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2  Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten 

Hoofdlijnen 

 Mens, economie en samenleving maken integraal onderdeel uit van ecosystemen. 

 Ook in een geürbaniseerde en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen hangen de omvang en 

de verdeling van welzijn en welvaart af van ecosysteemdiensten. 

 Inzicht in het belang of de waarde van ecosystemen voor welzijn en welvaart vergt niet alleen 

natuurwetenschappelijke kennis over ecosystemen en het aanbod van ecosysteemdiensten. 

Ook ethische, socioculturele, economische en juridische kennis over de belanghebbenden, hun 

afhankelijkheid van of vraag naar ecosysteemdiensten en hun gebruik ervan zijn van belang 

voor een ecosysteemdienstengericht beleid. 

 In Vlaanderen is een aanzienlijk deel van de voorraad natuurlijk kapitaal omgezet in menselijk, 

sociaal, technisch en financieel kapitaal. Hierdoor wordt het welzijn en de welvaart in 

Vlaanderen in toenemende mate afhankelijk van buitenlands natuurlijk kapitaal en importeren 

we in toenemende mate ecosysteemdiensten. 

 Politieke besluitvorming en overheidsbeleid zijn waarde-gebonden en waarde-gebaseerde 

processen. Het is dan ook relevant om bij de waardering van ecosysteemdiensten expliciet te 

zijn over de ethische keuzen of aannames die vervat zitten in de gehanteerde methoden, 

indicatoren en cijfers. 
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4  Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten 

2.1 Inleiding 

2.1.1 Doel 

Dit hoofdstuk presenteert het conceptueel raamwerk waarrond NARA-T is opgebouwd. Een 

conceptueel raamwerk biedt een voorstelling van de hoofdcomponenten van een systeem of thema 

en hun onderlinge verbanden (Mace et al., 2011). Die componenten zijn afgeleid van de 

doelstellingen en vragen die aan de basis liggen van dit natuurrapport (zie hoofdstuk 1). Voor de 

gebruiker van dit rapport streeft het raamwerk ernaar om de logica, de verhaallijn en de 

voornaamste begrippen die in de volgende hoofdstukken aan bod komen, op een (relatief) beperkt 

aantal bladzijden duidelijk te maken. Voor de medewerkers aan dit rapport geeft het raamwerk een 

zekere houvast om de consistentie en eenvormigheid doorheen de hoofdstukken tot stand te 

brengen. Dit ondersteunt hoofdstukoverschrijdende analyses en conclusies. De bedoeling is niet om 

een rigide structuur vast te leggen die in alle hoofdstukken van dit rapport tot in de kleinste details 

zou worden overgenomen. De heterogeniteit inzake beschikbare kennis en data, terminologie, 

visies en verwachtingen van lectoren in dit rapporteringsproces maken dat in sommige 

hoofdstukken de componenten van het conceptueel raamwerk soms grondiger of in een andere 

volgorde worden behandeld dan in andere. 

2.1.2 Probleemstelling 

Begrippen als natuur, biodiversiteit en ecosystemen worden in brede kringen vaak gebruikt om te 

verwijzen naar een geheel van planten, dieren en andere levensvormen in een groen landschap. 

Als iets dat er is, dat in Vlaanderen op heel wat plaatsen achteruitgaat en zich op andere plaatsen 

dan weer herstelt. Als een groen landschap waarin je kan gaan wandelen, spelen of op ontdekking 

gaan. Iets dat je kan beschermen, beheren of gewoon z’n gang kan laten gaan. Veel minder 

algemeen zijn de perceptie en het besef dat biodiversiteit en ecosystemen er niet alleen zíjn, maar 

dat zij ook iets dóen. 

In landschappen en ecosystemen spelen zich allerlei processen af waar wij als mensen voordeel bij 

hebben. Die voordelen kunnen we individueel of in groep ervaren, financieel, materieel of 

immaterieel, rechtstreeks of onrechtstreeks. Of we nu op de buiten wonen dan wel midden in de 

stad. Of we nu gedreven natuurliefhebber zijn, of er helemaal geen oog voor hebben. Ecosystemen 

zijn fabrieken van economische welvaart en een bron van maatschappelijk welzijn. 

Vooral in een urbane, geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen is het overgrote deel van de 

bevolking relatief sterk afgeschermd van of gebufferd tegen invloeden uit de natuurlijke 

leefomgeving. In de omgeving waarin we wonen, werken en ons verplaatsen, hebben we onszelf 

steeds beter geïsoleerd. De tijd dat onze voedselvoorziening varieerde volgens het ritme van de 

seizoenen of de grillen van het weer, ligt voor de meesten onder ons in een ver verleden. Voor 

vakanties kunnen velen zich verplaatsen naar streken met het gewenste klimaat, voor 

dagdagelijkse recreatie creëerden we faciliteiten met een aangenaam binnenklimaat. Water 

stroomt bovengronds (meestal) waar we het willen en waar we het niet willen verdwijnt het onder 

de grond. Die technologische en culturele buffering van natuurlijke invloeden versterkt ook de 

perceptie dat onze economische welvaart en ons welzijn relatief onafhankelijk zijn van 

(veranderingen in) ecosystemen. Bij het bestellen van een gerecht in een restaurant of het 

bereiden van een maaltijd thuis, kunnen we ons moeilijk voorstellen welke waaier aan 

levensvormen en ecologische processen, of welke oppervlakte aan terrestrische of mariene 

ecosystemen nodig zijn om die consumptie mogelijk te maken. Het is dan ook niet verwonderlijk 

dat bij vele productie-, consumptie- of landgebruiksbeslissingen de keuzen zich manifesteren als 

investeren in ecosystemen versus kiezen voor alternatieven met een meer onmiddellijke 

maatschappelijke return (bv. huisvesting, tewerkstelling of mobiliteit). De economische en 

budgettaire rekeningen en indicatoren (bv. indicatoren van economisch groei, overheidsfinanciën) 

die deze besluitvormingsprocessen mee informeren, tonen investeringen in ecosystemen daarbij 

vooral als een kostenverhaal. Investeringen in tewerkstelling, huisvesting of mobiliteit daarentegen 

worden voorgesteld als noodzakelijk voor het creëren van economische groei, efficiëntie en 

welvaart. 
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Figuur 1. toont onze afhankelijkheid van ecosysteemdiensten in een multifunctioneel landschap. 

Het gebruik van ecosysteemdiensten, vaak met behulp van menselijke expertise, financiële en 

technische hulpbronnen, levert economische en maatschappelijke baten op. Zo liggen ecosystemen 

en hun diensten aan de basis van ons individueel en collectief welzijn en onze economische 

welvaart. (Bron: aanpassing van (PBL, 2010). 

Kader 1 – Sleutelbegrippen 

Ecosystemen zijn dynamische complexen van gemeenschappen van dieren, planten en micro-

organismen en hun niet levende, abiotische omgeving die een functioneel geheel vormen. Mensen 

maken integraal deel uit van ecosystemen. Ecosystemen variëren enorm in schaal, van een 

tijdelijke plas op een onverharde weg over een tuin, natuurgebied of vallei tot het planetaire 

ecosysteem (MA, 2005a). 

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die mensen ontvangen van ecosystemen onder de vorm 

van materiële of immateriële goederen en diensten. Het is gebruikelijk om ze op te splitsen in 

producerende diensten (bv. voedselproductie, houtproductie), regulerende diensten (bv. 

waterzuivering, klimaatregulatie), culturele diensten (bv. recreatie) en ondersteunende diensten 

(bv. primaire productie). Veranderingen in de omvang en verdeling van ecosysteemdiensten 

hebben een invloed op onze welvaart en ons welzijn (MA, 2005a). 

Welzijn wordt, op het individuele vlak, bepaald door diverse elementen: het kunnen voorzien in 

materiële en lichamelijke basisbehoeften zoals voedsel en huisvesting; veiligheid; fysieke en 

geestelijke gezondheid en het beschikken over voldoende sociale contacten; en de mogelijkheid tot 

fysieke, geestelijke en sociale ontwikkeling, die bijdraagt tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. 

Dit individueel welzijn wordt mee bepaald door, maar heeft ook een invloed op, componenten van 

maatschappelijk welzijn waaronder veiligheid, sociale rechtvaardigheid, vrijheid, werkgelegenheid, 

mobiliteit en sociale cohesie. Hoe individuen en groepen die elementen ervaren en beoordelen is 

vaak situatieafhankelijk en varieert in functie van persoonlijke factoren en de geografische, 

culturele, socio-economische en ecologische omstandigheden waarin zij leven (MA, 2005a).  

Het conceptueel raamwerk van NARA-T beschouwt mensen met hun activiteiten, welvaart en 

welzijn integraal als onderdeel van ecosystemen (zie Figuur 2 en hoofdstuk 1, paragraaf 1.1). Dit 
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raamwerk is geïnspireerd door de conceptuele kaders van eerdere ecosysteemassessments en 

daarbij aansluitend interdisciplinair onderzoek (de Groot et al., 2010; Haines-Young et al., 2006; 

Haines-Young et al., 2008; MA, 2005a; Mace et al., 2011; Maes et al., 2013). Menselijke 

activiteiten interageren voortdurend met ecosystemen. Ze benutten er componenten van zoals 

biomassa (bv. houtoogst), bestuivingsprocessen (bv. fruitteelt) of afbraakprocessen (bv. zuivering 

van afvalwater). Dit gebruik van ecosysteemdiensten (zie Kader 1 & Figuur 1), veelal met input 

van menselijke expertise en technische hulpmiddelen, levert maatschappelijke en economische 

baten op. Zo liggen ecosystemen en hun diensten aan de basis van ons individueel en collectief 

welzijn en onze economische welvaart. De productie en het gebruik van die ecosysteemdiensten 

laten ook sporen na in ecosystemen. 

Die interacties tussen mens en natuur kunnen zich meer of minder rechtstreeks manifesteren, en 

dit op lokale, regionale of globale schaal en op korte, middellange of lange termijn. De 

veranderingen in ecosystemen die hieruit voortvloeien, beïnvloeden op hun beurt weer de omvang 

of de ruimtelijke spreiding van het ecosysteemdienstenaanbod. Ruimtelijke verschillen in het 

ecosysteemdienstenaanbod kunnen we, mits voldoende data, in de vorm van kaarten, tabellen of 

grafieken weergeven en opvolgen doorheen de tijd. Ons gebruik van ecosysteemdiensten genereert 

naast onmiddellijke, nabije of tijdelijke welzijns- en welvaartswinsten ook indirecte ecologische, 

maatschappelijke en economische effecten op verderaf gelegen locaties, op andere ruimtelijke 

schaalniveaus of in de toekomst.  

NARA-T hanteert deze ‘ESD-cyclus’ als conceptueel raamwerk om die interacties tussen mensen en 

ecosystemen en het belang van ecosystemen voor welvaart en welzijn, beter zichtbaar te maken. 

