). Sinds 1990 is de stikstofdepositie gedaald. Die daling leidde tot een 

reductie van het oppervlakte natuur in Vlaanderen waar de kritische last vermesting overschreden wordt (zie Figuur 

7). Desondanks stelt men nog voor 61% van het NATURA 2000-areaal een overschrijding vast. Een teveel aan 

stikstof is een bedreiging voor een goede staat van instandhouding: het bevoordeelt de meer algemene, 

stikstofminnende soorten die daardoor de meer zeldzame soorten verder verdringen. Om de natuurdoelen te 

kunnen verwezenlijken werd door de Vlaamse overheid de programmatische aanpak van stikstof (PAS) opgezet. Het 

PAS is een programma dat de problematiek van de depositie van stikstof in de speciale beschermingszones (SBZ) wil 

aanpakken aan de hand van bron-  en effectgerichte maatregelen (i.e. het tegengaan van de gevolgen van 

stikstofdepositie in kwetsbare vegetaties) (Demolder et al., 2017). In waterlopen is eutrofiëring de belangrijkste 

oorzaak van habitatdegradatie (NARA-T: Demolder et al., 2014). Stikstofdeposities brengen ook verzuring met zich 

mee, wat leidt tot een vermindering van de vitaliteit en groei van bomen (NARA-T: Demolder et al., 2014). 

Pesticiden en andere polluenten kunnen organismen zowel onrechtstreeks als rechtstreeks schaden. Pesticiden zijn 

meestal niet 100% specifiek waardoor ze ook niet-doelorganismen beïnvloeden. Zo zorgde het gebruik van 

pesticiden op basis van neonicotinoïden voor een achteruitgang van de bijenpopulatie. De effecten van veel andere 

polluenten zijn minder zichtbaar. Ze verstoren de biologie van soorten (groeivertraging, deformaties en verstoring 

van de voortplanting) waardoor de populaties van die soorten op lange termijn bedreigd zijn. 
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Figuur 7: Oppervlakte natuur met overschrijding kritische last stikstofdepositie (kg N/(ha.jaar) in 1990 en 2015 (bron: VMM). 

De emissie van milieuvervuilende stoffen wordt sterk bepaald door onze productie- en consumptiekeuzes en de 

economische groei. De aard en omvang van onze consumptie wordt o.a. mee bepaald door de grootte en 

samenstelling van de bevolking (demografische drijvende krachten), door het beschikbaar inkomen (economische 

drijvende krachten) en door ons (al dan niet) milieubewust gedrag (culturele drijvende kracht). Het opleggen van 

strengere normen voor nieuwe installaties in de industrie, een verbod op het gebruik van pesticiden door openbare 

diensten, het opstarten van de overheidscampagne ‘Stook Slim’ die de bevolking bewust moet maken van het 

vrijkomen van schadelijke stoffen bij het verbranden van (behandeld) hout in kachels,.... zijn slechts een greep uit 

de maatregelen die kunnen leiden tot een reductie van bepaalde emissies (sociopolitieke drijvende krachten). 

Technologische ontwikkelingen kunnen de milieu-impact verminderen. Via een aangepast design van processen en 

producten kan bijvoorbeeld de uitstoot van milieuvervuilende stoffen verminderen of kunnen ze efficiënter uit de 

omgeving verwijderd worden. 

Invasieve uitheemse soorten worden wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken voor de 

achteruitgang van de biodiversiteit. Via competitie en predatie vormen exoten een rechtstreekse bedreiging voor 

inheemse soorten. Daarnaast kunnen ze onder andere ook parasieten en ziekteverwekkers overdragen. 

Verschillende indirecte drijvende krachten sturen de aanwezigheid van (invasieve) uitheemse soorten. Vaak werden 

en worden ze geïmporteerd omwille van hun economische waarde zoals de muskusrat omstreeks 1930 voor haar 

pels (economische drijvende kracht). Veel exoten komen via kwekerijen en tuincentra in de natuur terecht. Ook de 

toenemende internationalisering van de handel en het transport (economische drijvende kracht) vergroot de kans 

dat exoten als verstekeling meereizen. De effecten van de klimaatverandering kunnen het risico op verspreiding en 

vestiging van invasieve uitheemse soorten nog versterken. Een goede regelgeving (sociopolitieke drijvende kracht) 

en een verhoogd bewustzijn bij de burger over het gebruik van exoten in tuin en vijver (culturele drijvende kracht) 

kunnen dit risico verlagen. 

Ook overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen heeft een enorme impact op de biodiversiteit. Overmatig 

oppompen van grondwater voor drinkwaterproductie of voor industriële doeleinden is een voorbeeld van 

overexploitatie in Vlaanderen. Overexploitatie van het grondwater zorgt voor verdroging en dat heeft in heel wat 

ecosystemen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Zo zorgt verdroging in grondwaterafhankelijke graslanden 

voor een verandering in de vegetatiesamenstelling en het verdwijnen van de typische flora. Ook vochtige en natte 

heide, venen en duinen zijn gevoelig aan verdroging. Verstoring van de hydrologie betekent veelal ook een afname 

van kwel, wat tot eutrofiëring kan leiden. Verdroging tast het natuurlijke waterpeildynamiek in waterlopen aan 

(Demolder et al., 2017). Verdroging is een probleem dat in toenemende mate voorkomt in Vlaanderen (Van 
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Steertegem, 2012). De drijvende krachten achter de overexploitatie van grondwater worden besproken onder de 

uitdaging ‘Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen’ (zie 3.2.4). Ook het mariene milieu verkeert in een 

precaire staat o.a. door het niet-duurzame visvangst. Grote paairijpe vissen worden overmatig bevist waardoor 

populaties kelderen, zeebodems worden beschadigd door het gebruik van zwaar vistuig, heel wat niet-doelsoorten 

eindigen als bijvangst,... Bossen en wild zijn in Vlaanderen in principe beschermd tegen overexploitatie. Houtoogst 

en overbejaging worden immers geregeld via kapvergunningen, beheer- en afschotplannen. 

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de klimaatverandering een impact heeft op de natuur in Vlaanderen 

(Demolder et al., 2017). Zo hebben verschillende zuidelijke soorten zich hier gevestigd terwijl ze vroeger enkel als 

zwerver waargenomen werden. Ook exotische steekmuggen kunnen vanuit Zuid-Europa oprukken naar Vlaanderen. 

Een voorbeeld hiervan is de tijgermug die bepaalde ziektes op de mens kan overdragen. Door veranderingen in 

weerspatronen kan ook de fenologie van soorten veranderen. Een verschuiving in de fenologie kan ervoor zorgen 

dat de levenscycli van onderling afhankelijke soorten ontkoppeld worden. De klimaatverandering zal ook het risico 

op verdroging doen toenemen. De klimaatverandering wordt door heel wat indirecte krachten zowel binnen als 

buiten Vlaanderen aangestuurd (zie 3.2.5).  

3.2.2 Een gezonde werk-/leefomgeving garanderen 

Een gezonde leefomgeving draagt bij aan het behoud en herstel van de fysieke en mentale gezondheid van mensen. 
De gebruikersgroep identificeerde drie aspecten waarbij groene infrastructuur een rol kan spelen: de luchtkwaliteit 
verbeteren, hittestress milderen en een veilige en toegankelijke ruimte creëren voor buitenactiviteiten of om tot 
rust te komen. De poster in Bijlage 4 werd opgesteld om de uitdaging en haar deeluitdagingen voor de 
gebruikersgroep te duiden. 

De luchtvervuiling (fijn stof, stikstofoxiden, ozon,...) is een belangrijk gezondheidsthema in Vlaanderen. Ondanks de 

maatregelen van zowat alle sectoren om hun uitstoot aan luchtvervuilende stoffen te verminderen, blijft 

Vlaanderen een van de meest vervuilde regio’s in Europa wat betreft de luchtkwaliteit: in 2015 overschreed het 

jaargemiddelde van de concentraties aan fijn stof (PM2,5) de advieswaarde van de wereldgezondheidsorganisatie 

(WGO) voor zo’n 94% van de bevolking (Figuur 8). Dat heeft een enorme impact op de volksgezondheid. Zo zou de 

blootstelling aan fijn stof in Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor ongeveer driekwart van de totale 

milieugerelateerde ziektelast (Buekers et al., 2012). De luchtvervuilende stoffen zijn vooral afkomstig van de 

industrie, huishoudens en de energie- en transportsector. Mensen worden zich meer en meer bewust van de 

negatieve effecten van luchtvervuiling op de gezondheid en vragen in de eerste plaats naar maatregelen om de 

uitstoot te verminderen. De invoering van de euronormen waaraan wagens moeten voldoen en meer recent de 

invoering lage emissiezones in steden komt hieraan tegemoet. Daarnaast stijgt ook de vraag naar de 

ecosysteemdienst ‘regulatie van de luchtkwaliteit’. Ecosystemen kunnen polluenten uit de lucht verwijderen. Vooral 

bossen hebben een luchtzuiverende werking. Naaldbomen zijn belangrijker voor de verwijdering van fijn stof en 

loofbomen nemen beter gasvormige polluenten op. Studies tonen wel aan dat de verlaging van 

polluentconcentraties door groenelementen heel beperkt is in verhouding tot brongerichte technologische 

luchtzuiveringstechnieken. De verdere ontwikkeling van doeltreffende brongerichte technologische 

zuiveringstechnieken kan dus een enorme impact op de kwaliteit van onze leefomgeving hebben (technologische 

drijvende krachten). De klimaatwijziging heeft ook een impact op luchtkwaliteit (Brouwers et al., 2015). Zo wordt de 

vorming van ozon beïnvloed door de temperatuur en hangt de concentratie aan fijn stof in de lucht onder andere af 

van neerslagfrequentie en –intensiteit. Men verwacht dat bij aanhoudende klimaatverandering belangrijke 

emissiereducties nodig zijn om binnen Vlaanderen beneden de door Europa opgelegde plafonds te blijven 

(Brouwers et al., 2015).  
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Figuur 8: Jaargemiddelde van de PM2,5-concentratie (ruimtelijk gemodelleerd met RIO-IFDM) in 2015 getoetst aan WGO-

advieswaarde (www.milieurapport.be). 

Onderzoek toont aan dat de temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggend landelijk 

gebied. Dit noemen we het stedelijk hitte-eilandeffect. Hittegolven treden daardoor frequenter en intenser op in 

steden. Stedelingen worden dus meer blootgesteld aan hittestress. Vooral ouderen, mensen met hart- en 

vaatziekten en ademhalingsproblemen en jonge kinderen ondervinden hiervan gezondheidshinder. Het hitte-

eilandeffect kan ook zorgen voor een toename van allergieklachten en luchtweginfecties, een verhoogde 

blootstelling aan UV straling en meer infecties via drinkwater (vb. legionella). Daarnaast kan het gevolgen hebben 

voor de arbeidsproductiviteit vanwege slapeloze nachten. Hitte zorgt voor een toename in energievraag (voor 

koeling) en watergebruik terwijl water net dan schaars is. Ook de vervoersinfrastructuur binnen stedelijke gebieden 

is bijzonder kwetsbaar voor hitte. De oorzaken van het stedelijk hitte-eiland zijn onder meer minder vegetatie en 

dus minder koeling door verdamping, het invangen van straling tussen gebouwen, de beperkte warmte-uitwisseling 

tussen stad en de atmosfeer, de hoge thermische inertie van stedelijke materialen en de warmte die vrijkomt bij het 

verwarmen en koelen van gebouwen en in het verkeer,... (De Ridder et al., 2015). Vlaanderen heeft door zijn sterk 

verstedelijkte karakter nu al een sterk stedelijk hitte-eiland (Couderé et al., 2015). De klimaatverandering in 

combinatie met verdere verstedelijking kan dit nog versterken in de toekomst (Figuur 9). Groene infrastructuur kan 

helpen om de hittestress te milderen. Dit gebeurt door het schaduweffect van vegetatie, de verdamping van vocht 

door de vegetatie (evapotranspiratie) en uit de bodem en door de verandering van luchtstromen. Het milderend 

effect van groene infrastructuur is echter wel beperkt. 

 

Figuur 9: Mogelijke evolutie van de ruimtelijke hittestress-indicator (België, 2000-2010 versus 2060-2070) (Bron: Brouwers et al., 

2015). 

http://www.milieurapport.be/
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Ongeveer 32% van Vlaanderen is ingenomen voor wonen, werken, recreëren en mobiliteit, het aanbod van groene 

ruimte voor buitenactiviteiten of om tot rust te komen is bijgevolg eerder beperkt. Daarnaast zijn niet alle groene 

ruimten even aantrekkelijk voor recreatie en beleving. Mensen hebben bepaalde voorkeuren voor beleving en 

gebruik. Hoewel die voorkeuren deels persoonsafhankelijk zijn, zijn er toch enkele kenmerken van die voor het gros 

van de mensen de aantrekkelijkheid verhogen. Een mix van gebiedseigen kenmerken zoals de omvang, de 

natuurlijkheid van het landschap, de diversiteit ervan, het reliëf, de nabijheid van water en de erfgoedwaarde 

bepalen de aantrekkelijkheid van het landschap voor recreatie (De Nocker et al., 2016). Lawaai, horizonvervuiling en 

de nabijheid van industrie verlagen de aantrekkelijkheid. Uit Figuur 10 blijkt dat slechts een klein percentage van 

het huidige Vlaamse landschap een hoge graad van aantrekkelijkheid heeft voor recreatie. De toenemende 

verstedelijking doet het aanbod aan groene ruimte voor buitenactiviteiten dalen, evenals de privatisering van de 

open ruimte die ermee gepaard gaat (verandering landgebruik) (NARA-T: Simoens et al, 2014). Dit leidt immers vaak 

tot het afsluiten en afschermen van deze gronden, waardoor ze fysiek en meestal ook visueel ontoegankelijk 

worden. Tegelijkertijd vraagt een groeiend gezondheidsbewustzijn net om meer groene ruimte om in te bewegen, 

gezellig op stap te gaan met familie en vrienden of om er tot rust te komen (culturele drijvende kracht) (NARA-T: 

Simoens et al, 2014). De aandacht voor een goede gezondheid neemt toe met ouder worden. De vergrijzing heeft 

dan ook een belangrijke invloed op de vraag naar groene ruimte voor buitenactiviteiten (demografische drijvende 

kracht) (NARA-T: Simoens et al, 2014). Het realiseren van voldoende kwalitatief, toegankelijk en bereikbaar groen 

staat hoog op de beleidsagenda in Vlaanderen (Vlaams regeerakkoord 2009- 2014, de Beleidsnota Leefmilieu en 

Natuur 2009-2014 en het Pact 2020) (sociopolitieke drijvende kracht). Daarbij is er ook aandacht voor de gelijke 

beschikbaarheid van groen voor elke burger. Vooral mensen met een kleiner vermogen zijn meer afhankelijk van 

nabijgelegen toegankelijke groene ruimten (economische drijvende krachtomdat ze zich geen eigen groene ruimte 

kunnen veroorloven. Er zijn subsidieregelingen voor het bebossen van landbouwgronden, voor het openstellen van 

natuurreservaten, openbare bossen en privé bos, beheersovereenkomsten,... Al deze instrumenten verbeteren het 

aanbod van groene ruimte voor buitenactiviteiten(NARA-T: Simoens et al, 2014). Daarnaast zijn er ook tal van 

initiatieven en projecten die het gebruik stimuleren. Het uitrusten of toegankelijk maken van de groene ruimte 

wordt als een middel gezien om mensen te mobiliseren. 

