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Participatieve planningsprocessen opgestart vanuit ecosysteemdiensten (ESD) kunnen het lokale 
besluitvormingsproces versterken.  Deze werkwijze helpt nl. deelnemers om de relatie tussen de 
maatschappij en haar omgeving beter te begrijpen, ze brengt de verschillende noden en standpunten 
dichter bij elkaar, levert nieuwe kennis op, verhoogt de transparantie van de besluitvorming, en helpt 
beter omgaan met conflicterend medegebruik.  Wanneer deze aanpak op de juiste manier wordt 
uitgevoerd, zullen de resulterende plannen leiden tot een breder draagvlak, een grotere kans op uit-
voering, en tijdswinst op langere termijn. Implementatie van deze plannen verhoogt de kans op een 
duurzaam resultaat en verhoogd maatschappelijk welzijn. 

Hoe kan je de kansen op succes verhogen?

• Betrek alle relevante actoren zo vroeg mogelijk in het planningsproces.

• Maak gebruik van een neutrale brugorganisatie met sterke facilitator-vaardigheden.

• Investeer in en mobiliseer ecosysteemdienstenkennis die gemakkelijk inzetbaar en communiceer-
baar is bij een groepsoverleg.

• Ontwikkel positieve stimulansen voor overheidsinstanties en actoren om een gezamenlijk gedragen
lokaal plan/visie te ontwikkelen.

• Hervorm overheidsstructuren en -instrumenten die geïntegreerde regionale ontwikkeling tegen-
werken of niet-gewenste neveneffecten hebben.



zxx Ruimtelijke planning op lokaal niveau: een uitdagend proces

Wat hebben een gemeentelijk structuurplan, plat-
telandsontwikkelingsplan, waterbeleidsplan en na-
tuurinrichtingsplan met elkaar gemeen? In al deze 
plannen wordt getracht om de behoeften van uit-
eenlopende actoren te verzoenen, waarbij ook re-
kening moet gehouden worden met de biofysische 
mogelijkheden van het gebied. Het pad naar een 
breed gedragen visie of plan kan echter lang zijn en 
vol met hindernissen.  Zo kan het bv. gebeuren dat 
lokale actoren zich enkel interesseren in hun eigen 
noden, of dat ze voortijdig afhaken omdat eerdere 
participatieve processen geen duidelijke resultaten  

hebben opgeleverd. Ook kan het gebeuren dat de 
uitvoering van beleidsdoelstellingen van de ene 
sector impact heeft op de doelstellingen van andere 
sectoren. Zulke situaties kunnen de ontwikkeling 
van nieuwe plannen ernstig vertragen, of kunnen 
zelfs leiden tot ongewenste gevolgen op lokaal ni-
veau. Hierdoor kan het gebeuren dat lokale actoren 
het vertrouwen verliezen ten aanzien van plan-
ningsprocessen en overheidsinstanties. Dergelijke 
situaties komen vrij vaak voor en worden meestal 
veroorzaakt door de institutionele versnippering, 
beperkte lokale capaciteit om complexe processen 
te begeleiden, en/of conflicterend landgebruik.

zxx Participatieve planning met behulp van ecosysteemdiensten (ESD) 
als alternatieve aanpak

Inzichten van Vlaamse en internationale casussen 
geven aan dat participatieve planning in combinatie 
met een ESD-benadering een veelbelovende aanpak 
vormt om een aantal van de bovenstaande proble-
men te voorkomen. Het doel van participatief plan-
nen met ESD is om een visie of plan voor een speci-
fiek gebied te ontwikkelen dat ondersteund wordt 
door een breed draagvlak, waarbij rekening wordt 
gehouden met zowel lokale behoeften als met sec-
torale doelstellingen, dat uiteindelijk leidt tot brede 
maatschappelijke voordelen en versterking van 
ecosystemen. Er zijn verschillende situaties waarin 

participatieve planning of visieontwikkeling met ESD 
een belangrijke bijdrage kan leveren:

1. Situaties waarin multifunctionele landschappen
gewenst zijn die tegemoet komen aan verschillende 
behoeften (in tegenstelling tot monofunctioneel 
gebruik). Hier moeten alle ESD die relevant zijn voor 
diverse actoren in overweging genomen worden om 
potentiële win-wins te identificeren. Ook wanneer 
win-wins niet mogelijk zijn, kan de ESD-aanpak bij-
dragen om bestaande conflicten beter te begrijpen 
en negatieve effecten te minimaliseren.

Visie voor De Wijers (VLM): De Wijers is een gebied in Limburg met 
vele troeven, maar waar een geïntegreerde visie ontbrak. De Vlaamse 
Landmaatschappij werd gevraagd om met de betrokken partijen een 
masterplan voor De Wijers op te maken (‘Uitdagingen voor De Wijers’). 
VLM gebruikte hiervoor het concept ESD als uitgangspunt voor een 
reeks participatieve workshops met een breed deelnemersveld.  Dit 
resulteerde in een aantal krachtlijnen voor de toekomst van De Wijers.  