Die focus weerspiegelt een antropocentrische visie op ecosystemen die het nut en de waarde van 

natuur voor de mens (als individu) en de samenleving (als groep) benadrukt (Jax et al., 2013; 

Schröter et al., 2014). Dit nut kan soms in economische, monetaire termen worden voorgesteld, in 

andere gevallen kan een voorstelling in termen van bijvoorbeeld gezondheid of andere 

maatschappelijke of culturele waarden meer aangewezen zijn. Naast die antropocentrische 

benadering bestaan evenwel ook andere ethische grondslagen, waardenstelsels en overtuigingen 

van waaruit het belang van biodiversiteit en ecosystemen wordt erkend. Maatregelen voor behoud 

of herstel van ecosystemen en biodiversiteit worden overigens vanuit meerdere waardenstelsels 

gemotiveerd. Zo vermeldt de preambule van het Biodiversiteitsverdrag van 1992 uitdrukkelijk ook 

de intrinsieke waarde van biodiversiteit – de waarde van biodiversiteit op zichzelf, los van haar nut 

of relevantie voor mensen – als uitgangspunt (Verenigde Naties, 1992). NARA-T besteedt dan ook 

aandacht aan de vraag in hoeverre biodiversiteit een voorwaarde vormt voor het aanbod en het 

gebruik van ecosysteemdiensten en de daaruit voortvloeiende welvaart en welzijn. Daarnaast 

wordt ingegaan op de vraag in hoeverre een beleid, gericht op ecosysteemdiensten en welzijn, ook 

bijdraagt aan het behoud of herstel van biodiversiteit (zie paragraaf 2.6). 

2.2 De ESD-cyclus als conceptueel raamwerk 

Ecosystemen zijn dynamische complexen van gemeenschappen van dieren, planten en micro-

organismen en hun niet levende, abiotische omgeving die een functioneel geheel vormen. We 

stellen deze functionele eenheden voor als structuren waarbinnen en waartussen zich ecologische 

processen afspelen. Ecosysteemstructuren variëren in functie van abiotische kenmerken zoals 

bodemtype, zuurgraad, trofie, vocht, temperatuur, hoogte en reliëf en in functie van biotische 

factoren zoals aantallen en diversiteit van levende organismen. We kunnen ecosystemen 

onderscheiden op vele schaalniveaus, variërend van een tijdelijke plas water op een onverharde 

weg over een tuin, landbouwgebied, riviervallei tot het planetaire ecosysteem. Mensen en hun 

activiteiten maken integraal deel uit van deze ecosystemen. 

 
Biotische en abiotische structuurelementen beïnvloeden elkaar via diverse ecologische processen of 

ecosysteemprocessen. Zo bepalen abiotische standplaatsfactoren mee welke types vegetatie en 

andere organismen zich in een gebied kunnen vestigen. Anderzijds beïnvloedt de aanwezigheid van 

die levende organismen ook de abiotische structuur. Zo hebben bossen op warme zomerdagen een 

verkoelend effect op het lokale microklimaat. Plantaardige organismen in de oceaan en op het land 

verlagen het koolstofgehalte van de atmosfeer en verhogen het zuurstofgehalte ervan. Bevers 

bouwen dammen die de hydrologie van een vallei beïnvloeden en daardoor ook de chemische 
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samenstelling van het water. Vegetatiestructuren op hellingen beïnvloeden via processen van 

infiltratie, afstroming en erosie de samenstelling van de bodem en het reliëf. 

Een aantal van die ecosysteemprocessen en –structuren vervullen functies ten voordele van de 

mens. Die deelverzameling van proces- structuurinteracties noemen we ecosysteemfuncties. Zo 

omvat de ecosysteemfunctie ‘primaire productie’ interacties tussen de abiotische structuur (bv. 

korrelgrootte van bodempartikels en bodemdichtheid), de biotische structuur (bv. aanwezigheid 

van micro-organismen in de bodem) en fysiologische processen (bv. fotosynthese). Die 

ecosysteemfuncties genereren voor de mens ecosysteemdiensten zoals (in het geval van primaire 

productie) voedsel, hout en energiegewassen. 

 

Figuur 2. Conceptueel raamwerk van NARA-T met de voornaamste relaties tussen ecosystemen, 

ecosysteemdiensten en hun invloed op menselijk welzijn en economische welvaart. Het raamwerk 

benadrukt het cyclisch karakter van deze relaties, de invloed van drivers op deze cyclus, de rol van 

instituties en menselijke keuzen en het belang van verschillende schaalniveaus. 

Ecosysteemdiensten zijn, in algemene termen, de voordelen die mensen ontvangen van 

ecosystemen. Zij kunnen bestaan uit materiële of immateriële goederen en diensten en worden 

doorgaans in drie of vier groepen ingedeeld. Producerende ecosysteemdiensten hebben de vorm 

van materiële, fysische producten, zoals houtige biomassa, veevoeder of voedsel. Regulerende 

ecosysteemdiensten doen zich voor als fysische processen, zoals waterzuivering of regulatie van 

lokaal stedelijk klimaat. Culturele ecosysteemdiensten hebben een eerder immateriële vorm zoals 

de mogelijkheden voor recreatie, ontspanning, cognitieve ontwikkeling, het opdoen van inspiratie, 

het ervaren van een thuisgevoel, identiteit, spiritualiteit, enzovoort. Daarnaast bestaan er nog een 

groot aantal ‘ondersteunende ecosysteemdiensten’ die het aanbod van de ecosysteemdiensten uit 

de vorige drie groepen mogelijk maken. We beschouwen deze ondersteunende diensten als 

onderdeel van de ecosysteemfuncties. NARA-T analyseert op schaal Vlaanderen vijf producerende, 

tien regulerende en één culturele ecosysteemdienst (zie Figuur 8 en Kader 5). De 16 

ecosysteemdiensten werden geselecteerd op basis van hun relevantie binnen Vlaanderen en de 

beschikbaarheid van kennis en gegevens hierover. 

Ecosystemen en hun functies en diensten voor de mens hebben (vooral) sinds de industriële 

revolutie op grote schaal wijzigingen ondergaan onder invloed van de mens. Maar ook in vroegere 

tijden hadden mensen al een bepalende invloed op het landschap waarin zij woonden. Op die 
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manier wijzigden zij de ecosysteemfuncties die er plaatsvonden en ecosysteemdiensten die het kon 

leveren, bijvoorbeeld door het creëren van heidelandschappen en andere extensieve agro-

ecosystemen. Die beïnvloedingsprocessen worden samengevat in een set van directe en indirecte 

drivers. Naast menselijke invloeden liggen soms ook natuurlijke drivers aan de basis van die 

wijzigingen, zoals geologische processen of natuurlijke fluctuaties in het klimaat. Sommige auteurs 

interpreteren die natuurlijke drivers veeleer als onderdeel van het ecosysteem 

(ecosysteemprocessen) zelf. 

Directe drivers zijn factoren en processen die op lokale, regionale of globale schaal rechtstreeks 

veranderingen teweegbrengen in ecosystemen en in de daaruit voortvloeiende ecosysteemfuncties 

en -diensten. Vaak worden directe drivers doelgericht gestuurd door de mens om het aanbod van 

ecosysteemdiensten te verhogen of te optimaliseren. Zo zijn veranderingen in landgebruik, irrigatie 

en de toediening van nutriënten in moestuinen of in landbouwgebied erop gericht om de 

ecosysteemdienst voedselproductie te verhogen. Soms vormen die drivers ook een neveneffect van 

andere menselijke activiteiten. Zo ontstaan klimaatverandering en luchtvervuiling door fijn stof als 

neveneffecten van het overmatig verbranden van koolstofhoudende brandstoffen. In de mate dat 

de directe drivers ongewenste effecten hebben op ecosystemen of mensen, worden zij ook vaak als 

‘drukken’ (‘pressures’) voorgesteld, als onderdeel van een milieuverstoringsketen (driver, pressure, 

state, impact, response of DPSIR-raamwerk) (Van Reeth & Vanongeval, 2005; Verbruggen, 1998). 

Aan de basis van die directe drivers ligt een complex van indirecte drivers die op elkaar en op die 

directe drivers inwerken. Bevolkingstoename leidt wereldwijd tot veranderingen in het landgebruik 

en het cultiveren van natuurlijke ecosystemen. In sommige regio’s en locaties is er veeleer sprake 

van ontvolking en worden voorheen gecultiveerde gebieden verlaten. Economische groei en 

technologische ontwikkeling, gericht op welvaartscreatie, liggen aan de basis van een toename van 

sommige ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld de toegenomen voedselproductie om een groeiende 

bevolking te voeden. Bij andere ecosysteemdiensten creëren zij dan weer een afname. Zo leidde 

urbanisatie ten gevolge van bevolkingsgroei tot een verminderde regulatie van overstromingsrisico 

in rivierbekkens in heel Europa. In Vlaanderen leidde urbanisatie ook tot een verkleining en 

versnippering van het landbouwareaal en werkte ze in de tweede helft van de 20ste eeuw de 

afname van het lokaal streekeigen voedselaanbod in de hand. Technologische ontwikkelingen 

kunnen de invloed van directe drivers mitigeren, bijvoorbeeld zuinigere verwarmingsketels doen de 

gemiddelde CO2-emissies per woning dalen. Ze kunnen de invloed van directe drivers ook 

versterken, bijvoorbeeld nieuwe ontginningsmogelijkheden voor de winning van schaliegas 

veroorzaken bijkomende emissies van broeikasgassen en milieuproblemen.  

De analyse van indirecte en directe drivers maakt ook duidelijk dat het aanbod van 

ecosysteemdiensten in een geürbaniseerde en geïndustrialiseerde regio als Vlaanderen nog 

zelden voortvloeit uit ‘puur natuurlijke’ ecosystemen. Ook in die zin blijkt dat mensen integraal 

deel uitmaken van ecosystemen. Zo is het huidige aanbod aan voedselproductie het resultaat van 

de inzet van menselijke knowhow, technische hulpmiddelen en financieel kapitaal. Het vloeit 

evenwel ook voort uit lange tradities die deel zijn gaan uitmaken van de cultuur en die lokaal of 

sectoraal soms sterk geïnstitutionaliseerd zijn (zie Kader 8). Ook in onze meest natuurlijke 

omgevingen, zoals in beschermde natuurgebieden, komt het aanbod van groene ruimte voor 

buitenactiviteiten mee tot stand dankzij zachte of harde infrastructuur om gebieden toegankelijker 

te maken (bv. uitgestippelde wandelroutes, onthaalcentra, informatieborden, of knuppelpaden door 

moerassige gebieden). 

De directe en indirecte drivers hebben ook een bepalende invloed op de vraag naar 

ecosysteemdiensten. Zo hangt onze vraag naar voedselproductie niet enkel af van het aantal 

consumenten (demografie) maar ook van eetgewoonten (cultuur en religie), van ruimtelijke 

patronen (veranderingen in landgebruik, bv. aanleg van tuinen) en van het aanbod van nieuwe 

vormen van voedsel (wetenschap en technologie). Veranderingen in landgebruik (bv. een toename 

van bebouwde en verharde oppervlakte) en de klimaatverandering beïnvloeden ook de vraag naar 

regulerende diensten (bv. de stijging van de zeespiegel en urbanisatie beïnvloeden de vraag naar 

regulatie van het overstromingsrisico en kustbescherming) en culturele diensten (bv. de 

toenemende dichtheid van bebouwing creëert een lokale vraag naar groene ruimte voor 

buitenactiviteiten).  