 

Figuur 10: Landschapsaantrekkelijkheid voor recreatie in Vlaanderen. De kaart is gebaseerd op de landgebruikskaart 2014 (De 

Nocker et al., 2016). 

3.2.3 Samen- en bewust leven 

De kwaliteit van ons samenleven heeft een zeer grote invloed op ons welzijn. Onze woon-, werk- en 

mobiliteitskeuzes bepalen die kwaliteit voor een groot stuk mee. De gebruikersgroep identificeerde binnen deze 

uitdagingencluster drie maatschappelijk belangrijke uitdagingen waarvoor groene infrastructuur volgens hen een 

oplossing kan bieden: voldoende kwalitatieve woonruimte voorzien, sociale cohesie versterken en kwaliteitsvolle 

mobiliteit voorzien. De poster in Bijlage 5 werd opgesteld om de uitdaging en haar deeluitdagingen voor de 

gebruikersgroep te duiden. 

Bij de uitdaging een kwalitatieve woon- en werkomgeving gaan we niet in op de woning zelf maar op de omgeving 

ervan. Een aantrekkelijke woonomgeving vergroot de perceptie van leefkwaliteit en bijgevolg de 
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buurttevredenheid. Groen is één van de bepalende factoren daarvoor (Simoens et al, 2014; Aertsens et al., 2012; 

Bell, 2008; Chiesura, 2004). Het wordt als zeer belangrijk beschouwd omwille van zijn gunstige invloed op sociale en 

stedelijke aspecten (ruimte voor sociale contacten, aantrekken van bewoners,...) en kan daarnaast de buurt ook een 

eigen karakter en identiteit geven. In steden en ook in dichtbebouwde en dichtbevolkte gemeentekernen is groen 

echter vaak schaars (Figuur 11) terwijl er net daar een uitgesproken vraag naar is omwille van de hoge 

bevolkingsdichtheid en de stijging van het aantal ouderen (demografische drijvende krachten). Zo behouden 

ouderen het contact met de natuurlijke omgeving wanneer het niet meer mogelijk is om hun tijd op een actieve 

manier in te vullen of zich verder te verplaatsen. In de grootsteden is er daarnaast ook een toename van het aantal 

jongeren en kinderen. Gebrek aan groen en speelruimte zijn de belangrijkste redenen om de stad te ontvluchten 

(Simoens et al, 2014; Aertsens et al., 2012). Mensen, en dan vooral de hoger opgeleiden, zijn zich meer en meer 

bewust van het belang van groen en natuur in hun omgeving (culturele drijvende kracht). Investeren in groen is 

economisch interessant gezien het waardeverhogend effect op de vastgoedprijs. Naast een verlaging van de kosten 

voor de gezondheidszorg, is de aanwezigheid van groene ruimte ook belangrijk op vlak van citymarketing 

(economische drijvende krachten). Het groene karakter van de omgeving is namelijk één van de basiscriteria 

waarop mensen en bedrijven beslissen om zich te vestigen en te investeren (Van Herzele et al., 2001). De vraag naar 

een kwalitatieve woon- en werkomgeving zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog toenemen. In Vlaanderen 

verdwijnt er momenteel elke dag 6ha open ruimte. Een volgebouwde, ongezonde leefomgeving, versnipperde 

natuur,... vormen een bedreiging voor de leefbaarheid van onze regio. In het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

is één van de doelstellingen het stoppen van inname van open ruimte tegen 2040 (sociopolitieke drijvende kracht). 

Door efficiënter om te gaan met de ruimte die we nu al innemen, kunnen we toch de extra woon- en werkplekken 

creëren die we o.b.v. de verwachte bevolkings- en economische groei in de toekomst nodig zullen hebben zonder 

extra ruimte in te nemen. De beoogde verdichting brengt uiteraard een toename van de vraag naar een 

aantrekkelijk woonklimaat met zich mee. Ook een aantrekkelijke werkomgeving is belangrijk. Zicht op natuurlijk 

groen en de mogelijkheid om tijdens de pauzes in een groene omgeving te kunnen lunchen, wandelen of sporten 

verhoogt de jobtevredenheid en productiviteit en verlaagt de kosten door ziekteverzuim (economische drijvende 

krachten). 

 

Figuur 11: Percentage groen in residentieel gebied (Bron: VITO). 

Een maatschappij kan enkel succesvol functioneren als er voldoende samenhang is. De laatste jaren is er echter een 

groeiende bezorgdheid over de sociale cohesie aangezien onze samenleving steeds heterogener wordt (culturele 

drijvende kracht). Die diversiteit is o.a. het gevolg van demografische drijvende krachten zoals de aanhoudende 

migratiebewegingen (Figuur 12) en de vergrijzing (Figuur 25). Mensen met een migratieachtergrond, ouderen en 

mindervaliden zijn kwetsbaar voor sociale uitsluiting, alsook sociaal-economisch minderbedeelden. Naarmate het 

inkomen daalt, heeft men minder vaak contact en is men ook minder tevreden over de sociale relaties. 

Inkomensoverdrachten zoals sociale uitkeringen en voorzieningen zijn in dit geval een belangrijk wapen in de strijd 

tegen sociale uitsluiting (sociopolitieke drijvende kracht). Ook de toenemende individualisering zet de sociale 

cohesie onder druk. In het verleden deelde iedereen dezelfde basiswaarden en normen die voor iedereen 

vanzelfsprekend waren. Daardoor voelde men zich verbonden met elkaar. Vandaag de dag gaan de mensen meer 
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en meer uit van hun eigen waarden en normen. Sociale instituties hebben hun bindingskracht verloren (culturele 

drijvende krachten). Sociale cohesie in buurten kan versterkt worden door de organisatie van buurtfeesten en -

barbecues, samen muziek maken, sporten. Overheden kunnen dergelijke activiteiten subsidiëren (sociopolitieke 

drijvende kracht). Maar ook de inrichting van de leef- en werkomgeving kan de sociale cohesie sterk beïnvloeden. Er 

moeten voldoende ruimten zijn waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een aantrekkelijke groene buurt zorgt 

ervoor dat bewoners meer naar buiten gaan en met elkaar in contact komen (Bell et al., 2008; Aertsen et al., 2012; 

Kazmierczak en James, 2007; Seeland et al., 2009). Vooral buurtparkjes fungeren als belangrijke sociale arena’s 

(Peters et al., 2010; Kazmierczak, 2013). Ze stimuleren sociale interacties en activiteiten, vergroten het gevoel van 

thuis te horen in de buurt en dragen zo bij aan de ontwikkeling van een (h)echte gemeenschap. In buurten waar 

veel kwetsbare groepen wonen, is het dan ook nuttig om in te zetten op voldoende nabij en toegankelijk groen om 

sociale exclusie tegen te gaan. Daarbij moet men uiteraard opletten dat de vergroening de huurprijzen niet zodanig 

doet stijgen dat de kwetsbaren verjaagd worden (urban green space paradox) (Wolch et al., 2014) 

 

Figuur 12: Percentage mensen met een migratieachtergrond per gemeente in 2015. 

Onze huidige mobiliteit heeft een negatieve impact op natuur, gezondheid, luchtkwaliteit en op de 

klimaatverandering. Verkeersemissies (stikstofoxiden, zware metalen, fijn stof,...) en geluidsoverlast schaden de 

gezondheid en de verkeersinfrastructuur versnippert de ruimte en de habitats (Brouwers et al., 2017). Figuur 13 

geeft de milieudruk van de transportsector weer. Groene-infrastructuurmaatregelen zoals het aanleggen van 

biodiverse wegbermen of de aanleg van ecoducten kunnen deze drukken temperen. Duurzame veranderingen in 

onze mobiliteitskeuzes, zoals de omschakeling van auto naar fiets als hoofdvervoermiddel, kunnen ervoor zorgen 

dat er in de toekomst geen extra ruimte meer ingenomen wordt of dat er zelfs ruimte opnieuw vrijkomt voor groen 

(bv. door het opbreken van wegen). 

Hoe onze mobiliteit zich verder zal ontwikkelen, is het resultaat van verschillende drijvende krachten (Ontwerp 

Mobiliteitsplan Vlaanderen). Mobiliteit, en meer nog de vraag naar mobiliteit, is in grote mate afhankelijk van 

(macro-)economische ontwikkelingen. We zien een sterke samenhang tussen de mobiliteitsontwikkeling (vooral in 

het goederenvervoer) en de economische groei. Naast de economische groei zijn ook de toekomstige 

handelsstromen bepalend voor de mobiliteitsontwikkeling. De economische structuur en daarmee samenhangend 

de aard van de goederen en diensten die geproduceerd worden alsook de tewerkstelling bepalen niet alleen de 

omvang van de mobiliteitsontwikkeling maar zijn ook bepalend voor de vervoerswijze. De bevolkingsomvang, -

samenstelling (vergrijzing, afkomst,...) en de toenemende gezinsverdunning zijn belangrijke drijvende krachten 

achter de ontwikkeling van personenmobiliteit vanwege hun impact op het verplaatsingsgedrag (demografische 

drijvende krachten). Hoe we wonen, werken en ontspannen en de ruimtelijke ontwikkelingen die daarmee gepaard 

gaan, de toenemende individualisering in de samenleving,.... zijn slechts een greep uit de vele culturele drijvende 

krachten die een effect op onze mobiliteit (kunnen) hebben. Het mobiliteitsbeleid verwacht zelf veel van 

technologische ontwikkelingen, niet alleen om antwoord te bieden aan de stijgende transportvraag maar ook voor 

het verminderen van de negatieve effecten ervan. De snelheid waarmee deze technologische ontwikkelingen hun 

toepassing zullen vinden, wordt bepaald door de economische realiteit (economische drijvende kracht) maar ook 

door de manier waarop het beleid technologische ontwikkelingen en innovatie ondersteunt (sociopolitieke 
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drijvende kracht). Het beleid bepaalt in belangrijke mate mee de mobiliteitsontwikkeling en de wijze waarop het 

mobiliteitsysteem is en zal worden uitgebouwd (sociopolitieke drijvende krachten). 

 

Figuur 13: Aandeel van de transportsector in de milieudruk in Vlaanderen in 2014 (Brouwers et al., 2017). 

 

3.2.4 Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

Het Natuurrapport 2014 toonde dat van de 18 onderzochte ecosysteemdiensten in Vlaanderen er 17 overbevraagd 

zijn (Stevens et al., 2014). De natuurlijke hulpbronnen of het natuurlijk kapitaal die aan de basis van die 

ecosysteemdiensten liggen, nemen hierdoor af in omvang of in kwaliteit. We noemen dit gebruik ‘niet duurzaam’, 

omdat er op die manier minder mogelijkheden overblijven voor toekomstige generaties. De gebruikersgroep wees 

de bodem, het water en ruimte voor hernieuwbare energie en biomassa aan als belangrijke hulpbronnen. De poster 

in Bijlage 6 werd opgesteld om de uitdaging en haar deeluitdagingen voor de gebruikersgroep te duiden. 

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen wordt vanuit verschillende sectoren, die in de ruimte met elkaar 

verweven zijn, aanspraak gemaakt op de bodem. De eisen die men eraan stelt worden steeds groter waardoor 

belangrijke bodemfuncties en -diensten verloren dreigen te gaan. Niet-duurzaam gebruik van de bodem leidt tot 

een verminderde productiviteit in de landbouw, tot versnelde afspoeling van water en een verhoogd 

overstromingsrisico, tot een verminderde aanvulling van diep grondwater en droogtestress, tot bodemerosie en 

schade. Duurzaam gebruik van de bodem betekent het vermijden van verdere bodemafdichting en waar mogelijk 

het terugschroeven ervan, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het vermijden van bodemverlies. Dit 

leidt in de meeste gevallen tot een hogere opslag van organische koolstof in de bodem, wat helpt bij het mitigeren 

van de klimaatopwarming. 

Veertien procent van Vlaanderen is verhard (Mollen, 2018). Figuur 14 geeft de toestand van de bodemafdekking in 

Vlaanderen in 2012 weer (AGIV). Bodemafdekking wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of 

toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)doorlaatbare materialen 

waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. Hoge percentages aan afdekking komen voor 

in de Vlaamse Ruit (Gent, Antwerpen, Leuven, Brussel), langs grote transportassen en langs de kustlijn. Verharding 

is een direct gevolg van de verstedelijking (verandering landgebruik). Tempels et al. (2012) geven een overzicht van 

de indirecte drijvende krachten achter de verstedelijking in Vlaanderen (zie 3.2.1). De beheersing van verdere 

afdekking is in grote mate een zaak van een goede ruimtelijke ordening. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

wil de inname van de open ruimte stoppen door woningen dichter op elkaar te bouwen, verouderde gebouwen en 

terreinen opnieuw te gebruiken en meerdere activiteiten zoals wonen en werken weer samen te brengen op één 
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plek (sociopolitieke drijvende krachten). De overheid maakt ook 5 miljoen euro vrij als subsidie voor particulieren, 

bedrijven, scholen of lokale overheden die verhardingen in beton of asfalt definitief uitbreken. 

 

Figuur 14: Aandeel verharding in 2012 in Vlaanderen volgens de bodemafdekkingskaart (Bron: AGIV). 

 

Het behoud van bodemvruchtbaarheid is voor de mens vooral van belang voor de voedselproductie. Zonder 

vruchtbare bodem is het onmogelijk om voldoende voedsel, energie en vezel te produceren voor de 

wereldbevolking, nu en in de toekomst (NARA-T: Cools en Van Gossum, 2014). Maar daarnaast is 

bodemvruchtbaarheid ook belangrijk voor de levering van de regulerende ecosysteemdiensten (waterzuivering, 

mitigatie van de klimaatopwarming, waterberging, bescherming tegen erosie), voor het verhogen van de 

weerbaarheid van de bodem en het bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding (NARA-T: Cools en Van Gossum, 

2014). De hoeveelheid organische stof in de bodem is een goede indicator voor de algemene bodemvruchtbaarheid 

(NARA-T: Cools en Van Gossum, 2014). In Vlaanderen namen de organische koolstofvoorraden in de periode 1950-

1990 zowel in akker- als in grasland toe. Vanaf 1990 begon het koolstofgehalte echter te dalen en ook na de 

eeuwwisseling, zette de afname zich verder door. In de periode 2008-2011 stelde men opnieuw een verbetering 

vast (Maes et al., 2012) (Figuur 15). 

Of dit effectief een trendbreuk betreft zullen toekomstige metingen moeten aantonen. De belangrijkste bedreiging 

voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid in Vlaanderen is de ver doorgedreven intensivering in de landbouw 

waardoor de bodem onvoldoende kans krijgt om zijn natuurlijk herstelvermogen en natuurlijke weerbaarheid te 

ontwikkelen en te benutten (NARA-T: Cools en Van Gossum, 2014). Intensivering blijkt echter noodzakelijk om aan 

de stijgende voedselvraag te kunnen voldoen en zal dus meer duurzaam (landbouw voor bodembehoud, biologische 

landbouw,...) moeten worden. Dit vormt een grote uitdaging voor de wetenschap (technologische drijvende 

krachten). Bodemverdichting en drainage door de landbouw en grondwateronttrekking voor proceswater, 

drinkwater en irrigatie (overexploitatie) hebben ook een negatief effect op het behoud van de 

bodemvruchtbaarheid, alsook externe verzuring, vermesting en vervuiling door o.a. zware metalen (polluenten en 

nutriënten). 
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Figuur 15: Evolutie van het organische koolstofgehalte in de 0-23 cm bodemlaag in de Vlaamse akkerbodems tussen de periodes 

1989-1991 en 2008-2011. De kleurschakering van licht naar donker geeft de procentuele verdeling weer van lager 

naar hoger dan de streefzone (Bron: Bodemkundige Dienst van België). 