Ruilverkavelingsproject De Cirkel (VLM): Het doel van dit project is 
om de natuurontwikkeling  in het landbouwgebied duurzaam te maken 
en rekening te houden met de lokale noden.  Door lokale bewoners 
te interviewen werd inzicht verworven over welke ESD als belangrijk 
worden ervaren. Dit leidde tot voorstellen om toegankelijkheid van het 
gebied te verhogen en de toeristische sector te betrekken. 



2. Situaties waarin een betere overeenstemming
tussen vraag en aanbod van bepaalde ESD noodza-
kelijk is. Dit kan gerealiseerd worden door het ver-
hogen van het aanbod of de toegang tot bepaalde 
ESD (bv. uitbreiding van stedelijke groen, of het toe-
gankelijker maken van groene ruimten), en/of door 
het verminderen van de vraag naar bepaalde dien-
sten (bv. minder watervervuiling verlaagt de vraag 
naar waterzuivering).

3. Situaties waarin een betere afweging beoogd
wordt tussen de lusten en de lasten van een ge-
wenste ESD. Actoren die verantwoordelijk zijn voor 
het verstrekken van bepaalde ESD (bv. natuurbe-
heerders, melkveehouders) zijn vaak niet dezelfde 

actoren als diegenen die er gebruik van maken 
(bv. toeristen, stedelingen die beschermd zijn te-
gen overstromingen). Een ESD-analyse kan helpen 
om deze onevenwichtigheden te herstellen via de 
ontwikkeling van nieuwe beleidsinstrumenten (bv. 
toeristenbelasting, vergoedingen aan landbouwers 
voor wildschade).

4. Situaties waarbij meer duurzame praktijken ver-
eist zijn. Door rekening te houden met de ecosys-
teemcapaciteit en onderliggende processen, kun-
nen nieuwe beheerpraktijken ontworpen worden 
(bv. biologische landbouw, natuurlijke waterzuive-
ring, herinrichting van open mijnen). 

zxx Voordelen en potentiële uitdagingen

Vergeleken met sectoriële planning heeft participatieve planning met ESD een aantal belangrijke voordelen:

Impact op individueel niveau: Bijdrage aan de kwaliteit van een visie/plan:
• Verandering in houding en opinies.
• Nieuwe inzichten over mens-natuur interacties

(bv. het verband tussen landgebruik, ecosyste-
men, biodiversiteit en de bijdrage die zij leveren
aan het menselijk welzijn).

• Bewustwording over de voordelen van gemeen-
schappelijk plannen (bv. bereiken van extra
baten door afspraken en acties op landschapsni-
veau; behoefte voor adaptieve strategieën voor
duurzame ontwikkeling).

• Identificatie van bezorgdheden die leven in 
het projectgebied, en helpt om te gaan met 
com-plexe maatschappelijke verwachtingen.

• Verbreding van het gezichtsveld door alle rele-
vante ESD van het landschap bespreekbaar te 
maken.

• Identificatie van trade-offs en/of win-wins 
tussen verschillende vormen van landgebruik 
(bin-nen en buiten het projectgebied).

Groepsdynamiek: Implementatie van visie/plan:
• Positievere groepsdiscussies doordat het 

ESD-concept eerder oplossing-georiënteerd is.
• Beter inzicht in de noden en achterliggende 

motivaties van andere actoren.
• Sociaal leren door het samenbrengen van 

verschillende soorten kennis gedurende 
groepsdiscussies.

• Stimulering van netwerken en het opbouwen 
van vertrouwen onder de deelnemers.

• Bijdrage tot oplossen van conflicten.

• Stimulering van samenwerking tussen de
betrokken deelnemers.

• Verhoogde kans om ideeën en plannen om te
zetten in acties en gezamenlijke implementatie
door partners.

• Ontwikkeling van gepaste gebiedsgerichte
maatregelen.

• Onthulling van implicaties voor beleid.

• Verbeterde kansen om de kwaliteit van
ecosystemen, duurzaam gebruik en menselijk
welzijn te verbeteren.



Potentiële uitdagingen met deze aanpak: 

• Verschillende interpretaties van het ESD concept:
Sommige actoren beschouwen ESD als een con-
cept dat een ‘groene agenda’ promoot, terwijl
anderen in groene sector bezorgd zijn dat de focus
te sterk op economische waardering ligt, wat tot
‘vermarkting’ van natuur zou kunnen leiden. An-
deren zijn dan weer bezorgd dat het te complex
en te wetenschappelijk is. Deze bezorgdheden
kunnen weggenomen worden door open te staan
voor een wijd spectrum aan waardes en noden bij
de actoren.

• Wanneer de focus te veel ligt op lokale kwesties,
kunnen impacten buiten het projectgebied ver-
geten of genegeerd worden (bv. impact van land-
gebruik op benedenstroomse landgebruikers).
Daarom is het belangrijk om deze mee te nemen
tijdens het planningsproces.