Trends in ecosystemen en in het bijhorende aanbod van ecosysteemdiensten hebben slechts 

maatschappelijke effecten op het vlak van welzijn en welvaart in zoverre er ook een gebruik van 
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ecosysteemdiensten mee samengaat. Een rietmoeras dat gevoed wordt met nutriëntenrijk water 

van een intensief bewerkte akker genereert inzake waterzuivering een groter maatschappelijk 

effect dan een gelijkaardig moeras dat niet gevoed wordt met afvalwater, afkomstig van 

menselijke activiteiten. In dat laatste geval is er immers ook geen vraag naar, noch een gebruik 

van, deze specifieke ecosysteemdienst. Zo heeft ook een toegankelijk bos nabij een dichtbevolkt 

gebied een grotere recreatieve waarde dan een toegankelijk bos van vergelijkbare oppervlakte in 

een dunbevolkt gebied waar nauwelijks recreanten komen. Dit gebruik hoeft evenwel niet 

noodzakelijk een fysieke interactie in te houden. Zo kan louter het besef dat in een regio de laatste 

bossen of landbouwgebieden verdwijnen een invloed hebben op het persoonlijk welzijn, ook al 

gebruikt men die gebieden zelf niet actief.  

Het expliciet onderscheiden van aanbod, vraag en gebruik van ecosysteemdiensten heeft enkele 

belangrijke gevolgen voor de toepassing van het ecosysteemdienstenconcept in de beleidspraktijk. 

In de eerste plaats betekent het dat de maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten niet 

louter afhangt van de kenmerken van dat ecosysteem zelf, maar ook van de maatschappelijke 

context waarin dat ecosysteem en de diensten die het genereert zich situeren. Veranderingen in 

die context kunnen de diensten die het ecosysteem levert meer of minder waardevol maken, ook al 

verandert het ecosysteem op zich niet. Die visie op ‘waarde’ verschilt van inschattingen van de 

biologische waarde van ecosystemen die in het natuurbehoud traditioneel worden toegepast en die 

zich vooral focussen op attributen van die ecosystemen zelf (bv. zeldzaamheid, structuurdiversiteit, 

oppervlakte, vervangbaarheid, …). Stellingen over de waarde van ecosystemen op basis van de 

ecosysteemdiensten die het genereert, worden dan ook niet altijd voetstoots aanvaard in 

natuurbehoudskringen (zie Kader 6). 

Een tweede gevolg van dit onderscheid tussen aanbod, vraag en gebruik is dat voor het bepalen, 

begrijpen en doeltreffend sturen van de maatschappelijke waarde van ecosystemen en hun 

diensten, inzicht in de concrete maatschappelijke en ruimtelijke context en kennis over de ESD-

belanghebbenden (zie Kader 3) even belangrijk zijn als de kennis over de structuren en processen 

van het ecosysteem zelf. Daarom dienen ecosysteemassessments voldoende aandacht te besteden 

aan ruimtelijke aspecten en dienen zij ecologische en socio-economische inzichten te combineren.  

Het maatschappelijk belang of de maatschappelijke waarde van ecosysteemdiensten wordt 

uitgedrukt in functie van hun maatschappelijke effecten op welzijn en welvaart. Die effecten 

doen zich gelden op meerdere niveaus, van het individu, over specifieke groepen zoals familie, 

lokale gemeenschap of belangengroep, tot hele volkeren en de wereldgemeenschap. Zo beïnvloedt 

een verandering in de groene infrastructuur nabij een bebouwde omgeving de afvang van fijn stof. 

Dit beïnvloedt op zijn beurt de blootstelling aan luchtverontreiniging bij omwonenden en heeft een 

effect op hun gezondheid. De verweving van bebouwde ruimte met groene infrastructuur kan 

mensen ook aansporen om meer actief de buitenruimte te gebruiken. Dit kan in een dichtbevolkte 

omgeving het sociaal contact tussen omwonenden verbeteren (bv. buurtpark, volkstuintjes, …) en 

het veiligheidsgevoel versterken. Anderzijds kan diezelfde verweving in een omgeving met 

onvoldoende sociale cohesie en sociale controle voor overlast zorgen of de lokale veiligheid voor 

wandelaars of fietsers negatief beïnvloeden. Dergelijke welzijnseffecten kunnen onder meer de 

prijzen van eigendommen of huurwoningen beïnvloeden, de koopkracht en samenstelling van de 

lokale bevolking en de financiën van lokale overheden. 

Het zichtbaar maken van de relatie tussen (veranderingen in) ecosystemen, ecosysteemdiensten, 

welzijn en welvaart valt niet los te koppelen van het vraagstuk over de waardering van 

ecosysteemdiensten. Los van de concrete eenheden waarin we die waarden bespreken of 

zichtbaar maken (gezondheid, mensenlevens, euro’s, materieel, omgevingskwaliteit, …) vormt de 

opsomming van welzijnscomponenten in Figuur 8 immers op zich al een selectie en prioritering van 

elementen die we belangrijk of waardevol vinden. 

De relatie tussen ecosysteemdiensten en de componenten van menselijk welzijn is complex en in 

belangrijke mate contextafhankelijk (zie Kader 1). Op globale schaal zouden zonder natuurlijke 

ecosystemen en hun diensten, het leven op aarde, menselijk welzijn en economische welvaart 

onbestaande zijn. In die zin is het belang of de waarde van ecosysteemdiensten oneindig of 

onschatbaar en zijn pogingen om dit in economische, monetaire termen te waarderen, weinig 

zinvol. Zo raamde in een spraakmakend artikel in Nature een interdisciplinair team van economen 

en ecologen de economische waarde van 17 ecosysteemdiensten van 16 biotopen op wereldschaal 
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op gemiddeld 33 biljoen (1012) Amerikaanse dollar per jaar, of 1,8 maal de waarde van het globale 

bruto nationaal product (BNP) (Costanza, 1997). In een reactie werd die waarderingsoefening 

samengevat als ‘a serious underestimate of infinity’ (Toman, 1998). In update van de 

waarderingsstudie uit 1997 werd de globale waarde van de 16 biotopen opgetrokken tot een 

bedrag tussen 125 en 145 biljoen (1012) Amerikaanse dollar per jaar (Costanza et al., 2014). Deze 

studie raamde het verlies aan ecosysteemdiensten tussen 1997 en 2011 ten gevolge van 

landgebruiksveranderingen tussen de 4,3 en 20,2 biljoen dollar per jaar. 

Recente ecosysteemassessments zoals het Millennium Ecosystem Assessment (MA) en het UK 

National Ecosystem Assessment (UK-NEA) zijn het er over eens dat concepten als ‘waarde’ en 

‘waardering’ een betekenis en inhoud hebben die breder is dan wat door de definities en methoden 

vanuit aparte wetenschappelijke disciplines of andere invalshoeken wordt aangereikt (MA, 2005a; 

Mace et al., 2011). Die diverse en uiteenlopende waarden zijn vaak niet eenvoudig optelbaar of 

aggregeerbaar, al dienen ze vaak wel tegen elkaar te worden afgewogen bij maatschappelijke of 

politieke discussies over landgebruik, toegangsrechten, investeringsmogelijkheden of de verdeling 

van overheidsbudgetten.  

Onze eigen persoonlijke kenmerken en de invloeden vanuit onze omgeving bepalen op welke wijze 

we de maatschappelijke effecten van ecosysteemdiensten waarnemen (percipiëren) en waarderen 

(appreciëren) (zie Kader 2). Wat voor sommige belanghebbenden (zie Kader 5) een economische 

opbrengst is, wordt door anderen geïnterpreteerd als een ecologisch verlies. Wat voor sommigen 

opportuniteiten en nieuwe mogelijkheden inhoudt (bv. bedrijventerrein, tewerkstelling) betekent 

voor anderen risico’s of beperkingen (bv. meer verkeer, minder groene ruimte). Die percepties en 

waarderingen bepalen mee de keuzen die we individueel of als groep maken inzake sociaal 

gedrag, consumptie en productie. Naarmate die menselijke keuzen stollen tot zich herhalende 

gedragspatronen, creëren zij instituties. Voorbeelden van instituties zijn de sociale netwerken 

waar wij deel van uitmaken, de markten waarin we consumeren en overheden die daarbij sturend 

optreden. Die instituties bepalen op hun beurt mee onze keuzen en gedragingen, maar worden er 

ook door gereproduceerd en gewijzigd. Het individueel en collectief gedrag dat uit deze menselijke 

keuzen en instituties voortvloeit, ligt op zijn beurt weer aan de basis van indirecte en directe  

drivers, de vraag naar ecosysteemdiensten, consumptie- en productiepatronen en de invloed 

daarvan op ecosystemen en ecosysteemdiensten. Instituties en menselijke keuzen liggen zelf op 

hun beurt aan de basis van hoe wij een ecosysteemdienst en de effecten die het gebruik ervan 

meebrengt, percipiëren en waarderen. 

Kader 2 – Instituties & institutionalisering 

Het begrip ‘institutie’ (‘institution’) is een veel gebruikte term binnen de beleids- en sociale 

wetenschappen. Instituties zijn geen synoniem voor ‘instellingen’ of ‘organisaties’ of ‘instanties’. 

Instituties zijn min of meer stabiele sets van sociale regels en gebruiken die worden toegepast bij 

interacties tussen mensen. Zij veruitwendigen zich als herkenbare en (deels) voorspelbare 

interactiepatronen of organisatievormen die het samenleven mogelijk maken. Voorbeelden van 

instituties zijn de familie, de school, taal, religie, wetgeving, het bedrijf, de overheid, een 

economische sector of de markt. De met instituties verbonden ‘regels’ kunnen deels formeel, 

schriftelijk zijn vastgelegd, zoals in een decreet, arbeidscontract of huishoudelijk reglement. 

Daarnaast veronderstellen zij ook bijna steeds informele gedragscodes die louter bestaan op basis 

van expliciete of impliciete afspraken tussen mensen: ouderlijk gezag, collegialiteit tussen 

werknemers, sociale omgangsnormen, hulpvaardigheid in een lokale gemeenschap, ….  

‘Institutionalisering’ verwijst naar het proces waardoor instituties ontstaan. De stabiliteit van 

instituties betekent niet dat zij eeuwigdurend en onveranderlijk zouden zijn. Waar mensen of 

groepen interageren, reproduceren zij instituties, maar kunnen zij ze ook veranderen of laten 

evolueren. Een voorbeeld is ‘taal’. Het gebruik ervan houdt haar levend, en reproduceert haar. 

Maar dit gebruik is ook vernieuwend en transformeert haar, bijvoorbeeld wanneer nieuwe woorden, 

uitdrukkingen of grammaticale regels in zwang komen, of bestaande woorden of regels 

‘verouderen’ en uiteindelijk verdwijnen. 