Ook bodemverlies vormt een ernstige bedreiging voor de bodemvruchtbaarheid omdat hierbij net het belangrijkste 

bovenste deel van het bodemprofiel, dat de meeste organische en plantenvoedingsstoffen bevat, verloren gaat 

(NARA-T: Cools en Van Gossum, 2014). Bodemverlies kan optreden door water- en winderosie, bodembewerking en 

oogsten maar bodemerosie door water heeft in Vlaanderen de grootste milieu-impact (NARA-T: Van Der Biest et al., 

2014). De potentiële bodemerosiekaart (Figuur 16) geeft aan de hand van een klasse-indeling een schatting van de 

gemiddelde jaarlijkse bodemerosie. Er wordt rekening gehouden met het bodemtype, de hellingslengte en de 

hellingsgraad, maar niet met het huidige landgebruik en de specifieke weersomstandigheden. Erosie is vooral een 

probleem in het zuidelijke deel van Vlaanderen. De heuvelachtige streek met leem- en zandleembodems is veel 

gevoeliger voor bodemerosie dan de zandbodems in het vlakkere noorden van Vlaanderen. De grootste risico’s 

(hoog tot zeer hoog risico) op bodemerosie situeren zich hoofdzakelijk in Haspengouw, het Hageland, het 

Pajottenland en de Vlaamse Ardennen. Het totale bodemverlies als gevolg van watererosie wordt in Vlaanderen 

geschat op 1,7 miljoen ton. Ongeveer 0,5 miljoen ton hiervan komt jaarlijks terecht in onze waterlopen (NARA-T: 

Van Der Biest et al., 2014). Bodemverarming en -verdichting versterken de bodemerosie doordat ze de 

infiltratiecapaciteit van de bodem verlagen waardoor er meer water oppervlakkig kan afstromen. Maatregelen die 

de bodemverarming en bodemverdichting verminderen en tegengaan kunnen het risico op erosie verlagen 

(overexploitatie). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het achterlaten van gewasresten op de akkers, het mechanisch 

losmaken van de aarde en het gebruik van lichtere machines. De keuze voor minder erosiegevoelige teelten op 

erosiegevoelige percelen kan erosie tegengaan, net als het nemen van bepaalde erosiemaatregelen zoals 

grasbufferstroken of niet-kerende bodembewerking (verandering van landgebruik). Bebouwing voorkomt erosie in 

erosiegevoelig gebied omdat de bodem er afgedicht wordt en dus niet meer kan eroderen (verandering 

landgebruik). De verhoogde en geconcentreerde afstroming die door de bodemafdichting ontstaat kan echter wel 

de erosie op stroomafwaarts gelegen percelen verhogen. De klimaatverandering kan het risico op bodemerosie 

door water verhogen vanwege de verwachte toename van het aantal extreme zomeronweders. Vlaanderen heeft 

een erosiebeleid (sociopolitieke drijvende krachten) (NARA-T: Van Der Biest et al., 2014). Landbouwers die van 

inkomenssteun genieten, zijn bijvoorbeeld verplicht om erosiebestrijdingsmaatregelen te nemen op percelen met 

zeer hoge en hoge erosiegevoeligheid. Maar naast die verplichte maatregelen is er ook stimulerend beleid: er zijn 

subsidies voor het opstellen van een erosiebestrijdingsplan, subsidies voor bebossing, vergoedingen voor 

landbouwers die vrijwillige beheerovereenkomsten rond erosiebestrijding aangaan,… 
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Figuur 16: Potentiële bodemerosiegevoeligheidkaart (Bron: www.milieurapport.be). 

Door een gebrek aan rivieren en hoge bevolkingsdichtheid heeft Vlaanderen een beperkte hoeveelheid water 

beschikbaar (CIW, 2013). Het is dan ook belangrijk om zuinig en efficiënt met het beschikbare water om te springen. 

Het gebruik van water voor menselijke activiteiten oefent een aanzienlijke druk uit op de grond- en 

oppervlaktewatervoorraden en kan leiden tot een daling van de watervoorraad en van de kwaliteit van het 

beschikbare water voor mens en natuur (www.milieurapport.be). Water duurzaam gebruiken betekent dat zowel 

de waterbeschikbaarheid als de waterkwaliteit verbetert. 

Vooral de grondwatervoorraden, en bij uitstek de diepe lagen, zijn gevoelig voor overexploitatie. Grondwater wordt 

in Vlaanderen voor allerlei doeleinden gebruikt. In de eerste plaats voor de productie van drinkwater maar 

daarnaast ook voor industrie en landbouw. Het verbruik wordt sterk bepaald door de grootte van de bevolking 

(demografische drijvende krachten). Er is wel een groeiend (milieu-)bewustzijn te merken bij de bevolking en dat 

heeft invloed op het waterverbruik (culturele drijvende krachten). Ook economische veranderingen kunnen een 

belangrijke impact hebben op de vraag naar water. Zo kunnen marktverschuivingen leiden tot een verandering van 

teelten en/of productietechnieken en zo impact hebben op het verbruik en gaat een stijgende welvaart vaak 

gepaard met een verhoogd waterverbruik, bv. door de toename van privézwembaden. Het recent beleid focust op 

het verminderen van het grondwaterverbruik via vergunningen, heffingen en sensibilisatie om 

grondwatervoorraden beter te beschermen en zich te laten herstellen (sociopolitieke drijvende krachten). Ook 

technologische ontwikkelingen kunnen bestaande milieutechnieken (waterzuivering, hergebruik) verbeteren 

waardoor minder (drink)water nodig is. Naast de grondwaterwinningen hebben vooral de verminderde infiltratie 

van hemelwater door bodemafdekking en een verhoogde drainage (verandering landgebruik) een negatieve impact 

op het aanbod aan grondwater (NARA-T: Vrebos et al., 2014a; Stevens, 2014). De verwachte klimatologische 

veranderingen (langere periodes van droogte, verhoogde evaporatie en transpiratie, een verlenging van het 

groeiseizoen,...) zullen dit effect hoogstwaarschijnlijk alleen maar vergroten terwijl de vraag naar water juist zal 

toenemen. 

De waterkwaliteit verbeterde de voorbije jaren, maar we blijven kampen met een aanrijking door nutriënten (Figuur 

17) en met chemische verontreiniging door pesticiden. En hoewel een groot deel van de huishoudelijke en 

industriële vuilvracht gezuiverd wordt in waterzuiveringsstations, is deze zuivering niet voldoende om, samen met 

het huidige zelfzuiverend vermogen aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater te voldoen (NARA-T: Vrebos et 

al., 2014b). Ook grondwater raakt nog te vaak gecontamineerd met zware metalen en residu’s van pesticiden. En 

een daling in de watervoerende laag in kustgebieden leidt tot zoutintrusie die de kwaliteit van het grondwater doet 

afnemen Er is dan ook een grote maatschappelijke vraag naar voldoende water van goede kwaliteit. Demografische 

drijvende krachten hebben uiteraard een impact op het aanbod van zuiver water. De groeiende bevolking en de 

groeiende consumptie hebben een weerslag op de emissie van vervuilende stoffen. Ook het economisch klimaat 

http://www.milieurapport.be/
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speelt hierin een belangrijke rol. Omdat in het huidige economische model milieukosten niet voldoende 

meegenomen worden, zijn vervuilende keuzes vaak winstgevender (NARA-T: Vrebos et al., 2014b). Maar er is wel 

een toenemende aandacht voor ecologische en duurzame consumptie (culturele drijvende krachten). Uiteraard 

spelen ook veranderingen in het landgebruik, wateronttrekkingen en de klimaatverandering een belangrijke rol in 

het aanbod van zuiver water (NARA-T: Vrebos et al., 2014b). De maatschappelijke vraag naar voldoende water van 

een goede kwaliteit is ook vertaald in een aantal wettelijk vastgelegde normen (sociopolitieke drijvende krachten). 

Met subsidies kan de Vlaamse overheid reducties in de emissie van nutriënten stimuleren. Technologische 

ontwikkelingen kunnen de input van nutriënten en polluenten in het milieu aanzienlijk beperken. Maar vaak zijn 

deze oplossingen onvoldoende en te duur voor het halen van de waterkwaliteitsnormen (NARA-T: Vrebos et al., 

2014b). 

 

 

 

Figuur 17: Nitraat- en fosfaatconcentraties tussen 2015-2016 (kaart boven) en de trend van de fosfaat- (kaart midden) en 

nitraatconcentratie (kaart onder) in de oppervlaktewateren in de landbouwzone (Bron: VMM 2013 - MAP 

meetnet). 
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De toenemende energievraag (door een toename van het aantal huishoudens en de stijgende vraag naar 

comfort,...), de gewenste omslag naar een duurzame energievoorziening vanwege de klimaatverandering en de 

stijgende prijzen van fossiele brandstoffen in combinatie met de dalende trend in de kostprijs van hernieuwbare 

energie doen de wereldwijde vraag naar hernieuwbare energiebronnen toenemen (NARA-T: Stevens, 2014; Van 

Kerckvoorde en Van Reeth, 2014). Ook de stijgende wens/noodzaak om zich autonoom van energie te kunnen 

voorzien, kan ervoor zorgen dat landen in toenemende mate beroep doen op hernieuwbare energiebronnen 

(sociopolitieke drijvende kracht) (SERV, 2011). De Europese richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik 

van energie uit hernieuwbare bronnen legt voor de verschillende staten doelstellingen vast voor het aandeel 

hernieuwbare energie in het energieverbruik (2009/28/EG). Deze richtlijn stelt voorop dat tegen 2020 20% van het 

energieverbruik in Europa uit hernieuwbare energievormen bestaat. Elke lidstaat kreeg een bindende doelstelling 

opgelegd, voor België is dat 13%. De richtlijn geeft bovendien duurzaamheidscriteria aan voor biogebaseerde 

brandstoffen. De Vlaamse overheid moedigt de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen aan via 

het systeem van groenestroomcertificaten (sociopolitieke drijvende kracht). Ook een groeiend bewustzijn bij 

consumenten kan leiden tot een verhoogde vraag naar hernieuwbare energie (culturele drijvende kracht). Een 

transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie betekent ook dat ruimte voor die 

hernieuwbare energievoorziening moet worden behouden, of voorzien. Uit Figuur 18 blijkt immers dat het 

geproduceerde vermogen per kilogram biomassa en per oppervlakte bovengronds ruimtebeslag gewoonlijk nog 

lager is dan dat van nucleaire energiewinning. Een echte transitie naar een koolstofarme energieproductie vergt nog 

vooruitgang in technologische ontwikkelingen. De klimaatverandering heeft zowel impact op het aanbod van 

hernieuwbare energie als op de energievraag. Zo zal bijvoorbeeld het aanbod aan windenergie stijgen gedurende de 

winter en dalen gedurende de zomer. Tijdens warme zomers zal de energievraag voor de koeling van gebouwen 

stijgen, terwijl in mildere winters het verbruik lager ligt. 

 

Figuur 18: Energiedichtheid per oppervlakte bovengronds ruimtebeslag van verschillende energiebronnen (SERV, 2011). 

Daarnaast werd ook beschikbaarheid van biomassa als grondstof voor de bio-economie (hout, vezels, productie 

van andere materialen o.a. via bioraffinage) als een belangrijke uitdaging aanzien. De noodzaak om de uitstoot van 

broeikasgassen te verminderen en de klimaatverandering tegen te gaan en vooral de eindigheid van fossiele 

brandstoffen heeft de transitie naar alternatieve en hernieuwbare grondstoffen voor materialen en energie in gang 

gezet gemaakt. De Europese Commissie hanteert een biogebaseerde economie als één van haar prioriteiten 

(Europese Commissie, 2012). 

3.2.5 Omgaan met een veranderend klimaat 

De klimaatverandering is een mondiaal probleem, ze wordt door heel wat indirecte krachten zowel binnen als 

buiten Vlaanderen aangestuurd. De bevolkingsomvang en het aantal huishoudens (demografische drijvende 

krachten), het consumptiepatroon, de economische ontwikkelingen en de energie-intensiteit ervan (economische 

drijvende krachten) en de mobiliteit van goederen en mensen bepalen mee onze uitstoot van broeikasgassen en 

bijgevolg ook de klimaatverandering. Politieke en economische spanningen (sociopolitieke en economische 

drijvende krachten) bemoeilijken het sluiten van een universeel, bindend klimaatakkoord (VMM, 2014). Op haar 

beurt heeft de klimaatwijziging zelf ook impact op maatschappelijke processen waaronder enkele die de opwarming 
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van de aarde in de hand werken. Daarom wordt de klimaatverandering zelf soms ook gezien als een indirecte 

drijvende kracht. Hoogstwaarschijnlijk zal klimaatmigratie (demografische drijvende kracht) toenemen. Dit kan de 

maatschappelijke stabiliteit in de ontvangende landen in het gedrang brengen en leiden tot meer consumptie en 

productie waardoor de emissie van broeikasgassen nog kan stijgen en de beschikbare ruimte nog meer onder druk 

komt te staan (VMM, 2014). De klimaatverandering stimuleert niet alleen het zoeken naar oplossingen om de 

uitstoot van broeikasgassen te beperken maar ook naar technieken om de broeikasgassen uit de atmosfeer te 

verwijderen (geo-engineering) (technologische drijvende kracht). Op die manier versnelt de klimaatverandering de 

ontwikkeling van o.a. groene en energiebesparende technologieën. 

De klimaatverandering is nu al zichtbaar in Vlaanderen (Brouwers et al., 2015; http://klimaat2015.milieurapport.be) 

en zal, afhankelijk van de hoeveelheid broeikasgassen die de mens blijft uitstoten, in de toekomst zeker nog 

veranderen. Als we haar niet snel kunnen afremmen, zal dat verstrekkende gevolgen hebben voor mensen en 

ecosystemen. De gebruikersgroep zag belangrijke kansen voor groene infrastructuur weggelegd in drie 

deeluitdagingen: de schade door wateroverlast beperken, het verdrogingsrisico beperken, de veerkracht van 

ecosystemen ten aanzien van extreme weersomstandigheden, temperatuurstijgingen, (nieuwe) ziekten en plagen 

verzekeren. Om onze indicatorenset beleidsmatig te vervolledigen, werd hier achteraf nog klimaatmitigatie aan 

toegevoegd. Hittestress beperken komt aan bod bij de uitdaging ‘een gezonde leef- en werkomgeving garanderen’. 

De poster in Bijlage 7 werd opgesteld om de uitdaging en haar deeluitdagingen voor de gebruikersgroep te duiden. 