• Toekomstige veranderingen: Niet enkel de leve-
ring van ESD kan veranderen in de toekomst, maar
ook de maatschappelijke voorkeuren kunnen
veranderen. Wanneer de planning voornamelijk
gebaseerd is op het huidige aanbod en vraag van
ESD, dan kan dit leiden tot een ‘lock-in’, waardoor
de capaciteiten voor ESD levering op de lange ter-
mijn kunnen bedreigd worden. Dit kan proactief
aangepakt worden door een proces van adaptieve
planning, waarbij rekening wordt gehouden met
de toekomstige ESD-vraag en onderliggende eco-
systeem processen.

• Implementatiekloof: Ambitieuze visies en plannen
hebben het risico ‘in de lade’ te blijven liggen als
gevolg van bv. vaste procedures, sectoriële logica,
juridische bezwaren, administratieve grenzen, of
zwakke implementatiecapaciteit. Door de poten-
tiele implementatiekloven te analyseren en aan te
kaarten vooraleer het planningsproces van start
gaat, kunnen ontgoochelingen vermeden worden.

zxx Leerpunten vanuit de pilootstudies

Participatieve planning vanuit ESD kan op zeer ver-
scheiden manieren gebeuren. Toch kunnen er een 
aantal algemene lessen getrokken worden uit erva-
ringen van het verleden: 

• Zorg voor de juiste uitgangssituatie: Een duidelijke
focus en mandaat zijn heel belangrijk bij de opstart
van een planningsproces. Bovendien is het zinvol
om op voorhand de specifieke planningsinstru-
menten en het besluitvormingsproces waarin de

Lineair stadspark rond de Stiemerbeek (Stad Genk): De Stiemerbeek 
ligt in het midden van de stad Genk, maar is na jaren van verloede-
ring gedegradeerd tot een gefragmenteerde en vaak vervuilde beek.  
Door haar ligging heeft deze beek het potentieel om een aantrekkelijk 
stadspark te worden. Gedurende een fietstocht met de stadsdiensten 
werden al de functies van de beek in kaart gebracht.  In een daarop 
volgende workshop werden de ESD gerangschikt naar belangrijkheid, 
en werden de belangrijkste pijnpunten geïdentificeerd. 

Overstromingsbekkens in de Maarkebeek (Provincie Oost-Vlaande-
ren): In het kader van overstromingsproblematiek van de Maarkebeek, 
zullen er een aantal  wachtbekkens gebouwd worden.  Om de lokale 
impact voor landbouwers te beperken en om zoveel mogelijk maat-
schappelijk baten te genereren, heeft de provincie een serie partici-
patieve workshops georganiseerd.   Het ESD-kader werd gebruikt om 
samen met lokale actoren de multifunctionaliteit van de wachtbekkens 
en hun omgeving zoveel mogelijk te ontwikkelen.
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ESD resultaten gebruikt gaan worden, vast te leg-
gen. Verder is het ook belangrijk om alle relevante 
actoren van in het begin bij het proces te betrek-
ken. Het helpt wanneer de actoren een zekere ur-
gentie voelen en reeds vertrouwd zijn met partici-
patieve planningsprocessen.

• Ontwerp een ‘op maat gemaakt’ en flexibel par-
ticipatief proces: Deelname van een brugorgani-
satie met sterke facilitator-vaardigheden en een
geschikt forum voor informele interactie verhogen
de kansen op succes.  Identificatie van de noden
en interesses bij de actoren vormt een goede ba-
sis om een planningsproces op te starten. Om de
vereiste transparantie te kunnen blijven garande-
ren, is het belangrijk om goed te documenteren
hoe de beslissingen worden genomen.

• Balans tussen maatschappelijke relevantie en
duurzaamheid:  Door open te staan voor de ver-
scheidenheid in waarden en noden die actoren
hebben voor landschappen, natuur en ecosyste-
men, kun je zoveel mogelijk actoren aan boord
houden. Anderzijds is het ook belangrijk om de
duurzaamheid van de levering van ESD op de ra-
dar te houden.

• Gebruik en communiceer de informatie over ESD
op een flexibele manier: Om aan specifieke ken-
nisnoden tegemoet te komen, is het belangrijk
om wel afgewogen keuze te maken tussen de vele
wetenschappelijke ESD-instrumenten die ingezet
kunnen worden.  Het is van belang om de infor-
matie over ESD aan te bieden in een aangepaste
vorm, schaal en tijd, en transparant te communi-
ceren over de sterktes en zwaktes van ESD infor-
matie. Verder kan/moet het taalgebruik over ESD
aangepast worden aan de lokale context. Moge-
lijke alternatieven voor ESD zijn bijvoorbeeld na-
tuurvoordelen, landschapsdiensten, maatschap-
pelijke diensten...
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