Onderzoek naar instituties richt zich meestal naar de actoren die er deel van uitmaken, de regels 

die de interacties tussen die actoren sturen, het discours en de zingeving die daarbij worden 

gehanteerd en de macht waarover die actoren beschikken. 
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Die interacties tussen individuele en collectieve menselijke keuzen en instituties worden 

samengevat onder de term governance. Ook de beleidsinstrumenten die overheden inzetten zoals 

wetgeving, sensibilisatie, subsidies en belastingen, passen in dit kader. 

De componenten en processen van de hierboven besproken ESD-cyclus overspannen meerdere 

ruimtelijke schaalniveaus, van de onmiddellijke lokale omgeving tot het globale ecosysteem 

waarvan wij afhangen voor onze overleving. NARA-T richt zich vooral op de toestand en trend van 

ecosysteemdiensten op het regionale niveau van het Vlaams Gewest. De meeste 

ecosysteemdienstenkaarten werden dan ook op dit schaalniveau uitgewerkt. Niettemin zijn voor 

een goed inzicht in ecosysteemdiensten op Vlaams niveau ook globale en lokale mechanismen en 

processen van belang. De geografische schaal heeft waardegebonden consequenties voor de 

conclusies en interpretatie van onderzoek en rapportering over ecosysteemdiensten. De keuze van 

het ruimtelijke schaalniveau bevoordeelt immers (impliciet) het gebruik van bepaalde 

kennissystemen, categorieën, datatypes en de betekenis die daaraan wordt toegekend (MA, 

2005a). De conclusies van een analyse van de toestand, trends en waarden van 

ecosysteemdiensten op gewestelijk niveau weerspiegelen dan ook niet noodzakelijk de toestand, 

trends en waarden zoals die op lokaal niveau worden onderscheiden of beleefd. Om die reden dient 

het ‘inzoomen’ op gewestelijke kaarten met de nodige omzichtigheid te gebeuren. 

Naast die ruimtelijke schaal is ook de tijdsschaal van belang. De keuzen inzake aanbod of gebruik 

van ecosysteemdiensten zijn niet enkel relevant voor het welzijn en de welvaart van de huidige 

generatie maar beïnvloeden ook de mogelijkheden van de volgende generaties. Voor ecologische 

analyses vergt dit een inzicht in hoe ecosystemen zullen reageren op recente en actuele 

landgebruiksveranderingen en op andere directe en indirecte drivers. Voor socio-economische 

analyses vergt dit een inzicht in de omvang en de aard van de behoeften van toekomstige 

generaties. Het vereist bovendien expliciete keuzen (of impliciete aannames) over hoe we welvaart 

willen verdelen tussen de huidige en toekomstige generaties. In economische waarderingsstudies 

voor de Vlaamse overheid, zoals maatschappelijke kosten-batenanalyses, wordt de actuele waarde 

van toekomstige welvaartseffecten gewoonlijk aan een discontovoet (zie hoofdstuk 8) van 4% 

gewaardeerd voor de periode van de eerste 30 jaar (Ochelen & Putzeijs, 2007). Deze benadering 

werd recent nog toegepast in een studie over de baten van het Vlaamse Natura 2000-netwerk 

(Broekx et al., 2013). In feite zeggen we daarmee dat we bij politieke keuzen over maatregelen 

met langetermijngevolgen de welvaart van onze kinderen (over 30 jaar) voor minder dan één 

derde laten meetellen t.o.v. onze eigen onmiddellijke welvaart1. Anders gezegd betekent een 

discontovoet van 4% dat de huidige generatie vandaag maximaal 30,83 € wil investeren in een 

project dat de volgende generatie een welvaartswinst van 100 € zal opleveren. Het aanreiken aan 

beleidsverantwoordelijken van ‘objectieve’ of ‘correcte’ informatie over de welvaarts- en 

welzijnseffecten van actuele keuzen inzake ruimtegebruik en ecosysteemveranderingen kan dan 

ook niet worden losgekoppeld van ethische keuzen of aannames over verdeling en 

rechtvaardigheid. In vele milieueconomische onderzoeksrapporten die worden opgesteld in 

opdracht van het Vlaams milieubeleid, worden die ethische stellingnames niet of nauwelijks 

toegelicht. 

Een bijkomende uitdaging voor overheden die door hun beleid gericht componenten van die ESD-

cyclus wil aansturen (bv. de omvang of de verdeling van ecosysteemdiensten optimaliseren) is dat 

het institutionele schaalniveau waarop zij werken, vaak verschilt van de ruimtelijke en 

temporele schaalniveaus waarop de relevante mens-ecosysteeminteracties zich situeren. Politieke 

besluitvorming is qua timing sterk verweven met economische prognoses (kwartaal, kalenderjaar), 

de budgettaire cyclus (begrotingsjaar) en de electorale cyclus (bv. vijf of zes jaar). Mens-

ecosysteeminteracties overspannen daarentegen soms tientallen jaren of meerdere generaties, 

zoals bijvoorbeeld in het geval van de klimaatverandering waarbij rapporten van de Verenigde 

Naties prognoses tot het eind van de 21ste eeuw maken. Ruimtelijk is de politieke besluitvorming 

van het Vlaams Gewest geconcentreerd op het eigen territorium en de mensen die er wonen en 

werken. Mens-ecosysteeminteracties kunnen evenwel een uitgesproken lokale betekenis hebben 

(bv. vele regulerende en culturele diensten) en tegelijkertijd grensoverschrijdende of globale 

oorzaken en gevolgen hebben (bv. oorzaken en gevolgen van internationale handelsstromen). 

                                                
1 De netto actuele waarde van 100 € over 30 jaar aan een discontovoet van 4% wordt berekend als 

     (      )  ⁄         . 
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Sturend optreden in de ESD-cyclus vergt dan ook instituties en beleidsarrangementen die vlot die 

schaalniveaus kunnen combineren. 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk lichten we kort de schakels van de ESD-cyclus en de 

interacties ertussen, verder toe. Die schakels vormen ook de structuur van de rapportering in de 

16 ESD-hoofdstukken (11-26) en worden zelf grondiger toegelicht in 8 overkoepelende 

hoofdstukken (3-10). 

2.3 Drivers 

Drivers vormen een belangrijk scharnier in de relatie tussen samenleving en ecosysteem. Zij liggen 

onrechtstreeks aan de basis van het welzijn en de welvaart die wij aan ecosystemen ontlenen. 

Anderzijds kunnen zij ook een druk uitoefenen op die ecosystemen en zo ons welzijn en onze 

welvaart ondermijnen of doen dalen. Een goed inzicht in die drivers is dan ook essentieel voor het 

voeren van een beleid dat zich richt op het in stand houden, herstellen of optimaliseren van 

bundels van ecosysteemdiensten (zie paragraaf 2.8.1). 

NARA-T analyseert de rol van 5 indirecte en 5 directe drivers (zie Tabel 1). De definities van de 

drivers zijn gebaseerd op deze die in het MA en het UK-NEA werden onderscheiden (MA, 2005a; 

Mace et al., 2011). Directe drivers verwijzen naar clusters van menselijke activiteiten of natuurlijke 

factoren die een rechtstreekse invloed uitoefenen op ecosystemen en biodiversiteit, zoals 

veranderingen in landgebruik of klimaatverandering. Indirecte drivers omvatten maatschappelijke 

trends en factoren die de invloed van de directe drivers kunnen versterken of beperken. Op die 

manier beïnvloeden ze veranderingen in ecosystemen en biodiversiteit veeleer indirect. 

Voorbeelden van indirecte drivers zijn demografie, economie en wetenschap.  

Door hun invloed op ecosystemen liggen drivers aan de basis van veranderingen in het aanbod van 

ecosysteemdiensten. Doordat drivers in belangrijke mate betrekking hebben op menselijke 

activiteiten, liggen zij ook aan de basis van de vraag naar ecosysteemdiensten. Een inzicht in de 

verwachte trends van directe en indirecte drivers vormt dan ook een belangrijke kennisbasis om 

toekomstige evoluties in de vraag naar ecosysteemdiensten en het aanbod ervan te kunnen 

inschatten. Zo valt bij een toenemende bevolkingsdichtheid (demografie) en gelijkblijvende 

voedselvoorkeur (cultuur) en productiemethoden (technologie) een toenemende vraag naar de 

ecosysteemdienst ‘voedselproductie’ te verwachten, en daardoor een verdere omzetting van  

(semi-)natuurlijke ecosystemen naar gecultiveerde ecosystemen.  

Drivers werken evenwel niet onafhankelijk van elkaar en kunnen elkaar versterken of afzwakken. 

Veranderingen in de voedselvoorkeur of in productiemethoden, onder meer door onderwijs, door 

informatieverstrekking vanwege de overheid of door technologische innovaties, kunnen de vraag 

naar voedselproductie of de aard van het landgebruik gericht op voedselproductie, sterk 

beïnvloeden. Zo werd in Vlaanderen pas begin jaren ’70 begonnen met het telen van maïs als 

voedergewas. Vier decennia later dekt de maïsteelt, door de toegenomen vleesconsumptie en 

ontwikkelingen in de landbouw, bijna 30% van de totale oppervlakte in professioneel 

landbouwgebruik (Poelmans & Van Daele, 2014). Het overzicht van recente evoluties en verwachte 

trends van de drivers in Vlaanderen en hun impact op ecosystemen en ecosysteemdiensten vormt 

de focus van hoofdstuk 3. 

Gezien hun verband met menselijke activiteiten en maatschappelijke processen biedt een inzicht in 

de drivers ook informatie over belanghebbenden die betrokken zijn bij de vraag naar 

ecosysteemdiensten, of het aanbod of het gebruik ervan. Kader 3 omschrijft vijf types ‘rollen’ die 

belanghebbenden vervullen in de ESD-cyclus. Deze actoren, de incentives waarop zij reageren en 

hun keuzen en besluitvormingsprocessen zijn eveneens van belang bij de keuze van 

beleidsinstrumenten. Hierop wordt dieper ingegaan in het deel ‘governance’ (zie paragraaf 2.9). 
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“Sustaining biodiversity in the face of increasing human populations 

and increased human economic activity promises to be a major 

challenge. Because biodiversity is at risk in large part because of 

human activity, finding ways to conserve biodiversity will come from 

better understanding and management of human affairs, not from 

better biology alone.”                 Stephen Polasky (2005) 
 

Tabel 1. Drivers van veranderingen in ecosystemen en in de vraag naar ecosysteemdiensten. 