Onder invloed van de klimaatverandering wordt verwacht dat er in de zomer frequenter uitzonderlijke regenbuien 

zullen voorkomen (van Lipzig en Willems, 2015; Brouwers et al., 2015). Dat kan in combinatie met de toenemende 

verharding ten gevolge verstedelijking in Vlaanderen het risico op overstromingen vanuit waterlopen en rioleringen 

doen toenemen. Het water kan immers moeilijk infiltreren en zal daardoor versneld afspoelen naar riolen en 

waterlopen die het water vervolgens niet kunnen slikken. Ook het bebouwen van overstromingsgevoelige gebieden 

verhoogt het risico op overstromingen omdat die gebieden dan niet meer kunnen instaan voor de berging van 

overtollig water (verandering landgebruik). Figuur 19 toont de gebieden die een grote, middelgrote of kleine kans 

hebben om te overstromen bij het actueel waterbeheer. Men verwacht dat bij een wijziging in het neerslagpatroon, 

minstens in dezelfde gebieden problemen te verwachten zijn en waarschijnlijk zelfs met een grotere frequentie dan 

nu het geval is. Om de schade door wateroverlast vanuit rivieren en riolen te beperken kunnen groene-

infrastructuurmaatregelen inspelen op verschillende fronten: 1) het regenwater laten insijpelen en zo lang mogelijk 

vasthouden in infiltratie- en sponszones, 2) het wateroverschot bergen in valleigebieden, op plaatsen waar het 

weinig schade kan teweegbrengen. Dit kan door de rivier terug meer ruimte te geven via hermeandering of door de 

inrichting van al dan niet gecontroleerde overstromingsgebieden. Op de derde plaats komt het zo snel mogelijk 

afvoeren van het water waar infiltratie en berging niet mogelijk zijn (bv. in bedijkte kanalen). De overheid kan haar 

steentje bijdragen via het toekennen van subsidies voor hemelwaterplannen, voor ontharding, via het inrichten van 

overstromingsgebieden of door nieuwbouw in overstromingsgevoelige gebieden te verbieden of er voorwaarden 

aan te koppelen (sociopolitieke drijvende krachten). 

 

Figuur 19: Gemodelleerde overstromingskansenkaart (Bron: CIW juli 2013). 

http://klimaat2015.milieurapport.be/
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De verwachte zeespiegelstijging en de verhoogde stormopzet zullen de kansen op overstromingen in de kustvlakte 

doen toenemen (Brouwers et al., 2015). Dat geldt ook langs de oevers van rivieren die verbonden zijn met de 

Noordzee. Figuur 20 geeft aan welke gebieden overstromen bij verschillende veronderstelde stijgingen van het 

zeeniveau (Couderé et al., 2015). De kaart geeft de situatie bij hoog water weer, sommige van deze gebieden 

zouden bij laag water dus droog kunnen komen te liggen. Tegen 2050 verwacht men een toename van het zee- en 

stormvloedniveau tot respectievelijk + 36 en + 45 cm in het worst case scenario van het Waterbouwkundig 

Laboratorium (Brouwers et al., 2015). Om de kustvlakte te beschermen tegen overstromingen vanuit de zee 

kunnen stranden, duinen, slikken en schorren ingezet worden als een (min of meer) natuurlijke barrière. De mate 

waarin een natuurlijk dynamiek nog mogelijk is, bepaalt wel sterk het ‘zelfhelend vermogen’ van deze barrière na 

overstromingen en stormen. Daarnaast kunnen ook combinaties van natuurlijke processen en technische structuren 

als zandmotoren
1
 of kunstmatige eilanden een belangrijke rol spelen in de kustverdediging. Vooral 

landgebruiksveranderingen zoals bebouwing of de verdere uitbreiding van de haven tasten de natuurlijke 

bescherming aan. Zo hebben de duingordels aan de Vlaamse kust in het verleden zwaar te lijden gehad onder de 

zeer hoge verstedelijkingsdruk. Door de afbakening van de gewestplannen en het duinendecreet is het duinenareaal 

sinds respectievelijk de jaren ‘70 en ‘90 beschermd (sociopolitieke drijvende kracht). Hierdoor kan de impact van de 

verstedelijking niet meer toenemen. 

 

Figuur 20: Weergave van de gebieden die overstromen bij verschillende veronderstelde stijgingen van het zeeniveau (Couderé et 

al., 2015). 

Naast piekdebieten worden er ook meer periodes van droogte verwacht. Door minder neerslag en een sterkere 

verdamping in de zomer dalen de laagste waterstanden in rivieren. Hierdoor neemt het risico op verdroging toe. De 

hoge verhardingsgraad in Vlaanderen werkt verdroging nog verder in de hand omdat hemelwater daardoor 

moeilijker kan infiltreren (verandering landgebruik). Ook het overmatig oppompen van grondwater kan verdroging 

versterken (overexploitatie). De overheid probeert via maatregelen zoals vergunningen, heffingen en sensibilisatie 

het verbruik van leiding- en grondwater in te perken (sociopolitieke drijvende kracht). Om het risico op verdroging 

te verminderen kunnen we maatregelen inzetten die het water langer vasthouden in de bodem, die het minder snel 

afvoeren of die overschotten bergen. In landbouwgebied hebben onder andere de plant- of gewaskeuze, het 

bodem(koolstof)beheer en het peilbeheer een belangrijke invloed op de waterbalans. Figuur 21 geeft weer in welke 

mate de verschillende bodemtypes droogtegevoelig zijn (https://klimaat.vmm.be/nl/klimaatverandering-in-detail). 

Droogtegevoelig wordt hier geïnterpreteerd in termen van waterbeschikbaarheid voor vegetatie, en met name 

landbouwvegetatie. Men verwacht dat vegetatie op droogtegevoelige bodems bij klimatologische droogte sterker 

negatief beïnvloed zal worden dan vegetatie op andere bodems. 

                                                                        
1 kunstmatige zandbank in de vorm van een schiereiland dat in het kader van dynamisch kustbeheer aangelegd wordt met de bedoeling natuurlijke 

processen te gebruiken om stranden en duinen op een veilige breedte te houden. 

https://klimaat.vmm.be/nl/klimaatverandering-in-detail


 

38 Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (83) www.inbo.be 

 

Figuur 21: Droogtegevoeligheid bodem (geel: zeer gevoelig, oranje: gevoelig, groen: matig gevoelig, blauw: weinig gevoelig, paars: 

stedelijk gebied) (https://klimaat.vmm.be/nl/klimaatverandering-in-detail) 

Met de veerkracht van ecosystemen bedoelen we hun capaciteit om met externe stress om te gaan en zich zodanig 

aan te passen, te reorganiseren of te verbeteren dat ze alle ecologische functies kunnen blijven vervullen. De 

veerkracht van ecosystemen tegen mogelijke klimaatveranderingen en de daarmee verbonden risico’s op 

calamiteiten hangt nauw samen met hungroottte. Die bepaalt de ruimte die ze krijgen om structuren en processen 

natuurlijk te laten verlopen. Daarnaast zijn ook de habitatdiversiteit en de bijbehorende biodiversiteit bepalend, 

omdat ze de aanwezigheid van verschillende ecologisch functionele groepen verzekeren. De drijvende krachten die 

de veerkracht van ecosystemen bepalen zijn bijgevolg dezelfde als degene die onder de uitdaging 

‘biodiversiteitsverlies tegengaan’ besproken worden. 

Klimaatmitigatie met groene infrastructuur omvat het aanpassen van landgebruik en -beheer om de koolstofstocks 

in bodem, biomassa en duurzaam geoogste materialen te doen toenemen. 

3.2.6 Voedselzekerheid waarborgen 

De vraag naar voedsel zal volgens de experten gevoelig stijgen tegen 2050, door de stijgende wereldbevolking, 

verhoogde inkomens en een groeiende vleesconsumptie. Voldoende ruimte voor voedselproductie, een voldoende 

hoge productiviteit en een duurzaam bodemgebruik (zie 3.2.4) is dan ook een basisvereiste, zeker als we onze 

afhankelijkheid van voedselimport uit het buitenland willen beperken. De beschikbare landbouwruimte staat echter 

onder druk door de toenemende verstedelijking en de stijgende vraag naar gronden voor niet-professionele 

landbouwactiviteiten (Figuur 22) (NARA-T: Van Gossum et al., 2014). Vaak verliest de landbouw daardoor de meest 

vruchtbare gronden. Ook de organische landbouw, die voor het milieu en de bodemvruchtbaarheid vaak beter is 

dan de reguliere landbouw, legt een grotere druk op de beschikbaarheid van land, omdat de opbrengsten per 

hectare 20 tot 30% lager zijn dan in de reguliere landbouw (RIVM, 2017). Naast de schaarste van vruchtbare grond 

bedreigt ook degradatie van de bodem, vooral door erosie, de voedselproductie. De klimaatverandering heeft 

hoogstwaarschijnlijk ook impact op de voedselproductie. Hogere temperaturen en CO2-concentraties leiden in de 

eerste plaats wel tot een hogere opbrengst maar mogelijk wordt dit effect teniet gedaan door de toenemende 

droogte, door wateroverlast, verzilting van de bodem, té hoge temperaturen en het toenemende risico op schade 

door extreme weersomstandigheden zoals stormen en hagel- of stortbuien. De klimaatverandering bedreigt ook 

onze voedselveiligheid. Weersextremen en hogere temperaturen bevorderen plant- en dierziekten, plagen en 

vreemde organismen (RIVM, 2017). Het is niet mogelijk om vast te stellen welke impact klimaatverandering op dit 

moment heeft op water- en voedingsgerelateerde ziekten. De verwachting is dat er een verschuiving zal 

plaatsvinden: sommige ziekteverwekkers zullen vaker gaan voorkomen, andere minder. Het verlies aan 

biodiversiteit maakt de voedselproductie nog kwetsbaarder voor de effecten van de klimaatverandering. Ook de 

toenemende waterschaarste bedreigt de voedselproductie. Er worden nieuwe technologieën ontwikkeld om de 

opbrengsten te verhogen bv. vertical farming, aquacultuur en biotechnologische technieken waarbij de productie 

van gewassen en dieren efficiënter wordt en waarbij de producten een verbeterde samenstelling krijgen (Van 

Gossum et al., 2014; RIVM, 2017). Nieuwe technologieën spelen een belangrijke rol bij het tegengaan van verspilling 

en bij het efficiënter omgaan met schaarse grondstoffen, land en water (technologische drijvende krachten) (RIVM, 

2017). 

https://klimaat.vmm.be/nl/klimaatverandering-in-detail
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Figuur 22: Kans op privatisering (2005-2007) van de open ruimte per statistische sector (Bron: Tempels et al., 2012). 

Daarnaast formuleerde de gebruikersgroep ook een aantal uitdagingen die betrekking hebben op duurzame 

productie- en consumptiekeuzes in het voedingssysteem. Onder duurzame productie verstaan we een 

landbouwbedrijfsvoering die niet nadelig is voor mens en milieu, nu en in de toekomst. Omdat de voedselproductie 

sterk beïnvloed wordt door de vraagzijde, is ook de consumptiekeuze bepalend voor de duurzaamheid van het 

voedingssysteem. Daarbij zijn de bereidheid van die consument om een eerlijke prijs te betalen voor voeding, de 

samenstelling van het dieet (bv. lage vleesconsumptie) en de eisen van de consument rond duurzame productie (bv. 

dierenwelzijn of biolandbouw) doorslaggevend. Heel wat economische drijvende krachten bepalen ons 

consumptiegedrag (RIVM, 2017). De toenemende welvaart leidt tot verandering in voedselconsumptie. Zo 

verdubbelde in Vlaanderen na de tweede wereldoorlog de consumptie van vlees. Ook de consumptie van zuivel en 

suiker steeg (Platteau et al., 2016). De consumptie wordt ook gedeeltelijk bepaald door het aanbod. Door 

globalisering wordt het aanbod sterk uitgebreid. Het aanbod wordt door fusies en machtsconcentraties steeds meer 

bepaald door een steeds kleiner groepje internationale bedrijven. Een hele belangrijke drijvende kracht voor de 

consument is de prijs. De betaalbaarheid van voedsel speelt een grote rol in de hoeveelheid en samenstelling van 

de voeding die iemand kan kopen (economische drijvende krachten). Demografische ontwikkelingen zoals 

verkleuring en vergrijzing beïnvloeden ons consumptiegedrag. Onder invloed van migratie gaan ‘vreemde’ 

voedingsgewoontes en leefregels deel uitmaken van het voedingspatroon en vergrijzing leidt tot specifieke 

behoeften qua voeding zoals meer gezondheid-gerelateerde voeding en kleinere verpakkingseenheden 

(demografische drijvende kracht). Ook verschillende culturele drijvende krachten hebben een zeer sterke invloed op 

ons consumptiegedrag. Onze stedelijke levensstijl maakt dat gemaksvoeding zoals kant en klare maaltijden en 

verwerkte voedingsmiddelen aan terrein winnen. Ondanks de toenemende interesse in duurzaamheid en de 

bijhorende positieve consumentenattitude (culturele drijvende kracht) lijken gedragspatronen niet steeds 

consistent te zijn met die attitude omwille van onder andere de prijs, gewoonte/gemak, promoties: het 

marktaandeel van producten uit duurzamere systeemen blijkt relatief klein (Platteau et al., 2016). De overheid kan 

een duurzamere consumptie stimuleren door sensibilisering. Zo geeft de voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut 

Gezond Leven (Figuur 23) handvatten om duurzamere keuzes te maken zodat er ook voor onze kinderen en 

kleinkinderen nog genoeg gezond voedsel is. Ook met prijsbeleid kan de overheid voedingspatronen verbeteren qua 

duurzaamheid en gezondheid. Verhoogde of verlaagde consumentenprijzen beïnvloeden direct de keuze van de 

consument op het moment van aankoop. Met belastingen kan de overheid aan de ene kant de prijzen van niet-

basisvoedingsmiddelen met hoge energiedichtheid, verzadigd vet, transvet, suiker en zout verhogen. Met subsidies 

kan zij basisvoedingsmiddelen als groente en fruit en volkoren graanproducten betaalbaar maken (sociopolitieke 

drijvende krachten). 
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Figuur 23: De voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven geeft aan wat meer of minder past in een gezonde 

voeding. 

De poster in Bijlage 8 werd opgesteld om de uitdaging en haar deeluitdagingen voor de gebruikersgroep te duiden. 
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4 Toekomstige trends van de drijvende krachten in Vlaanderen 

Om een idee te krijgen van hoe de geselecteerde uitdagingen zich tegen 2050 zullen ontwikkelen, moeten we 

inzicht krijgen in hoe de drijvende krachten erachter in de toekomst kunnen evolueren. De toekomst is echter 

complex en onvoorspelbaar. Het louter doortrekken van trends van drijvende krachten uit het verleden levert 

bijgevolg onvoldoende informatie om inzicht over de verre toekomst te kunnen krijgen. Een grondige verkenning 

van de omgevingsontwikkelingen in Vlaanderen en de rest van de wereld zowel nu als in de toekomst is dan ook 

noodzakelijk. 

In de volgende paragraaf verkennen we de toekomstige ontwikkelingen van de drijvende krachten achter de 

uitdagingen. De Megatrends-studie van de VMM-MIRA (VMM, 2014) en het uitgebreide technische rapport rond 

drijvende krachten uit het Natuurrapport 2014 (Stevens, 2014) vormen hiervoor een uitstekende vertrekbasis. Deze 

input werd aangevuld met informatie uit andere beleidsdocumenten en vooruitzichten van andere instituten. 

4.1 Indirecte drijvende krachten 

4.1.1 Demografische drijvende krachten 

Volgens de bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau (FPB) en de Algemene Directie Statistiek (ADS) 

van 2018 zal het aantal inwoners in Vlaanderen blijven toenemen, zij het minder snel dan de afgelopen 30 jaren 

(Figuur 24). In 2050 zullen er 7,3 miljoen mensen in Vlaanderen wonen, dat zijn er 833.000 meer dan in 2017. De 

stijging is vooral te wijten aan immigratie. Het internationaal migratiesaldo blijft volgens de vooruitzichten een 

belangrijke rol spelen in die groei maar het saldo ligt wel onder de niveaus die vanaf begin 2000 werden 

waargenomen. Vanaf 2025 wordt vooral interne migratie vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijkste 

demografische groeifactor.  

 

Figuur 24: Demografische projecties voor het Vlaamse gewest wat betreft bevolking en aantal particuliere huishoudens (Bron: FBP 

en ADS, 2018). 

Het aantal particuliere huishoudens zal volgens de vooruitzichten van 2,8 miljoen in 2017 tot 3,2 miljoen in 2050 

stijgen, er zullen 476.900 huishoudens bijkomen tegen 2050 (Figuur 24). Het aantal éénpersoonshuishoudens stijgt 

sterk, voornamelijk als gevolg van vergrijzing. Vanaf 2060 zal 40% van de particuliere huishoudens uit één persoon 

bestaan. Dit zorgt voor een afname van de gemiddelde grootte van de particuliere huishoudens, van 2,32 in 2017 

tot 2,22 in 2050. Het aantal particuliere huishoudens groeit dus sneller dan de bevolking. 
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Figuur 25: Aandeel 67-plussers per arrondissement in 2017 en het verwachte aandeel in 2070 (in % van de totale bevolking van 

het betreffende arrondissement) (Bron: FBP en ADS, 2018). Voor een optimale lezing van de verschillen tussen de 

arrondissementen zijn de waarden die in de legende worden gebruikt verschillend tussen 2017 en 2070. 

Onze bevolking vergrijst. De stijging van de levensverwachting door welvaart en een betere gezondheidszorg, een 

stabiele vruchtbaarheid en de babyboomgeneratie die het aandeel 65-plussers blijven versterken dragen hiertoe bij 

(Figuur 25). Volgens het Federaal Planbureau telde het Vlaamse Gewest in 2017 één 67-plusser voor vier personen 

tussen 18 en 66 jaar. In 2070 zal de verhouding, ook wel de afhankelijkheidscoëfficient genoemd, al 1 op 2,5 zijn. De 

vergrijzing van de bevolking stabiliseert over de periode van 2060-2070. De afhankelijkheidscoëfficient bereikt in 

2050 een maximum en daalt nadien terug doordat de babyboomgeneratie volledig door ouderdom verdwijnt. 

Veel van de toekomstige demografische ontwikkelingen kunnen voor de beschouwde periode met relatief weinig 

onzekerheid geprojecteerd worden. Migratie is een meer onzekere factor omdat migratie beleidsgevoelig is en ook 

afhankelijk is van wat er elders in de wereld gebeurt. 

In de vier scenario’s of kijkrichtingen die voor de Natuurverkennign 2050 uitgewerkt worden (zie hoofdstuk 4 van 

dit natuurrapport) wordt de bevolkingsgroei gelijk gesteld. 

Aannames voor de ruimtelijke vertaling en kwantificering van de kijkrichtingen: 

De cijfers rond de demografische ontwikkeling (Bijlage 1: De bevolking en werkenden in Vlaanderen en Brussel) 

werden gehaald uit de studie rond demografische vooruitzichten 2015-2060 van het Federaal Planbureau (FPB) en 

de Algemene Directie Statistiek (ADS) uit 2016. De nieuwe projectie (2017-2070) kwam net te laat voor de 

simulaties. 

De basiskaart voor bevolking die gebruikt werd voor de simulaties in het RuimteModel Vlaanderen is een kleine 

update van de bevolkingskaart die in Poelmans et al. (2016) beschreven wordt. Dit rapport is te downloaden op: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077 

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077
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4.1.2 Economische drijvende krachten 

In 2008-2009 leidde een wereldwijde kredietcrisis tot de belangrijkste economische crisis na de Tweede 

Wereldoorlog. De gevolgen waren wereldwijd te voelen. Ondanks de aanslepende impact van de financieel-

economische crisis, verwachtte men een sterke economische groei van de wereldeconomie als gevolg van een 

verschuiving naar Westerse consumptie- en productiepatronen in Afrika en Azië (EEA, 2015). Met nadien een lichte 

afzwakking van de groei wanneer die landen meer welvarend worden. Die verwachtingen worden de laatste tijd 

bijgesteld. Er heerst onzekerheid door de toenemende handelsconflicten zoals de handelsoorlog tussen de twee 

economische grootmachten China en de Verenigde Staten, de Brexit, de Italiaanse begrotingsperikelen, de 

economische krachtmetingen naar aanleiding van schaarse grondstoffen en die onzekerheid weegt op de 

wereldwijde economie. Volgens de economische denktank OESO krijgt de wereldwijde economie af te rekenen met 

een zwakkere groei dan eerst gedacht. België is, als een kleine en zeer open economie, echter extreem gevoelig 

voor internationale ontwikkelingen. De brexit en de handelsoorlog kunnen dus een groot gevaar voor de Belgische 

economie vormen (EWI, 2018). 

De economie krijgt een steeds mondialer karakter. Grote ondernemingen en economische machtsblokken nemen 

economische beslissingen vanuit internationale context (VMM, 2014). De trend van de toegenomen mondiale 

economische afhankelijkheid (globalisering) gaat hand in hand met de (tegen)trend om zich meer terug te plooien 

op lokale noden, markten en diensten (lokalisering) (VMM, 2014). Lokale productie- en consumptieketens winnen 

ook aan belang door een stijging van de transportkosten en toenemend milieubewustzijn. Lokale ketens zijn een 

opportuniteit voor Vlaanderen omdat ze bijdragen tot de robuustheid en weerbaarheid van lokale socio-

economische systemen. Ze kunnen Vlaanderen helpen om schokken op de wereldmarkt beter te kunnen opvangen 

(VMM, 2014). Het groeipotentieel van korte ketens wordt eerder als relatief beperkt ingeschat. Vlaanderen is ook te 

klein en te bevolkt om helemaal zelfvoorzienend te zijn (VMM, 2014). 

Kennis wordt in de toekomst nog een belangrijke pijler van nationale economieën (VMM, 2014). In het Westen doet 

zich een gedeeltelijke verschuiving voor van productie naar kennismaatschappij en -economie. De verdere uitbouw 

van een kennismaatschappij zal voor Vlaanderen noodzakelijk zijn om nog een rol van betekenis te blijven spelen op 

het internationale economische toneel. Vooral inzetten op slimme specialisatie zowel in de diensten als in de 

maaksectoren om de positie op de internationale markt te behouden en versterken (VMM, 2014). 

De economische groei zet het milieu wereldwijd onder druk maar tegelijk staan de publieke middelen voor 

milieubescherming onder andere in Europa onder druk door de beperktheid van de groei (EEA, 2015). Ondanks dat 

de welvaartsverschillen tussen de landen afneemt, zien we binnen landen, zowel wereldwijd als binnen Europa, de 

sociale ongelijkheid toenemen (EEA, 2015). Alternatieve groei-indicatoren zoals de Human Development Index 

(HDI), de Genuine progress indicator (GPI) en de Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) wijzen er op dat de 

reële groei de voorbije decennia lager uitviel en soms zelfs negatief was, indien we een aantal sociale en 

ecologische kosten mee in rekening brengen. 

De uitstoot van broeikasgassen wereldwijd bereikte, ondanks het klimaatakkoord van Parijs, dit jaar een historisch 

hoogtepunt. En er is geen enkele indicatie dat de absolute piek in zicht is. Om de doelstellingen van Parijs te halen 

moeten alle landen samen hun klimaat-inspanningen minstens verdrievoudigen, zo blijkt uit het rapport van de VN. 

Europa wil de eerste grote economie zijn die tegen 2050 klimaatneutraal wordt. Daarmee scherpt Europa zijn 

ambities aan. Eerder was de doelstelling om de uitstoot tegen 2050 met 80 tot 95 procent terug te dringen in 

vergelijking met 1990. Het blijft natuurlijk de vraag of de lidstaten de ambitieuze plannen van de Commissie willen 

volgen. Europa denkt daarbij vooral aan een transitie naar hernieuwbare energie gekoppeld aan drastische 

energiebesparing. Het energieverbruik moet tegen 2050 gehalveerd worden door een stijging van de energie-

efficiëntie drastisch. Daarnaast moet het aandeel hernieuwbare energie opgetrokken worden en dat van olie en gas 

fors dalen. Nu draait Europa voor 55 procent van zijn energieproductie op die fossiele brandstoffen. Dat moet 

zakken naar 20 procent. Een echte transitie naar koolstofarme energieproductie vergt echter nog vooruitgang in 

technologische ontwikkelingen voor o.a. de opslag en de slimme distributie van energie op grote schaal. 

De klimaatuitdaging wordt vooral gekaderd als een energieprobleem maar een transitie naar een circulaire, lokaal 

verankerde economie is minstens even belangrijk (OVAM, 2018). Materiaalgerelateerde processen zijn namelijk 

samen goed zijn voor ongeveer twee derde van de totale uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen. De 

koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie bedroeg in 2010 zo’n 20 ton per inwoner, of tien keren hoger dan 

de 2 ton per inwoner die toelaat om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen (Vercalsteren et al., 2017). We 
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moeten dus zoeken naar andere, meer duurzame productie- en consumptiepatronen om de koolstofvoetafdruk te 

doen dalen (OVAM, 2018). 

Ons huidige consumptiepatroon legt een zware druk op het leefmilieu en de natuur, zowel hier als elders. 

Mobiliteit, wonen en voeding zijn de consumptiecategorieën met de meeste impact op het milieu. Er is wel een 

toenemende maatschappelijke en individuele bewustwording rond milieuproblemen, gezondheid en dierenwelzijn 

(zie 4.1.5) en dat kan een belangrijke impact op de ecologische voetafdruk van onze consumptie hebben. Uit een 

studie van Departement Omgeving blijkt dat het aantal consumenten dat zichzelf in staat acht om de juiste 

beslissingen te nemen ten voordele van het milieu in Vlaanderen significant gestegen is in vergelijking met 2012 

(Figuur 26) en dat het aantal consumenten dat weinig tijd besteedt en weinig waarde hecht aan milieuverantwoord 

gedrag significant gedaald is. Toch staat 34,4% van de Vlaamse consumenten niet stil bij hun ecologische voetafdruk 

of vergeten ze gewoon milieubewust te leven (Departement Omgeving, 2017). 

 

Figuur 26: Evolutie van het type consumenten in Vlaanderen tussen 2012 en 2017 (Bron: Departement Omgeving). 

Een verandering in de consumptie heeft uiteraard een effect op de productie. De toenemende vraag naar duurzame 

producten resulteert in toenemend aanbod van producten met een duurzaamheidslabel. Op regionaal niveau wordt 

deze link echter doorkruist door het verhandelen van goederen en diensten. Vleesproducenten zetten bijvoorbeeld 

meer in op export om de dalende binnenlandse consumptie te compenseren. 

Volgens het rapport van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (2018) reden de Belgen in 2017 voor het 

eerst minder kilometers met de auto. Het aandeel auto als verplaatsingsmiddel is gedaald ten voordele van de fiets 

en in mindere mate het openbaar vervoer, toch blijft de wagen met zijn aandeel van 72% met voorsprong het 

favoriete vervoersmiddel in België. Het lijkt er dus op dat de langverwachte ‘modale shift’ eindelijk heel voorzichtig 

is ingezet. Maar om die kentering te bestendigen en versnellen volstaat ons huidige mobiliteitsbeleid volgens 

mobiliteitsexperten niet. De ontdieseling zet zich verder maar groene wagens breken maar moeilijk door. 
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Zal de economie groeien of krimpen? Zet de globalisering zich door of vervallen we in protectionisme? 

Economische projecties zijn uitermate onzeker. Ze zijn namelijk gebaseerd op assumpties die zelf ook uitermate 

onzeker zijn zoals de stabiliteit van de financiële markten, de geopolitieke situatie, militaire conflicten,… (EEA, 

2015) 

Aannames voor de ruimtelijke vertaling en kwantificering van de kijkrichtingen: 

De projecties van de werkenden en de verdeling over de economische sectoren (Bijlage 1: De bevolking en 

werkenden in Vlaanderen en Brussel) werden bepaald aan de hand van: 

 de RSZ statistiek van het aantal werkenden in loondienst 2013 

 het aantal zelfstandigen per sector dat berekend werd met behulp van de Vlaamse arbeidsrekening 

(2013) van het Steunpunt Werk 

 de groei van het aantal werkenden. Deze werd bepaald door de groei van de werkzame bevolking (i.e. de 

bevolking uit de bevolkingsprojectie van het FPB en de ADS met een leeftijd tussen 15 – 64 jaar) 

vemenigvuldigd met de werkzaamheidsgraad uit het IMPACT scenario van Steunpunt Werk (zie 

http://projecties.steunpuntwerk.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/) 

 de toekomstige verdeling van de werkenden over de economische sectoren. Deze wordt gestuurd door 

het PLANET model van het Federaal Planbureau (FPB) en FOD Mobiliteit en Transport (2015), 

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (december 2015). 

De basiskaart voor tewerkstelling die gebruikt wordt voor de simulaties in het ruimtemodel is een kleine update 

van de tewerkstellingskaart die in Poelmans et al. (2016) beschreven wordt. Dit rapport is te downloaden op: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077 

 

4.1.3 Technologische drijvende krachten 

Versnelde technologische ontwikkelingen vormen de tweede megatrend in het Megatrends-rapport (VMM, 2014). 

Technologie verandert hoe we werken, hoe we leven, hoe we met elkaar omgaan, hoe we consumeren, …. In de 

loop van de geschiedenis hebben technologische ontwikkelingen vaak aan de basis gelegen van grote 

maatschappelijke veranderingen. Zo luidde de uitvinding van de stoommachine op het einde van de achttiende 

eeuw de eerste industriële revolutie in. Vandaag verlopen de technologische ontwikkelingen alsmaar sneller en 

lijken exponentieel toe te nemen. Maar in welke mate en hoe ze ons leven precies zullen veranderen, valt niet te 

voorspellen (VMM, 2014). De toenemende convergentie tussen technologische domeinen versnelt de ontwikkeling 

nog, maar zorgt ook voor een toenemende complexiteit waardoor de impact op onze maatschappij en op het milieu 

steeds moeilijker in te schatten is. Toch kan het tij keren, een vertraging van de economische groei kan het budget 

voor ontwikkeling en onderzoek doen inkrimpen. 

Onze maatschappij zet op dit moment meer dan ooit in op technologische ontwikkelingen, niet alleen om de 

economie en welvaart op peil te houden, maar ook om antwoord te bieden op grote maatschappelijke uitdagingen 

zoals de klimaatverandering, schaarser wordende hulpbronnen, het gezond houden van onze leefomgeving,… 

(VMM, 2014). We rekenen op technologische ontwikkelingen om milieuproblemen op te lossen. Ze kunnen immers 

afvalstoffen uit onze omgeving verwijderen en processen efficiënter maken waardoor de uitstoot van vervuilende 

stoffen en het grondstoffen- en hulpbronnengebruik sterk verminderen. Maar technologische ontwikkelingen 

kunnen ook milieuproblemen veroorzaken of ze verschuiven. Door die toegenomen procesefficiëntie kan de 

economische activiteit in zijn geheel bijvoorbeeld ook weer groeien (‘reboundeffecten’), wat een negatieve impact 

op het milieu heeft. Daarenboven zijn sommige toepassingen zelf zeer energie-intensief of maken zelf gebruik van 

zeldzame aardmetalen of andere hulpbronnen (VMM, 2014). 

Uit de Megatrends-studie blijkt dat experten verwachten dat de volgende vier domeinen van faciliterende 

technologieën het milieu in Vlaanderen in belangrijke mate zullen beïnvloeden (VMM, 2014): nanotechnologie, 

biotechnologie, mechatronica en het gebruik en de ontwikkeling van ICT.  

http://projecties.steunpuntwerk.be/werkzaamheid/tls/werkzaamheid/
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Onderzoek/Studies/articleType/ArticleView/articleId/9077
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Onze maatschappij zet op dit moment meer dan ooit in op technologische ontwikkelingen, niet alleen om de 

economie en welvaart op peil te houden, maar ook om milieuproblemen op te lossen. Technologische 

ontwikkelingen worden in het algemeen als positief voor het milieu omschreven. Toch hebben ook technologische 

ontwikkelingen hun beperkingen. Sommige toepassingen zijn te duur, andere hebben een negatieve milieu-impact. 