Directe drivers Indirecte drivers 

Veranderingen in landgebruik, bv. 

landconversie onbebouwd – bebouwd, 

gebruiksconversie productiebos – bosreservaat 

Demografie, bv. bevolkingstoename, 

migratie, veroudering 

Polluenten en nutriënten, bv. emissies van 

fijn stof, stikstof, fosfor, zware metalen 

Economie, bv. toename gezinsbudget, 

marktverschuivingen, globalisering en 

schaalvergroting 

Overexploitatie, bv. daling van de 

grondwaterstand door wateronttrekking, 

bodemverarming door uitputting van 

chemische bodemvruchtbaarheid 

Sociopolitiek, bv. verhouding tussen 

publieke en private sector, wetgeving, 

subsidies, informatie 

Klimaatverandering, bv. stijging van de 

temperatuur, stijging van het zeeniveau of 

verschuiving in neerslagpatronen 

Cultuur & religie, bv. scholingsgraad, 

verschuivingen in milieubewustzijn 

Introducties van invasieve exoten, bv. 

invasieve soorten en cultivars  

Wetenschap & technologie, bv. 

ontwikkelingen in de primaire sector, 

milieutechnieken, energieproductietechnieken 

 

Kader 3 – Belanghebbenden en hun rol in de ESD-cyclus 

Eigenaars en/of beheerders van ecosystemen zoals landbouwers, natuurbeheerders, 

boseigenaars of iedereen die af en toe in de tuin werkt, hebben een belangrijke invloed op het 

ESD-aanbod. In de context van bepaalde beleidsinstrumenten, bv. payments for ecosystem 

services (PES) worden zij soms als ‘leveranciers’ (providers) van de ecosysteemdienst beschouwd. 

Zij ‘leveren’ niet echt een ecosysteemdienst, want dat doet het (meer of minder natuurlijke) 

ecosysteem zelf. Door hun expertise en technische input hebben zij vaak wel een bepalende rol op 

de omvang, de locatie of andere modaliteiten van het ESD-aanbod en de spreiding ervan 

doorheen de tijd. In die zin hebben hun keuzen of beslissingen consequenties voor het welzijn en 

de welvaart van ESD-gebruikers en andere betrokkenen, nu en in de toekomst. 

Aanbieders van technisch, financieel, en menselijk kapitaal. (zie ook Kader 7). In de socio-

economische netwerken waarop ecosysteemdiensten een invloed uitoefenen, bevindt zich een 

grote en diverse groep belanghebbenden wier activiteiten het ESD-aanbod, maar ook de ESD-

vraag en het ESD-gebruik indirect beïnvloeden. Zo werken onderzoekers en bedrijven aan de 

optimalisatie van geluidswerende groene infrastructuur en bodembedekking. De praktijken van de 

landbouwer als ecosysteemeigenaar of –beheerder worden beïnvloed door kennis, inzichten en 

technische hulpmiddelen vanuit een wetenschappelijk-industrieel agro-netwerk. Daarin bevinden 

zich ook kleinere niches zoals de biologische landbouw. In de ESD-cyclus zijn die actoren vooral 

verbonden met de indirecte en directe drivers (bv. wetenschap en technologie). 
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Gebruikers & niet-gebruikers – begunstigden van ecosysteemdiensten halen rechtstreeks 

voordelen of baten uit het gebruik, de actieve beleving of louter het besef van 

ecosysteemdiensten, bv. consumenten eten voedsel, wandelaars genieten van een groene 

omgeving, televisiekijkers genieten van een documentaire of valleibewoners hebben baat bij 

beperking van het overstromingsrisico. Vaak omvat deze groep een hele socio-economische keten 

van begunstigden. Zo heeft de landbouwer zelf als ecosysteembeheerder baat bij de verkoop van 

de energiegewassen die hij kweekte; de energieproducent heeft baat bij het gebruik van die 

energiegewassen voor zijn 

energieproductie; de 

energieleverancier heeft baat 

bij de verdeling van de energie 

en de eindgebruiker heeft baat 

bij het gebruik van die energie 

wanneer hij zijn woning 

verwarmt of in de wagen stapt. 

Doorheen de schakels van die 

gebruiksketen daalt meestal de 

rechtstreekse bijdrage van het 

natuurlijk kapitaal in de totale 

waarde, en neemt 

rechtstreekse bijdrage van 

menselijk, sociaal, technisch en 

financieel kapitaal (zie Kader 

7) toe. Het feit dat ook niet-

gebruikers voordelen of baten 

kunnen ontlenen aan 

ecosystemen betekent dat bij 

de waardering van 

ecosysteemdiensten ook niet-

gebruikswaarden relevant zijn 

(zie paragraaf 2.7).  

Figuur 3. Edelherten in Limburg: ecosysteemherstel, ondersteuning van recreatie en toerisme 

of bron van landbouwschade? (Foto Limburgs Landschap vzw – Henk Heijligers) 

Gebruikers & niet-gebruikers – benadeelden van ecosysteemdiensten. Het gebruik van 

ecosysteemdiensten kan naast voordelen ook nadelen opleveren. Die nadelen worden in de 

literatuur soms samengevat onder de noemer ‘disservices’ of ‘nuisances’ (Dunn, 2010; Lyytimäki 

& Sipilä, 2009; Zhang et al., 2007). Zo stellen gebruikers van de groene ruimte zich bloot aan een 

risico op infecties of ziekten, veroorzaakt door natuurlijke organismen. Teken kunnen in 

Vlaanderen de ziekte van Lyme overdragen, en in een groeiend deel van Centraal- en Oost-Europa 

ook hersenvliesontsteking (meningitis). Processierupsen en reuzenberenklauw kunnen ernstige 

irritaties aan de luchtwegen, ogen en huid veroorzaken. De opgelopen gezondheidsschade, de 

angst of stress tijdens een uitstap of de financiële kosten om die schade te voorkomen (bv. 

vaccin) zijn voor die gebruikers dan nadelige welzijns- en welvaartseffecten. Wanneer de nadelen 

van dit gebruik groter worden ervaren dan de voordelen ervan, kunnen die betrokkenen beslissen 

om af te zien van verder gebruik en alternatieven zoeken. Belanghebbenden kunnen ook nadelen 

ondervinden van organismen die door de mens gecultiveerde ecosystemen als habitat gebruiken. 

Zo ondervinden landbouwers economische schade van vogels en van zoogdieren die zich voeden 

met landbouwgewassen. In urbaan gebied ervaren bewoners de aanwezigheid van bomen op 

voetpaden soms als nadelig wegens bevuiling van het koetswerk van geparkeerde auto’s door 

bladeren of sappen, of wegens het risico op schade door vallende takken. Gezien de sterke 

verwevenheid van ecosystemen met menselijke activiteiten (‘socio-ecosystemen’ of SES) is het 

vaak een kwestie van interpretatie en debat of die nadelen nu te wijten zijn aan elementen van 

meer natuurlijke ecosystemen of veeleer aan het landgebruik in gecultiveerde ecosystemen. Zo 

kan erosieschade door modderstromen een natuurlijk fenomeen zijn, veroorzaakt door natuurlijke 

afstroming van een helling; ze kan ook het gevolg zijn van bebouwing die voor extra afstroming 

van oppervlaktewater zorgt, van landbouwactiviteit die de erosieregulerende werking van de 
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natuurlijke vegetatie heeft gereduceerd of van een ondoordachte inplanting door de mens van 

activiteiten en infrastructuur in de omgeving. Hoe dan ook ervaren belanghebbenden het 

‘binnendringen’ van natuurlijke ecosysteemprocessen of –structuren in hun woon- of 

werkomgeving soms veeleer als bron van problemen, schade en stress dan als bron van welvaart 

en welzijn. Het feit dat die disservices samenhangen met ecosysteemcomponenten die ook 

voordelen genereren (bv. luchtzuivering of klimaatregulatie door stadsbomen) wordt daarbij niet 

altijd als relevant aanzien. 

Institutionele vertegenwoordigers. De vraag naar ecosysteemdiensten, het aanbod en het 

gebruik ervan worden beïnvloed door (vertegenwoordigers van) overheidsdiensten en andere 

instituties (zie Kader 8). Zo bepalen ontwerpers en handhavers van regelgeving in welke mate 

recreanten toegang hebben tot natuur- en bosgebieden en wat zij daaruit wel of niet mogen 

meenemen. Ook ngo’s en economische of commerciële belangengroepen oefenen een invloed uit 

op landgebruik, productie- en consumptiekeuzen die de vraag naar ecosysteemdiensten en het 

aanbod ervan beïnvloeden. In die zin hebben zij ook hun plaats in een belanghebbendenanalyse. 

De bedoeling van deze classificatie is niet om actoren op een rigide wijze met bepaalde 

institutionele posities of belangen te verbinden. Ze kan wel helpen om, bij een concrete analyse op 

lokaal, regionaal of globaal niveau, na te gaan welke actoren bij een ESD-cyclus betrokken zijn. In 

de praktijk blijken actoren vaak meerdere van de hiervoor opgesomde posities tegelijkertijd te 

bekleden. Zo zijn het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt allebei belangrijke eigenaars 

en beheerders van ecosystemen in Vlaanderen, maar ook institutionele vertegenwoordigers en 

aanbieders van technisch, financieel en menselijk kapitaal (bv. expertise in natuurbeheer, aanbod 

van vrijwilligerswerk, …). Engere typologieën in termen van leveranciers/begunstigden of 

bevoordeelden/benadeelden maskeren soms de complexiteit van deze netwerken. 

 

2.4 Ecosystemen  

2.4.1 Wat zijn ‘ecosystemen’? 

Ecosystemen omvatten een dynamisch complex van gemeenschappen van dieren, planten en 

micro-organismen en hun niet levende, abiotische omgeving dat een functioneel geheel vormt. 

Mensen maken integraal deel uit van ecosystemen en zijn er afhankelijk van. Ecosystemen 

variëren enorm in schaal, van een tijdelijke plas op een onverharde weg over een tuin, 

natuurgebied of vallei tot het planetaire ecosysteem (MA, 2005a). Het begrip ecosysteem beperkt 

zich dus niet tot de (half-)natuurlijke landschappen zoals bos en heide die we typisch in 

beschermde natuurgebieden terugvinden. Ook meer intensief gebruikte delen van het landschap 

zoals landbouwgebieden, ingedijkte en gekanaliseerde rivieren en de bebouwde gebieden waarin 

we wonen, werken en ons verplaatsen, zijn ecosystemen.  

“We must recognize that the Nation’s – and the world’s – 

ecosystems are capital assets; if properly managed, they yield a 

flow of vital services.”         Gretchen Daily (2000) 

In globale en nationale assessments is het gebruikelijk om ecosystemen in te delen op basis van 

pragmatische, intuïtief begrijpbare criteria die aansluiten bij wat we waarnemen in het landschap: 

water of land, bebouwd of onbebouwd, bebost of niet bebost, al dan niet in landbouwgebruik, 

enzovoort. Dergelijke indelingen baseren zich zowel op elementen van landbedekking (‘land cover’, 

bv. vegetatietype) als op landgebruik (‘land use’, bv. landbouw). In die zin gaat het veeleer om 

landschapstypes of ‘socio-ecologische systemen’ (SES) dan om ecosystemen zoals hierboven 

gedefinieerd. Dergelijke socio-ecosysteemtypologieën worden onder meer gebruikt in het kader 

van ‘ecosystem accounting’, voor een betere koppeling tussen het economisch en het milieubeleid 

(Weber, 2011). Ecosystem accounting wordt gebruikt om de informatie uit ecosysteemassessments 

op basis van fysische, monetaire of andere eenheden beter te kunnen integreren met economische 

rekeningen en beleidsinformatiesystemen, en dit op verschillende schaalniveaus. De 
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veronderstelling is dat op die manier de beschikbare kennis over toestand en trend van 

ecosystemen en ecosysteemdiensten meer toegankelijk en bruikbaar wordt in het kader van 

besluitvorming. Mogelijke toepassingen hiervan zijn het berekenen van de economische kost van 

ecosysteemveranderingen, de sturing van het macro-economisch beleid, vergelijking van 

alternatieven bij maatschappelijke kosten-batenanalyses van projecten (EEA, 2010).  

Een eerste gevolg van die classificatiemethode is dat wat we hierboven als ‘ecosysteem’ 

definieerden in werkelijkheid meestal meerdere landschapstypes of SES omvat. Zo bevat een 

riviervallei (= ecosysteem) naast één of meerdere waterlopen ook urbaan gebied, landbouwgebied 

en bos. Een tweede gevolg van de pragmatische keuze om bodembedekkings- en 

landgebruikskenmerken in de classificatie in te vermengen, is dat een gebied vaak bij meerdere 

socio-ecologische systemen kan worden ingedeeld. Zo kan een ecologisch ingericht stadsparkje van 

vijf hectare als bos worden geïnterpreteerd of als deel van het urbaan gebied. Een permanent 

cultuurgrasland dat wordt gebruikt door een landbouwer en dat een hoge botanische waarde heeft, 

kan beschouwd worden als halfnatuurlijk grasland maar ook als landbouwgebied.  

Het MA onderscheidt op die manier globaal 10 systemen of biotopen, die voor bepaalde analyses 

verder worden onderverdeeld (MA, 2005a). Het UK-NEA rapporteert en karteert 8 ‘brede 

habitattypes’ die op basis van bodemtype, landbedekking of landgebruik eveneens verder worden 

onderverdeeld (Mace et al., 2011). Binnen de Europese Unie werd recent met het oog op een 

vergelijkbare rapportering door de lidstaten een classificatie van 12 ‘ecosystemen’ voorgesteld, de 

‘MAES-classificatie’ (Mapping & Assessment of Ecosystem Services) (EC, 2014). Het karteren, 

evalueren en rapporteren van de toestand en trend van de ecosysteemdiensten is een onderdeel 

van de Europese Biodiversiteitsstrategie (EC, 2011) (zie hoofdstuk 1). 

2.4.2 Ecosystemen en landgebruik in Vlaanderen 

NARA-T rapporteert over negen van de twaalf ecosystemen uit de MAES-classificatie (zie Figuur 4 

en Kader 4). Drie mariene ecosystemen komen niet aan bod omdat ze niet voorkomen in 

Vlaanderen of onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen. De MAES-indeling kan voor 

Vlaanderen verder worden verfijnd op basis van de 114 landgebruiksklassen die in het 

Ruimtemodel Vlaanderen worden onderscheiden (Poelmans & Van Daele, 2014). Daarnaast bestaan 

nog meer gedetailleerde sectorspecifieke typologieën zoals de biologische waarderingskaart en de 

habitattypes van Europees belang voor het natuur- en bosbeleid. De relatie tussen de MAES-

indeling en deze classificaties wordt beschreven in hoofdstuk 4, bijlage 5.  
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Figuur 4. Ecosystemen in Vlaanderen, Brussel inbegrepen, bestaan vooral uit akker- en 

tuinbouwland (37%), urbaan gebied (31%) en grasland (17%). In mindere mate en vrij tot sterk 

versnipperd vinden we er bos en houtige vegetatie (11,5%), water (2,1%), heide en inlandse 

duinen (0,6%), estuaria, slikken en schorren (0,41%), moeras (0,13%) en kustduin en strand 

(0,13%). Het urbaan gebied is niet volledig ingenomen door gebouwen en harde infrastructuur 

maar bestaat voor ruim één derde uit groene niet bebouwde ruimte. Urbaan laag groen zoals niet 

beboste privé-tuinen, grazige bermen en lage begroeiing op industrieterreinen dekt ruim 7% van 

Vlaanderen; urbaan hoog groen (> 3m) zoals bomenrijen en kleine parkjes dekt 3,6%. 

 

 

Kader 4 – Ecosysteemclassificatie voor rapportering 

De onderstaande classificatie en omschrijving van ecosysteemtypes is gebaseerd op (Maes et al., 

2013). 

TERRESTRISCHE ECOSYSTEMEN 

Urbaan gebied (Urban ecosystems): Gebieden die gedomineerd worden door menselijke 

bewoning en andere gebouwde infrastructuur. Naast woongebieden omvat deze klasse ook 

industriële, commerciële en transportterreinen, mijnen, afval- en bouwterreinen. Urbaan gebied 

omvat iets meer dan 30% van Vlaanderen (incl. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). Die 

oppervlakte is evenwel niet volledig bebouwd. Iets meer dan één derde van het urbaan gebied 

bestaat uit hoog en laag groen zoals zones met tuinen, plantsoenen, bomenrijen en parkjes. 
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Akker- en tuinbouw (Cropland): Gronden die hoofdzakelijk worden beheerd met het oog op 

voedselproductie of sierteelt. Akkerbouw omvat voornamelijk maïs, tijdelijk ingezaaid grasland, 

graan, suikerbiet en aardappelen; tuinbouw omvat groenten-, fruit- en sierteelt, inclusief de 

glastuinbouw. Akker- en tuinbouw dekt ruim 37% van de landoppervlakte en is daarmee het meest 

voorkomende ecosysteemtype in Vlaanderen. 

Grasland (Grassland): Gebieden waar de vegetatie vooral uit grassen bestaat met daarnaast ook 

kruiden, mossen en korstmossen. Hiertoe horen zowel de halfnatuurlijke, extensief beheerde 

graslanden als de permanente cultuurgraslanden die vooral door landbouwers worden beheerd. 

Ook hoogstamboomgaarden, ruigtes en pioniersvegetaties worden bij deze groep ingedeeld. 

Graslanden bedekken bijna 17% van Vlaanderen. Ruim driekwart hiervan is permanent 

cultuurgrasland dat wordt gebruik door professionele landbouwers of door hobbyboeren (bv. als 

paardenweide). 

Bos en houtige vegetatie (Woodland and forest): Gebieden met vooral houtige vegetatie van 

verschillende leeftijd. Dit omvat naast bos ook aanplanten (bv. populier), bomenrijen, houtkanten 

en struwelen, parken en kasteelparken. In sommige analyses worden aanplanten en parken binnen 

urbaan gebied bij urbaan gebied gerekend. Dit ecosysteemtype bedekt tussen de 11 en 12% van 

Vlaanderen. Daarin zijn de ongeveer 50.000 ha ‘hoog groen’ binnen urbaan gebied niet 

meegerekend. 

Heide en inlandse duinen (Heathland and shrub): Gebieden waarvan de vegetatie vooral bestaat 

uit struiken en dwergstruiken. Dit omvat zowel droge als natte heide. Wat ooit een uitgestrekt 

extensief agro-ecosysteem in West- en Noord-Europa vormde, vertegenwoordigt in Vlaanderen met 

ongeveer 8.100 ha nog iets meer dan een halve procent van de landoppervlakte. 

Moerassen (Inland wetlands): Gebieden met hoofdzakelijk watergebonden planten– en 

diergemeenschappen die waterregulatie en veenvorming ondersteunen. Daaronder vallen naast 

voedselrijke en voedselarme moerassen ook rietlanden en grote zeggenvegetaties. Met nog geen 

2.000 ha vertegenwoordigt dit ecosysteem iets meer dan een tiende procent van Vlaanderen. 

Hierin zijn moerasbossen niet meegerekend. 

Kustduin & strand (Sparsely or unvegetated land): Onbegroeide of schaars begroeide terreinen 

zoals duinen, stranden en uitgestrekte zandvlaktes. De qua oppervlakte relatief beperkte 

binnenlandse duinen worden omwille van hun landschappelijke en ecologische samenhang met 

heide beschouwd als onderdeel van ‘heide en binnenlandse duinen’. Kustduin en strand omvatten 

eveneens minder dan 2.000 ha. 

ZOETWATERECOSYSTEMEN 

Water (Rivers and lakes): Rivieren zonder getijdeninvloed en permanente inlandse zoetwater 

oppervlaktewateren zoals natuurlijke plassen, veedrinkpoelen of door de mens aangelegde vijvers. 

Zij omvatten ongeveer 2,1 % van Vlaanderen. 

MARIENE ECOSYSTEMEN 

Estuarium, slikken en schorren (Marine inlets and transitional waters): Gebieden op de 

overgang tussen land en zee die onder invloed staan van getijden. Dit omvat estuaria met slikken– 

en schorrenvegetaties, kreken, zandbanken en rivieren onder getijdeninvloed. Deze dynamische 

ecosystemen omvatten met iets meer dan 5.500 ha bijna een halve procent van Vlaanderen. 

Andere mariene ecosystemen (Coastal areas; Shelf; Open ocean): De ondiepe en diepe zee. 

Deze twee systemen vallen in België onder de bevoegdheid van de federale overheid en worden 

niet gerapporteerd in NARA. De oceaan (dieper dan 200 m) maakt geen deel uit van de Belgische 

territoriale wateren. 
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2.5 Ecosysteemdiensten 

2.5.1 Definitie van ecosysteemdiensten 

Een belangrijk gegeven in de ecosysteemdienstenbenadering is de visie op ecosystemen als een 

voorraad (stock) hernieuwbaar natuurlijk kapitaal (Costanza & Daly, 1992; Daily, 2000; de Groot 

et al., 2010). Die kapitaalvoorraad levert, mits hij in stand wordt gehouden en duurzaam wordt 

gebruikt, een voor de mens waardevolle stroom (flow) aan ecosysteemdiensten. Het MA omschreef 

ecosysteemdiensten in algemene termen als de baten die mensen ontvangen van ecosystemen 

onder de vorm van materiële of immateriële goederen en diensten (MA, 2005a). Het rapporteerde 

in 2005 over de globale toestand en trend van 24 ecosysteemdiensten en groepeerde ze in 

producerende diensten (bv. voedselproductie, houtproductie), regulerende diensten (bv. 

waterzuivering, klimaatregulatie), culturele diensten (bv. recreatie & toerisme, cultureel erfgoed) 

en ondersteunende diensten (bv. primaire productie, bodemvorming). Veranderingen in de omvang 

en de verdeling van die ecosysteemdiensten, vaak ten gevolge van menselijke beslissingen en 

activiteiten, hebben een invloed op ons individueel en collectief welzijn en op onze welvaart. 

In de golf van wetenschappelijke publicaties die volgde op het MA werd gezocht naar nauwkeuriger 

definities om het begrip ‘ecosysteemdienst’ beter te kunnen concretiseren en toepassen in de 

praktijk. Daarbij werd een onderscheid voorgesteld tussen enerzijds de producten en diensten 

(‘ecosystem services’) die een ecosysteem levert en anderzijds de daaruit voortvloeiende baten 

(‘benefits’) (Boyd & Banzhaf, 2007; Fisher et al., 2009; Haines-Young & Potschin, 2009). 