De mate waarin men steunt op technologische ontwikkelingen om milieuproblemen op te lossen en de soort van 

tecnologie waarop men focust, verschillen van kijkrichting tot kijkrichting. 

 

4.1.4 Sociopolitieke drijvende krachten 

Tot aan het einde van de Koude Oorlog in 1991 was de geopolitieke wereld in twee kampen verdeeld, met de 

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie als grote machtsblokken. Sindsdien bepalen steeds meer invloedrijke regio’s en 

landen de politieke verhoudingen (VMM, 2014). Er hebben zich de laatste decennia immers nieuwe machtsblokken 

ontwikkeld gebaseerd op economische, financiële en/of militaire macht. Opkomende economische machten vragen 

sterkere vertegenwoordiging in internationale beslissingsfora. En ook niet-statelijke actoren, zoals multinationale 

ondernemingen, ngo’s, supranationale machtsblokken,… winnen hier meer en meer terrein. De politieke positie van 

de Europese Unie blijft eerder zwak door gebrek aan Europese identiteit en collectieve belangenbehartiging in het 

buitenlands beleid (VMM, 2014; Vlaamse Regering, 2015). 

Door de nieuwe geopolitieke situatie en de veranderende machtsverhoudingen nemen de spanningen in 

internationale relaties toe. .De toenemende competitie voor schaarse hulpbronnen vergroot die spanningen nog 

(VMM, 2014). Men ziet steeds vaker een nationaal protectionisme naar boven komen om de gevolgen van 

destabiliserende internationale trends te beperken. Er zullen nieuwe evenwichten gezocht moeten worden om 

globale, regionale en lokale belangen te verzoenen.  

De toenemende diversiteit in de samenleving tast het bestuurlijk vermogen aan. De dominante positie van zowel 

klassieke politieke als maatschappelijke actoren verzwakt. Overheden verloren in eerste instantie in relatieve zin 

macht aan (multinationale) ondernemingen. Recenter kregen maatschappelijke netwerken, groeperingen en 

bewegingen ook meer invloed. De toenemende beschikbaarheid van data, zorgen ervoor dat burgers de informatie 

gebruiken om zelf greep te krijgen op hun omgeving en leven. De democratisering van kennis en expertise maakt 

dat (groepen van) burgers zich kunnen ontwikkelen tot experts. Ad hoc of tijdelijke allianties en vrije 

samenwerkingsverbanden tussen belanghebbenden om een probleem te tackelen, kunnen onder andere dankzij de 

nieuwe informaticatechnologie sneller opgezet worden. De gezagsrelatie tussen overheid en burgers verschuift naar 

een onderhandelingsrelatie. Het collectief aansturen van maatschappelijke systemen (i.e. de governance) en in het 

bijzonder van het te voeren beleid omtrent hardnekkige (maatschappelijke of milieu-)vraagstukken, wordt 

complexer (VMM, 2014). 

In Vlaanderen is het besluitvormingsproces is verdeeld over talrijke bestuursniveaus, gaande van lokale, regionale , 

nationale en supranationale actoren (versnippering). Daarnaast worden binnen elk van die bestuursniveaus 

bevoegdheden uitgesplitst over beleidsdomeinen (verkokering). Voor complexe thema's die een multilevel en multi-

actoren aanpak vragen is een goede coördinatie en samenwerking tussen de verschillende (beleids)domeinen en 

niveaus cruciaal. 

De toekomstige ontwikkeling van verschillende sociopolitieke drijvende krachten, zoals het besluitvormingsniveau 

van de overheid, de complexiteit van de governance en de rol van de overheid zijn zeer onzeker. 

De ‘overheid’ heeft in de vier kijkrichtingen een belangrijke maar sterk verschillende rol. Ook de de ruimtelijke 

schaal van de governance (Vlaams of Europees niveau) is anders ingevuld. 
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4.1.5 Culturele drijvende krachten 

Uit de Megatrends-studie van de VMM (2014) blijkt dat onze samenleving wereldwijd evolueert naar een meer 

multipolaire wereld. Dat leidt tot meer diversiteit en mogelijk tot meer tegenstelling in verschillende domeinen van 

de samenleving waaronder cultureel en maatschappelijk. Deze mondiale trend manifesteert zich ook in Vlaanderen. 

Vlaanderen evolueert naar een ‘superdiverse’ samenleving. Onder invloed van toenemende immigratie en 

mobiliteit neemt de sociaal-culturele diversiteit in onze samenleving alsmaar toe (VMM, 2014). Vlaanderen telt, 

vooral in de steden, steeds meer bevolkingsgroepen van verschillende herkomst. Die heterogeniteit op vlak van 

herkomst, religie, cultuur en taal zorgt binnen de samenleving voor een mix aan levenswijzen, voorkeuren, gedrags- 

en verwachtingspatronen, bv. op vlak van voedingsgewoonten, woonvormen, kijk op natuur, milieubewustzijn. De 

interacties door de multiculturaliteit kunnen een verrijking betekenen voor het socio-culturele leven maar de 

aanpassing van de verschillende bevolkingsgroepen aan het samenleven in een diverse samenleving verloopt niet 

altijd probleemloos en zet de sociale cohesie onder druk (VMM, 2014). 

De laatste decennia wordt onze samenleving bovendien gekenmerkt door een toenemende individualisering: waar 

mensen vroeger vooral handelden vanuit collectieve waarden en normen, gaan mensen in de geïndividualiseerde 

samenleving meer en meer uit van eigen waarden- en normenkaders. Traditionele gezagsinstanties (politiek, kerk, 

school, familie, lokale leefgemeenschap) verliezen impact op de levenswijze van burgers terwijl de invloed van de 

omgeving, die gedomineerd wordt door een consumptiegerichte cultuur, steeds meer uitgesproken wordt (VMM, 

2014).  

Tegelijk winnen alternatieve waardepatronen aan belang. Er is een toenemende maatschappelijke en individuele 

bewustwording rond milieuproblemen, gezondheid en dierenwelzijn. Mensen gaan bewust duurzamer leven en 

zetten alternatieve vormen van samenleven, -werken en -wonen op, denk maar aan cohousing of 

kangoeroewoningen als nieuwe woonvormen. Maar of ze ook breed ingebed zullen raken is nog maar de vraag 

(VMM, 2014). 

De toekomstige ontwikkeling van de meeste culturele drijvende krachten zijn zeer onzeker. 

De sociale organisatie verschilt tussen de vier kijkrichtingen, onder andere de balans tussen groepsbelang en 

individueel belang wordt in de vier kijkrichtingen anders ingevuld. 

 

4.2 Directe drijvende krachten 

4.2.1 Verandering in landgebruik 

(Sub)urbanisatie wordt gezien als de belangrijkste trend in de verandering van landgebruik in Vlaanderen (RWO, 

2012). Vlaanderen is nu al sterk verstedelijkt. De ruimtelijke structuur kan het best omschreven worden als een 

stedelijke nevel: we zien veel bebouwingskernen met daartussen stukjes open ruimte (Groenboek BRV, 2011). Door 

deze nevelstructuur nemen we veel ruimte in aan een relatief lage dichtheid. 

De bebouwde oppervlakte is sinds 1970 gestegen (Poelmans et al., 2010). In 1976 was 7,2% de beschikbare ruimte 

in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bebouwd. In 1988 was dat al 11,7% en in 2000 18,3% 

(Figuur 27). Met een aandeel bebouwde oppervlakte van 27,6% in 2017 (www.milieurapport.be) behoort 

Vlaanderen bij de absolute koplopers in Europa (Poelmans en Engelen, 2014). Elke dag wordt 6 ha open ruimte 

ingenomen door functies die minstens een gedeeltelijke verharding met zich meebrengen (Mollen, 2018; Poelmans 

en Engelen, 2014). Zonder bijsturing zal dit hoogstwaarschijnlijk zo blijven. De open ruimte staat hierdoor meer en 

meer onder druk. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), dat het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zal 

vervangen, wil het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever gebruiken en zo de druk op de open ruimte 

verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 ha per dag vandaag naar 3 

ha per dag in 2025 en naar 0 ha per dag tegen 2040. Op 30 november 2016 keurde de Vlaamse Regering het 

Witboek BRV goed. Dat was een eerste belangrijke stap op weg naar het BRV. Het uiteindelijke Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen bestaat uit een strategische visie en een operationaliseringsprogramma in de vorm van een set 

beleidskaders. Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering de strategische visie van het BRV goed. 

http://www.milieurapport.be/
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Figuur 27: Verwachte evolutie van de bebouwde oppervlakte tegen 2050 in Vlaanderen zonder bijsturing van het beleid (Poelmans 

et al., 2010). 

De open ruimte staat niet alleen onder druk door de toenemende residentialisering als gevolg van verstedelijking 

maar is ook onderhevig aan een aantal andere veranderingen zoals de functionele verschuivingen ten gevolge van 

de verstedelijking en transities binnen de landbouw. 

Verstedelijking gaat hand in hand met een privatisering van de open ruimte: een steeds grotere oppervlakte wordt 

gebruikt door privétuinen, hobbylandbouw en paardenweides. De ‘vertuining’ nam tussen 1988-1990 en 2002-2005 

jaarlijks met ongeveer 1% toe waarvan het overgrote deel in voormalig landbouwareaal. De oppervlakte aan 

paardenweides wordt geschat op 70.000ha of ongeveer 7% van de onbebouwde ruimte (Bomans et al., 2009). De 

‘verpaarding’ vindt vooral plaats op locaties waar de productielandbouw sowieso reeds onder druk staat door de 

toenemende verstedelijking. Van de hobbyweiden heeft 15,5% een agrarische bestemming (Bomans et al., 2013). In 

de toekomst verwacht men een toenemende privatisering van de open ruimte (Tempels et al., 2012). 

Landbouw is met 610.971ha cultuurgrond in gebruik ook in 2017 nog altijd de belangrijkste speler in de open ruimte 

in Vlaanderen. Veranderingen, o.a. door andere teeltkeuzes of beheerpraktijken, hebben dan ook een belangrijke 

invloed op hun omgeving. Veeteelt, akkerbouw en tuinbouw zijn de grootste sectoren, in 2015 waren 89% van de 

landbouwbedrijven gespecialiseerd in een van deze drie (Departement Landbouw en Visserij). Veeteelt is met 53% 

veruit de belangrijkste specialisatie, gevolgd door akkerbouw met 23% en tuinbouw met 13%. Het effectief voor 

landbouw gebruikte areaal nam van 2000-2016 wel af met 2,6% (SVR, 2016). Men verwacht dat die trend zich in de 

toekomst voortzet (Dumortier et al., 2009; Stevens, 2014). Vooral vertuining en verpaarding van de open ruimte 

spelen hierbij een belangrijke rol (Bomans et al., 2013). Het aantal landbouwbedrijven loopt jaar na jaar terug. 

Tussen 2000 en 2016 is het aantal met 41% teruggelopen tot 24.000 bedrijven. Vooral de kleinere bedrijven 

stoppen, wat leidt tot een voortdurende schaalvergroting (Figuur 28). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam over 

dezelfde periode continu toe tot 26ha in 2016 (SVR, 2016). Schaalvergroting is geen nieuw fenomeen in Vlaanderen. 

Door mechanisering en schaalvergroting werd het landschap sterk geüniformiseerd: landbouwpercelen werden 

groter en kleine landschapselementen verdwenen. In het kader van het Europees gemeenschappelijk 

landbouwbeleid kunnen landbouwers vrijwillige overeenkomsten afsluiten met de overheid om de milieu- en/of 

natuurkwaliteit in het landbouwgebied te verbeteren. In ruil voor het toepassen van deze 

agromilieuklimaatmaatregelen ontvangt de landbouwer financiële steun. In 2014 waren op 44.269ha een of 

meerdere agromilieuklimaatmaatregelen van kracht. Men verwacht dat de vergroening van de landbouw zich in de 

toekomst binnen het landbouwgebied doorzet (NARA-T: Stevens, 2014). Net als voorgaande jaren zet de groei van 

de biologische sector zich ook in 2017 door in Vlaanderen (Timmermans en Van Bellegem, 2018). Het biologisch en 

omschakelingsareaal in Vlaanderen steeg in 2017 met 6% van 6.960 naar 7.367ha maar maakt nog altijd maar 1,2% 

uit van het totale Vlaamse landbouwareaal (620.380ha in 2016). Bijna een derde van de Vlaamse biologische 

landbouwbedrijven houdt biologisch vee, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie (+12%). De 



 

www.inbo.be Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (83) 49 

biologische rundveestapel groeide met 68% ten opzichte van 2016, het aantal biomelkkoeien verdubbelde 

ruimschoots. Ook de biovarkensstapel vertoonde een groei van 40%. 

 

Figuur 28: Het aantal landbouwbedrijven en de gemiddelde oppervlakte per bedrijf (ha) in de periode van 2005 tot 2015 (Bron: 

Departement Landbouw en Visserij op basis van FOD Economie) 

Men verwacht dat de versteende oppervlakte, zonder bijsturing, tegen 2050 verder zal toenemen. We gaan in 

onze vier ’kijkrichtingen echter uit van een ruimteneutraal scenario omwille van de doelstellingen in het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen waarvan de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 de strategische visie goedkeurde. 

Aannames voor de ruimtelijke vertaling en kwantificering van de kijkrichtingen: 

We gaan uit van het Ruimteneutraal scenario dat gebaseerd is op hoofdstuk 7 “ Simulation of future land use in 

Flanders and Brussels” in Crols (2017). In dit scenario brengt men de huidige groei van 6 ha in ruimtebeslag per dag 

terug naar 3 ha in ruimtebeslag per dag in 2025 en naar 0 ha per dag in 2040.  

De basiskaart voor landgebruik die gebruikt wordt voor de simulaties in het ruimtemodel is een kleine update van 

de bevolkingskaart die in Poelmans et al. (2016) beschreven wordt. 

De oppervlaktevragen verschillen tussen de kijkrichtingen door de natuurontwikkeling en afbraak van 

lintbebouwing. 

 

4.2.2 Polluenten en nutriënten 

Heel wat milieu-indicatoren in Vlaanderen, zoals de emissies naar lucht en water, zijn in positieve zin geëvolueerd 

maar de laatste jaren zwakken die gunstige trends af (VMM, 2018). De impact op mens, natuur en economie blijft 

groot. 

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 

energieverbruik, het toepassen van meer efficiënte productiemethoden, de invoering van emissiegrenswaarden 

voor grote stookinstallaties, de omschakeling van steenkool naar aardgas en de toepassing van rookgaszuivering. 

Recent lijken die gunstige evoluties af te zwakken (VMM, 2018). Inademen van luchtvervuilende stoffen zoals fijn 

stof of NO2 is schadelijk voor de gezondheid. Voor heel wat luchtvervuilende stoffen zoals fijn stof of NO2 worden 

de grenswaarden voor de bescherming van de mens nog steeds overschreden (www.milieurapport.be). 