Ecosysteemdiensten zijn dan meer bepaald de aspecten van ecosystemen die direct of 

indirect, actief of passief worden gebruikt en zo bijdragen tot menselijk welzijn. De baten 

zijn die welzijnseffecten zelf (Fisher et al., 2009). Het onderscheid tussen ecosysteemdiensten en 

baten is vergelijkbaar met het onderscheid dat in de bestuurswetenschappen wordt gemaakt 

tussen ‘output’ (prestaties, producten en diensten) en ‘outcome’ (de effecten daarvan op mens & 

omgeving) (Bouckaert, 1995; Hatry, 1999). Hoewel het wetenschappelijk debat over definities 

vooral academisch mag lijken, is het onderscheid tussen output en ‘outcome’ van belang voor het 

operationaliseren van het ecosysteemdienstenconcept en het gebruik ervan voor het informeren, 

onderbouwen of evalueren van besluitvorming (Haines-Young & Potschin, 2009; Van Reeth, 2014). 

Accurate en heldere definities en classificaties zijn onder meer van belang om dubbeltellingen te 

vermijden bij het (al dan niet monetair) waarderen van ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld in het 

kader van een maatschappelijke kosten-batenanalyse of een multicriteria-analyse van een 

infrastructuurproject of een beleidsprogramma. 

NARA-T richt zich op de ecosysteemdiensten waarvan het aanbod minstens gedeeltelijk 

samenhangt met ecosysteemstructuren en -processen waarbij levende organismen betrokken zijn. 

Abiotische ecosysteemstructuren en -processen zoals mineralen, fossiele brandstoffen of 

getijdenenergie zijn eveneens natuurlijke aspecten van ecosystemen die baten kunnen opleveren 

voor de samenleving. Hun aanbod of beschikbaarheid hangt evenwel niet samen met de 

aanwezigheid van (thans) levende organismen of met veranderingen in biodiversiteit.  

“If the ecosystem services concept is to enter the arenas of policies 

and management – as it already does – it cannot be left to scientists 

and politicians alone, but must be opened to the voices and choices 

of the different stakeholders involved, i.e. involve participatory 

approaches in different steps of definition and application.”  
Kurt Jax et al. (2013) 
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2.5.2 Gevolgen voor de toepassing in de beleidspraktijk 

De hierboven beschreven definitie heeft enkele gevolgen voor de operationalisering en toepassing 

van het begrip ecosysteemdiensten in de beleidspraktijk. Ten eerste gaat het steeds om natuurlijke 

fenomenen (aspecten van ecosystemen) die rechtstreeks of onrechtstreeks baten opleveren voor 

de mens. Zonder de aanwezigheid van menselijke ‘begunstigden’ is er dus ook geen sprake van 

ecosysteemdiensten. Daardoor zullen bijvoorbeeld in een bos in of nabij een dichtbevolkte regio 

meer culturele ecosysteemdiensten worden gebruikt dan in een bos van dezelfde oppervlakte in 

een dunbevolkt gebied. De recreatieve waarde van bos kan dus ruimtelijk variëren naargelang de 

ligging ervan, en kan evolueren in de tijd omwille van demografische verschuivingen, ongeacht de 

ecologische waarde ervan (zie hoofdstuk 8).  

Een tweede gevolg is dat ecosysteemdiensten slechts baten voor de mens opleveren in zoverre ze 

direct of indirect, actief of passief worden gebruikt of beleefd. Voor het inschatten van 

welzijnseffecten van ecosysteemdiensten is het dan ook nodig om niet enkel het aanbod van 

ecosysteemdiensten maar ook het daadwerkelijk (bewust of onbewust) gebruik ervan te kennen. 

Om die reden worden beide apart onderscheiden in de ESD-cyclus en, waar mogelijk, in de ESD-

kartering. Gebruik wordt daarbij breed geïnterpreteerd en omvat zowel actief gebruik (bv. actief 

opzoeken van een groene ruimte voor buitenactiviteiten) als passief gebruik (bv. besef dat er 

groene ruimte aanwezig is voor de huidige of volgende generatie en hier een goed gevoel bij 

hebben). Die definitie is consistent met de economische literatuur waarin een brede basis wordt 

gehanteerd voor de economische waardering van ecosysteemdiensten. Zo wordt bij de 

economische waardering van culturele ecosysteemdiensten van bossen zowel gekeken naar de 

belevingswaarde van een bos voor een recreant als naar de overdrachts- en bestaanswaarde 

ervan, ongeacht of men het bos zelf actief bezoekt (Liekens et al., 2009; TEEB, 2010). 

Ten derde impliceert de verwijzing naar gebruik dat naast natuurlijke input meestal ook technische, 

financiële, menselijk en maatschappelijke input nodig is om welzijns- en welvaartseffecten te 

verkrijgen. Hoeveel technologie aanwezig mag zijn vooraleer een ‘ecosysteemdienst’ een 

‘technische dienst’ wordt, is moeilijk om in één algemeen geldende definitie te vatten. Voor alle 

ecosysteemdiensten zijn meerdere combinaties van natuurlijke en technische elementen denkbaar 

(zie Figuur 5). Een meer natuurlijke variant van ‘voedselproductie’ is het gebruik van wilde planten, 

vruchten of paddenstoelen (natuurlijke component) waarbij de overgeleverde kennis om de 

eetbare van de niet-eetbare te onderscheiden (menselijke & maatschappelijke component) volstaat 

(zie Tabel 2). Een meer technische variant van diezelfde ecosysteemdienst is het cultiveren van 

nieuwe rassen met hogere voedingswaarde. Naast het benutten van natuurlijke elementen (bv. de 

ecosysteemfunctie ‘primaire productie’ en de achterliggende ecosysteemstructuren en -processen) 

zijn ook de inzet van landbouwexpertise, machines, het toedienen van nutriënten en andere 

investeringen noodzakelijk. Een quasi uitsluitend technisch proces waarbij de natuurlijke 

componenten tot een minimum zijn herleid is het fabriceren van kweekvlees uit stamcellen in een 

laboratorium. Op een gelijkaardige manier valt het onderscheid tussen ‘natuurlijke ecosystemen’ 

en ‘door de mens ontwikkelde technologische systemen’ in de praktijk niet exact af te bakenen. 

Natuurlijke ‘ongerepte’ ecosystemen komen op landschapsniveau niet meer voor in Vlaanderen. 

Ook in onze meest natuurrijke gebieden doet zich de invloed gelden van menselijke activiteiten via 

de gevolgen van historisch landgebruik, versnippering, klimaatverandering, verdroging of 

vernatting, eutrofiëring, enzovoort. Voor de 16 ecosysteemdiensten waarover NARA-T rapporteert 

(zie hoofdstukken 11 tot 26) wordt op basis van Figuur 5 telkens aangegeven welke 

landgebruiksklassen of processen we tot de ‘ecosystemen’ rekenen en welke stromen worden 

meegerekend voor het kwantificeren en het karteren van de ecosysteemdienst. Die indeling is 

soms op pragmatische gronden gemaakt in overleg met lectoren van de hoofdstukken. De criteria 

van wat ‘natuurlijk’ en wat ‘technisch’ is, worden ook niet in alle beleidsdomeinen en sectoren (bv. 

landbouw, water, natuur en bos, …) op dezelfde manier geïnterpreteerd. Een samenvattend 

overzicht van wat de 6 gebruikstypes inhouden voor de 16 ecosysteemdiensten wordt gegeven in 

hoofdstuk 9, Tabel 6. 
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Figuur 5. Het gebruik van ecosysteemdiensten situeert zich langs een gradiënt ‘natuurlijk’ versus 

‘technologisch’ gebruik. In internationale en Europese beleidskringen wordt steeds meer de nadruk 

gelegd op het ontwikkelen en toepassen van natuurgebaseerde oplossingen (‘nature based 

solutions’) voor het realiseren van de doelstellingen inzake biodiversiteit, klimaat, water en 

landbouw. 

De definitie van ecosysteemdiensten maakt ten slotte ook nog een onderscheid tussen ‘finale’ en 

‘intermediaire’ of ‘ondersteunende’ ecosysteemdiensten. Finale ecosysteemdiensten hebben een 

directe of rechtstreekse invloed op welzijn en welvaart; intermediaire diensten dragen hier 

onrechtstreeks aan bij via het ondersteunen van andere ecosysteemdiensten. In werkelijkheid 

maken ook finale ecosysteemdiensten vaak deel uit van een lange natuur-welzijnsketen waarin 

sommige belanghebbenden rechtstreeks en andere onrechtstreeks worden beïnvloed, vaak in 

positieve maar soms ook in negatieve zin (zie Kader 3). Bovendien verlopen ‘finale’ 

ecosysteemdiensten vaak niet onafhankelijk van elkaar en heeft een finale dienst ook een invloed 

op andere finale diensten (Jacobs et al., 2010). Zo heeft de ecosysteemdienst ‘regulatie van 

overstromingsrisico’ een invloed op de ecosysteemdienst ‘regulatie van waterkwaliteit’, omdat bij 

een grotere waterretentie het oppervlaktewater en ondiep grondwater beter kan worden gezuiverd. 

De regulerende ecosysteemdiensten ‘bestuiving’, ‘plaagbeheersing’ en ‘regulatie van globaal 

klimaat’ hebben eveneens een invloed op de producerende ecosysteemdiensten ‘voedsel, 

‘energiegewassen’ en ‘hout’. De producerende ecosysteemdienst ‘hout’ heeft eveneens een invloed 

op ‘regulatie van globaal klimaat’. De mate waarin die interacties tussen ecosysteemdiensten zich 

voordoen hangt vaak af van de lokale of regionale context. In NARA-T beschouwen we de 

intermediaire en ondersteunende diensten als onderdeel van de ecosysteemfuncties, en gaan we 

ervan uit dat de 16 ‘finale’ ecosysteemdiensten deels een intermediair karakter hebben. Die 

interacties tussen ecosysteemdiensten komen aan bod in paragraaf 2.8. Het feit dat door die 

interacties finale ecosysteemdiensten niet onafhankelijk zijn van elkaar, stelt grote uitdagingen aan 

het (al dan niet economisch) waarderen en aggregeren van bundels van ecosysteemdiensten. 