De totale vermestende emissie daalde tussen 1990 en 2009 met 80%. De daling was vooral het gevolg van een 

reductie in de landbouw door afname van de veestapel, een efficiëntere mestbewerking, de bouw van emissie-arme 

stallen en een daling in het gebruik van kunstmeststoffen. Een betere afvalwaterzuivering en het gebruik van 

schonere en efficiëntere verbrandingstechnieken zorgden respectievelijk voor een verminderde belasting van het 

oppervlaktewater door huishoudens en industrie en een verminderde NOx-emissie. De impact van vermestende 

emissies op het milieu is daardoor ook gedaald maar blijft hoog. Zo werd in 2016 op 82 % van de totale Vlaamse 

oppervlakte terrestrische ecosystemen (bos, heide en soortenrijk grasland) de kritische last voor vermesting nog 

steeds overschreden. De kritische lastwaarden worden wel in geringere mate overschreden dan in het verleden 

maar ook hier stellen we de laatste jaren nog weinig verandering in vast. Ook in de oppervlaktewateren binnen 

landbouwgebied verbeterde het percentage meetplaatsen met een overschrijding van de drempelwaarde en de 
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gemiddelde nitraatconcentratie in landbouwgebied duidelijk tussen 2005-2006 en 2013-2014 

(www.milieurapport.be). Maar sindsdien zet die verbetering zich echter niet meer door. In de winter van 2016-2017 

overschreed bijna 21 % van de meetplaatsen de drempelwaarde. Voor fosfaat bedroeg het percentage 

meetplaatsen dat de norm in de winter van 2016-2017 overschreed 67%. Hieruit blijkt dat het fosfaatprobleem 

groter is dan het nitraatprobleem. De huidige fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden naar het oppervlaktewater 

zijn gedeeltelijk een historische oorzaak door de verzadiging van de absorptiecapaciteit van de bodem.  

De verzurende emissie daalde tussen 1990 en 2014 met 67 % (www.milieurapport.be). Dat is onder andere te 

danken aan de ontzwaveling van brandstoffen (daling van de SO2-emissie), de afbouw van de veestapel, de bouw 

van emissiearme stallen en de toenemende mestverwerking (daling van de NH3-emissie), het goedkeuren van het 

luchtkwaliteitsplan voor NO2, de aanpassing van de belasting op inverkeersstelling (BIV) en de verdere vergroening 

van de verkeersbelasting (daling NOx-emissie). Het grote aandeel dieselwagens in het personenwagenpark heeft wel 

nog een negatieve invloed op de NOx -emissies. De impact van verzurende emissies op het milieu door depositie 

nam daardoor ook af (www.milieurapport.be). De totale oppervlakte terrestrische ecosystemen waar de kritische 

last voor verzuring overschreden werden, daalde sterk. Maar de laatste jaren is de dalende trend duidelijk 

afgezwakt. In 2016 steeg de oppervlakte natuur in overschrijding weer. 

Ondanks de maatregelen van de voorbije decennia verbetert de kwaliteit van het leefmilieu in Vlaanderen te weinig 

of niet snel genoeg. Volgens de Milieuverkenning 2018 blijken de huidige inspanningen ontoereikend om de milieu-

impact van drie belangrijke maatschappelijke systemen (voeding, mobiliteit en energie) terug te dringen (VMM, 

2018). Een fundamentele verandering van deze systemen dringt zich op om de welvaart en het welzijn van de 

komende generaties veilig te stellen zonder de planeet te overbelasten. 

Voor heel wat milieuvervuilende stoffen zijn de emissies in Vlaanderen gedaald. Verschillende positieve trends 

zwakken ondanks de inspanningen van de voorbije decennia echter af. De impact op mens, natuur en economie 

blijven groot (VMM, 2018). Volgens de Milieuverkenning 2018 blijken de huidige inspanningen ontoereikend om 

de milieu-impact van drie belangrijke maatschappelijke systemen (voeding, mobiliteit en energie) terug te dringen 

(VMM, 2018). Een fundamentele verandering van onze maatschappelijke systemen dringt zich op. 

 

4.2.3 Overexploitatie 

De vraag naar grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen stijgt wereldwijd door o.a. de economische groei, de 

toenemende welvaart, industriële en technologische ontwikkelingen en de veranderende consumptiepatronen 

(VMM, 2014). Men verwacht dat de globale vraag in 2030 verdubbeld zal zijn ten opzichte van 2010 (EEA, 2014). 

Steeds meer grondstoffen en hulpbronnen raken uitgeput of worden schaars en zijn daarenboven ongelijk verdeeld 

over de wereld. Competitie voor schaarse en ongelijk verdeelde hulpbronnen leidt tot geopolitieke spanningen. 

Europa is arm aan grondstoffen, de Europese economie is dus sterk afhankelijk van de import ervan. De 

afhankelijkheid vermindert wel door toenemende productie-efficiëntie waardoor de economische en 

welvaartsgroei steeds meer losgekoppeld worden van het gebruik van grondstoffen. 

In Vlaanderen zijn dalende grondwaterstanden door grondwaterwinning en bodemverarming door intensieve land- 

en bosbouw voorbeelden van overexploitatie. 

Via vergunningen, heffingen en sensibilisatie probeert de overheid de afname van grondwaterverbruik en -

winningen te stimuleren. Dat beleid lijkt te werken want tussen 2000 en 2016 daalde het grond- en 

leidingwaterverbruik in Vlaanderen respectievelijk met 31% en 8% (www.milieurapport.be). En ook bij de 

meetfilters van de VMM in de diepere (niet-freatische) grondwaterlagen stelt men over een periode van 2010-2015 

duidelijk meer stijgingen dan dalingen vast (Figuur 29) (www.milieurapport.be). Toch zijn er ook nog locaties met 

dalende trends. Er wordt uit sommige lagen dus nog steeds te veel grondwater opgepompt 

(www.milieurapport.be). Een volgehouden beleid dat gericht is op een vermindering van het (grond)watergebruik 

en het stimuleren van de aanvulling van de voorraden door infiltratie, zou in de toekomst de overexploitatie van de 

grondwatervoorraden verder moeten doen afnemen. 

Daar staat echter tegenover dat door de toenemende verharding en de effecten van de klimaatverandering 

(verdroging) de druk op de grondwatervoorraden kan toenemen. De grondwaterstandindicator op de website van 

de Databank Ondergrond Vlaanderen geeft een beeld van de huidige grondwaterstand ten opzichte van het 
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verleden. De meetplaatsen zijn zo geselecteerd dat de grondwaterstand er niet beïnvloed wordt door 

waterwinning, drainage of andere menselijke ingrepen. De indicator geeft dus een beeld van de klimatologische 

variatie van de grondwaterstand. In de periode 2010-2015 nam het aandeel meetplaatsen met relatief (zeer) hoge 

grondwaterstanden af, terwijl het aandeel meetplaatsen met relatief zeer lage grondwaterstanden toenam. We 

zien hetzelfde beeld terug bij de analyse van de meetresultaten van de freatische meetfilters van de VMM (Figuur 

29) (www.milieurapport.be). 

 

Figuur 29: Evolutie weer van de grondwaterstanden van freatische en niet-freatische grondwaterlagen in Vlaanderen voor de 

periode 2010-2015 (Bron: www.milieurapport.be). 

In akker- en graslandbodems daalde het koolstofgehalte tot 2007 (Figuur 15). In de periode 2008 – 2011 stelde men 

terug een lichte toename van het koolstofgehalte in akkerbodems en in mindere mate in graslanden vast (Figuur 

15). Of dit effectief een trendbreuk betreft zullen toekomstige metingen moeten aantonen. Een structurele 

toename duurt tientallen jaren, een normalisatie naar de streefwaarde zal dan ook een hele tijd duren (NARA-T: 

Cools en Van Gossum, 2014). Behoud van een voldoende organische stof in de landbouwbodem is één van 

prioriteiten in het voorstel van de Europese Commissie in de thematische strategie voor bodembescherming van 22 

september 2006. Ook in bosbodems steeg het koolstofgehalte tussen 1990 en 2000 terug. 

Jaarlijks wordt in Vlaanderen ongeveer twee miljoen ton vruchtbaar bodemmateriaal door water geërodeerd. De 

grote socio-economische gevolgen (modderellende, overstromingen,…) daarvan resulteerden in een erosiebeleid 

(NARA-T: Van Der Biest et al., 2014). Vooral preventieve maatregelen zoals het achterlaten van gewasresten na het 

oogsten, het introduceren van regenwormen in de bodem, het gebruik van groenbedekkers, het vermijden van 

bodemverdichting en meer ingrijpend het omvormen van akker naar bos of de keuze voor minder erosiegevoelige 

teelten, verhinderen of verminderen het afspoelen van bodempartikels. Men verwacht dat de erosiviteit van de 

neerslag in de toekomst zal toenemen. Vooral de intensiteit van regenbuien zal een belangrijke invloed hebben op 

de neerslagerosiviteit. Hoe meer intense buien voorkomen, hoe hoger de neerslagerosiviteit zal zijn. En de 

klimaatverandering heeft een invloed op het voorkomen van dergelijke regenbuien. We zien nu trouwens al een 

stijging van de gemiddelde neerslagerosiviteitsfactor van 880 MJ.mm/ha.jaar voor een periode van 1898 tot 2004 

tot 1040 MJ.mm/ha.jaar voor de periode van 1995 tot 2004. Die laatste periode wordt gekenmerkt door een erg 

hoge neerslagerosiviteit: tussen 1995 en 2004 worden tien jaren gekenmerkt door een hogere neerslagerosiviteit 

dan gemiddeld en bovendien vallen de drie meest neerslagerosieve jaren tussen 1898 en 2004 binnen de laatste 

vier jaar (Notebaert et al., 2006). 
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Door een beleid dat gericht is op een vermindering van het grondwatergebruik en het stimuleren van de aanvulling 

van de voorraden, zou de impact van overexploitatie van de grondwatervoorraden moeten afnemen. Daar staat 

tegenover dat de druk op de grondwatervoorraden zal toenemen door de klimaatverandering. 

De recente trend geeft aan dat het koolstofgehalte in akker- en bosbodems terug toeneemt. Een aantal Europese 

en Vlaamse beleidsinitiatieven zijn gericht op het in stand houden van een goede bodemkwaliteit. Een structurele 

toename van het bodemkoolstofgehalte duurt echter een hele tijd, een normalisatie naar de streefwaarde zal dan 

ook nog een hele tijd duren. 

Men verwacht dat de erosiviteit van de neerslag in de toekomst zal toenemen. Veranderingen in landgebruik zoals 

de afname van akkers en de toename van preventieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de 

bodemstructuur en de keuze voor minder erosiegevoelige gewassen kunnen de bodemerosie dan weer tegengaan. 

 

4.2.4 Klimaatverandering 

Klimaatverandering is volgens de Megatrends-studie van de VMM (2014) één van de zes wereldwijde megatrends 

met de meest directe invloed op het milieu in Vlaanderen. Het is ondertussen duidelijk dat het klimaat, los van de 

jaarlijkse seizoenschommelingen in temperatuur, neerslag en wind, structureel aan het veranderen is. Welke 

gevolgen de klimaatverandering op lange termijn exact zal hebben, is moeilijk in te schatten vanwege de 

complexiteit maar men gaat ervan uit dat het onomkeerbaar is en wereldwijd langdurige, ingrijpende en 

overwegend negatieve effecten zal hebben (VMM, 2014). 

Voor Vlaanderen zijn er drie scenario’s voor de toekomst (30, 50 en 100 jaren) afgeleid: een hoog, midden en laag 

scenario (Brouwers et al., 2015). Het midden klimaatscenario komt overeen met de mediaan van alle 

modelsimulaties maar is daarom niet per definitie het meest waarschijnlijke scenario. 

De jaargemiddelde temperatuur neemt tegen 2050 toe met 0,3°C in het lage klimaatscenario, 1,8°C in het midden 

klimaatscenario en 3,6°C in het hoge klimaatscenario (Tabel 3). De spreding tussen het laag en hoog klimaatscenario 

is in de zomermaanden groter dan in de wintermaanden. Er zijn slechts weinig ruimtelijke verschillen in België. In de 

zomer zien we wel een temperende werking van de kust op de opwarming (van Lipzig en Willems, 2015; Brouwers 

et al., 2015). 

Tabel 3: Absolute veranderingen in de jaar- en seizoensgemiddelde (winter van december t.e.m. februari en zomer van juni t.e.m. 

augustus) temperatuur in Ukkel over 50 en 100 jaar volgens het hoge, midden en lage klimaatscenario (van Lipzig 

en Willems, 2015). 

 50 jaar 100 jaar 

jaar winter zomer jaar winter zomer 

hoog +3,6°C +3,1°C +4,5°C +7,2°C +6,2°C +8,9°C 

midden +1,8°C +1,8°C +2,3°C +3,7°C +3,6°C +4,5°C 

laag +0,3°C +0,4°C +0,1°C +0,7°C +0,9°C +0,2°C 

 

Het aantal extreem warme dagen (i.e. het aantal dagen met een daggemiddelde temperatuur >25°C) neemt in het 

hoog scenario sterk toe (Tabel 4) terwijl het aantal extreem koude dagen (i.e. het aantal dagen met een 

daggemiddelde temperatuur <0°C) sterk daalt. De sterkste toename van het aantal extreem warme dagen vindt 

plaats in het centrum van België. De afname van het aantal extreem koude dagen is het meest uitgesproken in de 

Ardennen (van Lipzig en Willems, 2015; Brouwers et al., 2015). 
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Tabel 4: Absolute verandering in aantal dagen per jaar met een daggemiddelde temperatuur boven 25°C (extreem warme dagen) 

of onder 0°C (extreem koude dagen) in Ukkel over 50 en 100 jaar voor het hoge, midden en lage klimaatscenario. 

De waarden tussen de haakjes geven het gemiddelde aantal dagen extreem warme en koude dagen weer in het 

historisch klimaat ( 1966-1990) zoals berekend in de controleruns met de klimaatmodellen. 

 50 jaar 100 jaar 

> 25°C < 0°C > 25°C < 0°C 

hoog +32 (10) -17 (33) +64 (10) -33 (33) 

midden +8 (4) -4 (10) +16 (4) -7 (10) 

laag 0 (0) -1 (3) 0 (0) -1 (3) 

 

De extreme temperaturen in de zomer zullen een grotere impact hebben in de steden. De toename van hittestress 

zal in stedelijke gebieden groter zijn dan in landelijke. Niet alleen omdat het in steden sowieso al warmer is tijdens 

hittegolven maar ook door de toekomstige uitbreiding van de steden zelf (Figuur 9) (Brouwers et al., 2015). In de 

stad zal meer energie nodig zijn om gebouwen te verkoelen. Stadsbewoners zullen ook meer geneigd zijn verkoeling 

te zoeken in groene gebieden nabij steden of aan de kust (VMM, 2014). 

De mondiale watercyclus zal reageren op de opwarming van de aarde maar de veranderingen in neerslag zullen niet 

uniform zijn over de aarde. Het contrast tussen droge en natte regio’s en tussen seizoenen zal verder versterkt 

worden. België ligt in een transitiezone met een lichte toename van het jaargemiddelde regen en een vernatting in 

de winter en een verdroging in de zomer. Twee van de drie scenario’s tonen een toename van het neerslagvolume 

in de wintermaanden. Tegen 2050 kan het met 19% stijgen in het hoge klimaatscenario. Het zijn daarbij niet zozeer 

het aantal natte dagen (maximaal +4% in het hoog scenario) die de neerslaghoeveelheid doen toenemen maar wel 

de toename van de neerslaghoeveelheid per dag. De toename in winterneerslag is sterker langs de kust. In twee van 

de drie klimaatscenario’s wordt een afname van de neerslag tijdens de zomermaanden verwacht volgens een 

noord-zuidpatroon, met een grotere verdroging in Zuid-België. Het zomerneerslagvolume kan tot 26% afnemen in 

het lage klimaatscenario. De afname lijkt te wijten aan de sterke afname van het aantal natte dagen. Het aantal 

extreme regenbuien zal wel stijgen in de zomer. 

Volgens het worst case scenario dat door het Waterbouwkundig laboratorium naar voor is geschoven, zal het 

gemiddelde zeeniveau tegen 2050 met 36cm stijgen. Het stormvloedniveau stijgt in datzelfde scenario met 45cm. 

In het Vlaams Klimaatbeleidplan 2013-2020 wordt voor de Belgische kust rekening gehouden met een gemiddelde 

verhoging van het zeeniveau tot zelfs 200cm maar er is wetenschappelijk gezien weinig reden om een dergelijke 

stijging op een termijn van 100 jaar aan te nemen (Brouwers et al., 2015). 

Dat het klimaat verandert staat ondertussen vast. Toch blijft de onzekerheid groot. De exacte kans op het 

voorkomen van een bepaald klimaatscenario is immers niet gekend. Bovendien zijn er processen en mechanismen, 

zoals bijvoorbeeld het overschrijden van tipping points, waar men nog niet expliciet rekening mee kan houden 

(Brouwers et al., 2015). 

 

4.2.5 Invasieve uitheemse soorten 

Door het toenemende transport van personen (toerisme) en goederen (mondiale handelsstromen) wereldwijd, kan 

het aantal invasieve uitheemse soorten en hun impact op onze biodiversiteit, economie, landbouw en 

volksgezondheid sterk toenemen (EEA, 2012). De effecten van de klimaatverandering kunnen het risico op 

verspreiding en vestiging van invasieve uitheemse soorten nog versterken. Zo creëert de stijging van de 

omgevingstemperatuur bijvoorbeeld gunstigere omstandigheden voor uitheemse soorten, terwijl inheemse soorten 

door de wijzigende omgevingscondities onder druk komen te staan. Ook de toename van biobrandstoffen als 

hernieuwbare energiebron, als antwoord op de klimaatverandering, vergroot het risico op verspreiding en vestiging 

van uitheemse invasieve soorten. Energiegewassen worden immers vaak geselecteerd op basis van eigenschappen 
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die ook kenmerkend zijn voor invasieve soorten, zoals een snelle groei en goede zaadzetting (EEA, 2012) en zijn 

daardoor potentieel invasief. 

Het is quasi zeker dat het aantal invasieve exoten in de toekomst zal toenemen en dat dat een impact heeft op 

onze economie, landbouw en volksgezondheid. 
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5 Kritische onzekerheden 

De toekomst is complex en uitermate onvoorspelbaar. We kunnen niet voorspellen hoe de drijvende krachten 

achter de uitdagingen in de toekomst precies zullen evolueren en uitpakken. Dat blijkt ook uit de vorige paragraaf 

waarin we de toekomstige trends van de drijvende krachten verkennen. Het toekomstige verloop van een aantal 

drijvende krachten is veel onzekerder dan dat van andere. Naast de algemene trend die zich op dit moment laat 

voelen, zien we bij sommige drijvende krachten namelijk ook signalen die wijzen op een mogelijke verschuiving of 

kanteling in die trend. De ontwikkeling van die drijvende krachten kan dan ook in verschillende richtingen 

evolueren. 

In deze paragraaf bepalen we de kritische onzekerheden op basis van de drijvende krachten die een grote impact 

hebben op de meeste geselecteerde uitdagingen maar waarvan het heel onzeker is hoe ze zullen evolueren. Deze 

kritische onzekerheden zullen we in hoofdstuk 5 van dit Natuurrapport (Stevens et al., 2018) gebruiken in een 

robuustheidsanalyse waarbij we nagaan of de vier kijkrichtingen en de daarin voorgestelde beleidsstrategieën rond 

groene infrastructuur nog steeds een oplossing bieden voor de geselecteerde uitdagingen wanneer men de kritische 

onzekerheden in twee plausibele, tegengestelde richtingen laat variëren. Deze analyse wordt ook wel 

‘windtunneling’ genoemd naar analogie met het testen van vliegtuigen onder allerlei extreme omstandigheden in 

een windtunnel. Op deze manier trachten we de onzekerheid over de toekomst toch mee te nemen in onze 

scenario-oefening en de gebruiker attent te maken en open te doen staan voor de veranderlijkheid van de 

omgeving (Dammers et al., 2013). Niettegenstaande drijvende krachten nauw samenhangen en met elkaar 

interageren, hebben we ervoor gekozen om de toekomstbestendigheid (robuustheid) van de kijkrichtingen voor 

elke kritische onzekerheid afzonderlijk te testen om de complexiteit van deze oefening in de hand te houden. 

In de eerste workshop vroegen we aan de gebruikersgroep de impact (grootte) van de drijvende krachten achter de 

geselecteerde uitdagingen in te schatten (zie 3.1). Op basis van deze input en van onze bespreking van de 

belangrijkste drijvende krachten achter elke deeluitdaging selecteerden we de drijvende krachten met de grootste 

impact ten aanzien van de meeste uitdagingen. De verstedelijking (verandering landgebruik) en de demografische 

en technologische drijvende krachten hebben impact op alle uitdagingenclusters. Ook de politiek, of breder gezien 

governance, heeft een belangrijke impact op de uitdagingen. Door wetgeving, subsidiëring, sensibilisatie,… kan de 

overheid immers heel wat directe en indirecte drijvende krachten achter de uitdagingen beïnvloeden. De 

klimaatverandering beïnvloedt vijf van de zes uitdagingenclusters sterk. En ook de economische groei en daarmee 

samenhangend de beschikbaarheid van publieke middelen en private inkomens, de mate van globalisering en ons 

consumptiegedrag (ruimte, energie en goederen) werden geïdentificeerd als belangrijke drijvende krachten achter 

heel wat uitdagingen. Onze manier van leven en onze waarden en normen blijken de belangrijkste culturele 

drijvende krachten te zijn die heel wat deeluitdagingen kunnen beïnvloeden. 

De mate van (on)zekerheid over het toekomstig verloop van deze drijvende krachten werd bepaald op basis van de 

inschatting van de gebruikersgroep en de verkenning van de toekomstige trends (zie paragraaf 4). De 

demografische drijvende krachten beschouwen we in dit rapport niet als kritische onzekerheden aangezien hun 

trend voor de beschouwde periode relatief zeker is. Daarnaast gaan we, ondanks dat enkel de strategische visie van 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) is goedgekeurd en er nog geen beleidskaders zijn, in onze scenario’s ook 

uit van een ruimteneutraal scenario zoals dat voorzien is in het BRV. De overige belangrijke drijvende krachten 

achter de uitdagingen beschouwen we wel als onzeker. 

We selecteerden op basis hiervan, de volgende kritische onzekerheden: 

 Consumptie en levensstijl: Ons huidige westerse consumptiepatroon gaat gepaard met een milieudruk 

die niet duurzaam is. We zien echter dat meer en meer mensen milieubewuster gaan leven en dat kan een 

belangrijke impact op onze consumptie en bijgevolg ook op de productie hebben. De huidige trend van 

consumentisme (voedsel, energie, ruimte,....) wordt in de robuustheidsanalyse tegenover de trend van 

minder (consuminderen) en anders consumeren met oog op duurzaamheid geplaatst. 

 Technologische ontwikkeling: Onze maatschappij zet op dit moment meer dan ooit in op technologische 

ontwikkelingen, niet alleen om de economie en welvaart op peil te houden, maar ook om antwoord te 

bieden op grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, het tekort aan hulpbronnen, 

het gezond houden van onze leefomgeving, het verminderen van de drukken op de biodiversiteit,… 

Technologische ontwikkelingen worden in het algemeen als positief voor het milieu omschreven. Ze 



 

56 Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2018 (83) www.inbo.be 

kunnen processen immers efficiënter maken. Maar door die toegenomen efficiëntie groeien ook de 

consumptie en de economische activiteit, wat dan wel weer een negatieve impact op het milieu heeft. 

Daarenboven zijn sommige toepassingen zeer energie-intensief of maken ze intensief gebruik van 

zeldzame aardmetalen of andere hulpbronnen. De volgende mogelijke ontwikkelingen worden in de 

robuustheidsanalyse tegenover elkaar geplaatst: 

o Technologie vermindert de milieudruk tegenover technologie vermindert de netto milieudruk 

niet. 

o Technologie zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de grondstoffen- en 

hulpbronnenefficiëntie tegenover technologie zorgt niet voor een netto verbetering. 

 Ruimtelijke schaal van governance: Governance en instituties omvatten de formele en informele 

processen, patronen en machtsstructuren waarmee we de sociale interacties binnen en tussen groepen 

van mensen coördineren en in goede banen leiden. De schaal ervan kan variëren van kleine lokale 

gemeenschappen tot een globaal, wereldomvattend systeem of netwerk. De huidige trend van 

globalisering gaat hand in hand met de tegentrend om zich meer terug te plooien op lokale noden en 

behoeften (lokalisering). Dat fenomeen heet glokalisering (VMM, 2014). In de robuustheidsanalyse gaan 

we het effect van globalisering en lokalisering op de werking van de kijkrichtingen na. 

 Klimaatverandering: Dat het klimaat verandert staat ondertussen vast. Maar hoe groot de gevolgen 

daarvan zullen zijn is nog onzeker. We onderzoeken de robuustheid van de kijkrichtingen ten opzichte van 

de gevolgen die men voor de drie klimaatscenario’s in Vlaanderen verwacht (Brouwers et al., 2015). 

Klimaatverandering is trouwens bij uitstek een mondiaal probleem en vraagt om een combinatie van 

globale aansturing en lokale initiatieven.  

Ondanks de grote mate van onzekerheid namen we de economische groei en de impact daarvan op private 

inkomens en op overheidsbudgetten niet mee als kritische onzekerheid omdat we geen grondige analyse van 

het economisch systeem uitvoerden. De onzekere evolutie in het besluitvormingsniveau in de 

politiek/governance en de globalisering van de economie werden samengenomen in de ruimtelijke schaal van 

governance en instituties. 
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Bijlage 1: De bevolking en werkenden in Vlaanderen en Brussel 

  Bevolking Werkenden 

    
Lichte 
industrie 

Zware 
industrie 

Afval & 
afvalwater
, water-
winning & 
water-
distributie Mijnbouw Energie 

Groot-
handel en 
transport 
en verkeer 

Detail-
handel en 
horeca 

Kantoren 
en 
administra
tie 

Overige 
diensten 

Zelfstan-
digen 

2013 7538079 237024 188706 17175 448 15360 284864 226033 599972 761057 521418 

2014 7575784 236067 185801 17188 446 15360 285634 226420 606379 774647 524163 

2015 7620902 235861 183426 17110 441 15283 287029 226607 613378 787397 526981 

2016 7667306 236404 182168 17064 437 15232 289550 227855 622887 803222 531822 

2017 7715602 237208 181294 16993 436 15156 292092 229335 632116 817377 536710 

2018 7761552 237533 179922 16872 433 15041 293987 230676 638744 828740 540188 

2019 7801952 236444 177366 16672 428 14856 294461 230900 642321 836039 540803 

2020 7841991 235328 174828 16484 422 14679 294075 230028 646005 843487 540974 

2021 7882175 234898 172774 16312 419 14521 294024 229607 650514 851499 541817 

2022 7918967 234624 171276 16151 413 14373 294360 229555 655096 859700 543087 

2023 7955387 233396 169010 15784 409 14049 293503 228528 656577 863873 542140 

2024 7991392 231229 166091 15414 403 13713 291737 226931 656023 865337 539527 

2025 8025443 228549 163076 15028 399 13368 289693 225250 655075 866371 536528 

2026 8057595 225923 160215 14754 391 13126 287690 223551 654255 867809 533701 

2027 8089116 223792 157472 14506 387 12903 285833 221982 653882 869589 531269 

2028 8120022 221701 154726 14259 382 12684 284043 220441 653501 871171 528871 

2029 8150410 219924 152033 14019 379 12466 282320 219011 653239 872659 526640 

2030 8180332 218174 149384 13787 372 12262 280623 217670 652978 874115 524464 

2031 8209814 216889 147072 13597 370 12092 279506 216846 654017 877291 523393 

2032 8239384 215718 144857 13414 367 11934 278526 216209 655319 880811 522594 

2033 8269081 214661 142733 13256 366 11791 277687 215764 656895 884679 522080 

2034 8298923 213718 140700 13116 365 11667 276987 215515 658724 888871 521851 

2035 8328927 212815 138706 12980 363 11554 276333 215398 660586 893091 521737 

2036 8359031 211919 136735 12862 362 11448 275683 215394 662373 897196 521667 

2037 8388681 210990 134759 12753 364 11354 274988 215459 663953 901000 521546 

2038 8417777 210117 132832 12656 368 11274 274365 215707 665593 904862 521594 

2039 8446245 209309 130964 12577 371 11209 273826 216145 667318 908830 521851 

2040 8473992 208585 129161 12518 373 11161 273392 216797 669169 912944 522350 

2041 8500944 207907 127404 12473 379 11126 273023 217645 671041 917071 523022 

2042 8527063 207200 125646 12439 384 11102 272625 218615 672672 920847 523684 

2043 8552311 206528 123923 12423 388 11096 272267 219775 674258 924531 524485 

2044 8576779 205886 122239 12423 396 11103 271959 221142 675785 928120 525440 

2045 8600492 205270 120585 12441 405 11128 271687 222716 677220 931555 526527 

2046 8623536 204675 118961 12476 415 11169 271454 224498 678539 934808 527752 

2047 8646018 204048 117339 12521 427 11224 271184 226438 679559 937621 528973 

2048 8668012 203449 115751 12591 438 11295 270966 228616 680483 940277 530368 

2049 8689605 202889 114207 12682 450 11388 270803 231048 681303 942754 531942 

2050 8710826 202350 112694 12790 466 11499 270682 233730 681975 945003 533676 
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Bijlage 2: De oppervlaktevraag in Vlaanderen en Brussel 

    Culturele identiteit versterken De natuur haar weg laten vinden De stroom van de economie benutten Samenwerken met natuur 

  2013 2025 2040 2050 2025 2040 2050 2025 2040 2050 2025 2040 2050 

Residentieel 208772 214005 220790 220790 222117 228902 228902 223042 229827 229827 222640 229425 229425 

Glastuinbouw (serres) 2495 2493 2493 2493 2454 2454 2454 2495 2495 2495 2495 2495 2495 

Lichte industrie 11751 12320 12483 12483 11751 11751 11751 12320 12483 12483 12320 12483 12483 

Zware industrie 5527 5858 5929 5929 5527 5527 5527 5858 5929 5929 5858 5929 5929 

Afval & afvalwater, waterwinning & 
waterdistributie 902 897 897 897 891 891 891 902 902 902 896 896 896 

Mijnbouw 398 397 397 397 397 397 397 398 398 398 397 397 397 

Energie 395 375 375 375 352 352 352 380 380 380 377 377 377 

Groothandel en transport & verkeer 9656 10807 11396 11396 10807 11396 11396 10807 11396 11396 10807 11396 11396 

Detailhandel en horeca 7252 7886 8266 8266 7886 8266 8266 7886 8266 8266 7886 8266 8266 

Kantoren& administratie 7810 7805 7754 7754 7805 7754 7754 7805 7754 7754 7805 7754 7754 

Overige diensten 11329 11430 11411 11411 11430 11411 11411 11430 11411 11411 11430 11411 11411 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 
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Bijlage 5 
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Bijlage 6 
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Bijlage 7 
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Bijlage 8 
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