2.5.3 Identificatie en classificatie van ecosysteemdiensten 

Zoals er niet één universele of ‘beste’ manier is om biodiversiteit te meten of kostprijzen te 

berekenen, is er ook niet één definitieve of universeel toepasbare classificatie om 

ecosysteemdiensten in te delen. Hoe ecosysteemdiensten concreet worden onderscheiden en 

geïnterpreteerd, hangt onder meer af van het doel van een ecosysteemdienstenanalyse, de 

maatschappelijke context en de ruimtelijke schaal ervan en de interpretaties van de betrokken 

belanghebbenden (Costanza, 2008; Cowling et al., 2008; Fisher et al., 2009; Haines-Young & 

Potschin, 2009). Nationale en regionale assessments die streven naar een algemene bewustmaking 

en mainstreaming van het ecosysteemdienstenconcept hanteren meestal een typologie en 

omschrijving die aansluit bij die van het MA, TEEB en UK NEA (MA, 2005b; TEEB, 2010; UK 

National Ecosystem Assessment, 2011). Hoe lokale belanghebbenden in het kader van een bepaald 

project ecosysteemdiensten willen benoemen en indelen, kan hier soms sterk van afwijken (Van 

Uytvanck et al., 2012). Om de bruikbaarheid van ESD-informatie ter ondersteuning van 

besluitvorming te verhogen, wordt wel gepleit voor een hiërarchische classificatiestructuur (Haines-

Young & Potschin, 2009). Met dit doel voor ogen werd begin 2013 in opdracht van het Europees 

Milieuagentschap een voorstel voor een ‘Common International Classification of Ecosystem 

Services’ (CICES) voorgesteld (Haines-Young & Potschin, 2013). CICES rangschikt 

ecosysteemdiensten volgens een hiërarchische structuur van 3 ‘sections’, 8 ‘divisions’, 20 ‘groups’, 

48 ‘classes’ en een niet nader genoemd aantal ‘class-types’ (www.cices.eu). CICES wordt onder 

meer toegepast in het methodologisch kader van een Europees ecosysteemassessment binnen de 

MAES-werkgroep (Maes et al., 2013). Om beter tegemoet te komen aan de ecosysteemdiensten 

http://www.cices.eu/
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die typisch zijn voor de Belgische context stelde een groep van 19 experten uit Vlaanderen en 

Wallonië CICES-BE voor (Turkelboom et al., 2014). CICES-BE volgt de CICES-indeling op het 

niveau van de 3 secties en de 8 divisies maar volgt deels een andere indeling op het niveau van de 

ecosysteemdienstengroepen en -klassen, vooral voor de regulerende en culturele 

ecosysteemdiensten.  

NARA-T bespreekt op schaal Vlaanderen de toestand en trend van 16 ecosysteemdiensten. Kader 5 

geeft een beknopte omschrijving van die diensten en een verwijzing naar het overeenstemmende 

ESD-hoofdstuk. Elk van deze hoofdstukken presenteert hetzelfde type informatie en behandelt 

dezelfde onderzoeksvragen (definitie & context, kwantitatieve ruimtelijke analyse van toestand en 

trend, drivers, link met biodiversiteit, belang voor welzijn en welvaart en interacties met andere 

ecosysteemdiensten). In functie van de beschikbare kennis of de relevantie voor Vlaanderen 

worden voor een ecosysteemdienst sommige elementen soms meer of minder uitvoerig behandeld. 

Tabel 2 geeft aan op welke onderdelen van CICES-BE de 16 gerapporteerde ecosysteemdiensten 

betrekking hebben. 

2.5.4 Kwantificering en kartering van vraag, aanbod en gebruik 

Hieronder geven we de algemene principes volgens dewelke aanbod, vraag en gebruik van 

ecosysteemdiensten worden geïnterpreteerd, gekwantificeerd en gekarteerd in NARA-T. In functie 

van de kenmerken van de ecosysteemdienst zelf (bv. welke ecosysteemfunctie er aan de basis van 

ligt) of door beperkingen in kennis of toegang tot gegevens, is het soms nodig om van die 

algemene principes af te wijken. Per ESD-hoofdstuk wordt daarom in een aparte bijlage 

aangegeven op basis van welke data en welke assumpties de ecosysteemdienst werd 

gekwantificeerd en gekarteerd.  

Voor het kwantificeren en ruimtelijk specifiëren van het aanbod van ecosysteemdiensten maken 

we een onderscheid tussen de fysische geschiktheid van een ecosysteem om een bepaalde dienst 

(of bundel van diensten, zie paragraaf 2.8.1) te leveren, het potentieel aanbod van die dienst en 

het actueel aanbod ervan. 

 De kaart van de fysische geschiktheid toont waar een ecosysteem, op basis van zijn fysische 

kenmerken, meer of minder geschikt is om een bepaalde ecosysteemdienst te leveren. Soms 

wordt die geschiktheid in kwalitatieve klassen uitgedrukt, soms wordt zij gekwantificeerd in een 

volume per oppervlakte (bv. ton/ha.jaar; mm/ha). Welke factoren de fysische geschiktheid 

bepalen hangt af van de ecosysteemfunctie(s) die aan de ecosysteemdienst ten grondslag 

liggen. Voor ecosysteemdiensten die samenhangen met primaire productie zijn bodemtextuur, 

trofie en vochtigheid van belang. Voor watergebonden diensten zijn ook hydrologie en reliëf 

essentieel. Voor nog andere diensten is veeleer de landschapsstructuur van belang (bv. 

bestuiving, wildbraad). Voor die laatste groep diensten wordt geen fysische geschiktheidskaart 

berekend. De fysische geschiktheid is in principe onafhankelijk van het thans voorkomende 

vegetatietype. Zo hangt de fysische geschiktheid voor houtproductie niet af van het feit of op 

die plaats momenteel bos of houtige vegetatie aanwezig is. Er wordt m.a.w. verondersteld dat 

de natuurlijke bodembedekking kan worden aangepast. Er wordt wel van uitgegaan dat de 

harde infrastructuur (bv. gebouwen, wegen, havens) behouden blijft, waardoor de fysische 

geschiktheid van bebouwde terreinen voor bepaalde diensten gelijk aan 0 wordt beschouwd. 

Waar de beschikbare gegevens dit toelaten (bv. houtproductie, energiegewassen) wordt 

rekening gehouden met de fysische geschiktheid van groene zones in urbaan gebied (bv. 

brandhout in privétuinen, maaisel van bermen). 
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Kader 5  - Ecosysteemdiensten in NARA-T 

Producerende diensten 

Voedsel: Productie van plantaardige en dierlijke organismen die rechtstreeks of onrechtstreeks 

(via de omzetting van voeder naar vlees, melk en eieren) gebruikt worden voor het voorzien in de 

menselijke voedingsbehoeften. (zie hoofdstuk 11)   

Wildbraad: Productie van bejaagbare wildsoorten voor menselijke consumptie. (zie hoofdstuk 12) 

Hout: Productie van houtige biomassa voor het vervaardigen van industriële en huishoudelijke 

producten. (zie hoofdstuk 13) 

Energiegewassen: Productie van plantaardige biomassa die kan worden omgezet naar 

biogebaseerde brandstof of die rechtstreeks kan worden aangewend voor energieopwekking. (zie 

hoofdstuk 14) 

Water: Productie van oppervlakte- en grondwater van goede kwaliteit voor menselijk gebruik. (zie 

hoofdstuk 15) 

Regulerende diensten 

Bestuiving: Bestuiving van bestuivingsafhankelijke teelten door wilde insecten. (zie hoofdstuk 16) 

Plaagbeheersing: Beheersing van plagen van teelten door middel van natuurlijke vijanden. (zie 

hoofdstuk 17) 

Behoud van bodemvruchtbaarheid: Behoud van het vermogen van de bodem om planten van 

de nodige voedingsstoffen, water en lucht te voorzien voor hun groei en bloei. (zie hoofdstuk 18) 

Regulatie van luchtkwaliteit: De afvang van fijn stof en gasvormige polluenten door vegetatie 

via de processen van droge en natte depositie. (zie hoofdstuk 19) 

Regulatie van geluidsoverlast: Regulatie van geluidsoverlast via fysische en psychologische 

effecten van vegetatie en landschapselementen op de geluidsperceptie. (zie hoofdstuk 20) 

Regulatie van erosierisico: Het verminderen van bodemerosie door water en wind in 

erosiegevoelige gebieden door vegetatie. (zie hoofdstuk 21) 

Regulatie van overstromingsrisico: Het onder controle houden van het overstromingsrisico 

door het vasthouden en (tijdelijk) bergen van water in overstroombare ecosystemen in 

valleigebieden. (zie hoofdstuk 22) 

Kustbescherming: Bescherming tegen overstromingen vanuit de zee door middel van 

zeewerende natuurlijke structuren. (zie hoofdstuk 23) 

Regulatie van globaal klimaat: Het verlagen van de atmosferische concentratie van het 

broeikasgas koolstofdioxide door koolstof vast te leggen in vegetatie en bodem. (zie hoofdstuk 24) 

Regulatie van waterkwaliteit: Regulatie van de kwaliteit van het water dat door de mens wordt 

gebruikt, door verwijdering van nutriënten in oppervlaktewater en ecosystemen met ondiep 

grondwater. (zie hoofdstuk 25) 

Culturele diensten 

Groene ruimte voor buitenactiviteiten: De groene ruimte voor dagdagelijkse buitenactiviteiten 

in de woon- en werkomgeving (‘nabij groen’) en de ruimte voor recreatieve buitenactiviteiten 

(‘recreatief groen’). (zie hoofdstuk 26)
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Tabel 2. CICES-BE en ecosysteemdiensten in NARA-T hoofdstukken. De laatste kolom van de tabel geeft het nummer van hoofdstuk waarin deze ESD-

(sub)klasse volledig of gedeeltelijk wordt besproken. Meer concrete voorbeelden bij elk van de subklassen zijn terug te vinden in (Turkelboom et al., 

2014) 

SECTIE TYPE GROEP KLASSE & SUBKLASSE VOOR BELGIE NARA-T 

Producerende 

diensten 

Voedsel Biomassa Terrestrische planten, schimmels 

en dieren voor voedsel 

Commerciële gewassen 11 

Gewassen van moestuin --- 

Commerciële veestapel (grondgebonden) 11 

Hobbydieren voor voedsel --- 

Eetbare wilde planten, schimmels en 
dieren 

12 

Zoetwaterplanten en –dieren 
voor voedsel 

Wilde zoetwatervis --- 

Gekweekte zoetwatervis --- 

Eetbare zoetwaterplanten --- 

Marine algen en zeedieren voor 
voedsel 

Zeevis en schaaldieren --- 

Gekweekte zeevis en schaaldieren --- 

Eetbare planten van zout en brak water --- 

Drinkbaar water Drinkbaar oppervlaktewater  15 

Drinkbaar grondwater 15 

Materialen Biomassa Vezels en andere materialen van 
planten, algen en dieren voor 
rechtstreeks gebruik of 
verwerking 

Sierplanten en materialen --- 

Plantenvezels en -materialen 13 

Dierlijke vezels en materialen --- 

Materialen van planten, algen en 
dieren voor landbouw en 
aquacultuur  

Organische meststoffen en 
bodemverbeteraars 

(18) 

Voeder 11 

Genetische materialen  --- 
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  Niet-drinkbaar 
water 

Niet-drinkbaar oppervlaktewater --- 

Niet-drinkbaar grondwater  --- 

Energie Energiebronnen 
gebaseerd op 
biomassa 

Energiebronnen uit plantaardige 
biomassa 

Gekweekte niet-houtige 
energiegewassen en maaisel 

14 

Houtige energiegewassen en 
reststromen 

14, 12 

Energiebronnen uit dierlijke biomassa --- 

Regulerende en 
onderhouds-
diensten 

Regulatie van 
afval, vervuiling 
en andere 
verstoringen  

Regulatie van 
bodem- en 
waterkwaliteit 

Bioremediatie van vervuilde bodems --- 

Waterzuivering en beluchting 25 

Nutriëntenregulatie 25 

Regulatie van 
luchtkwaliteit 

Afvangen van (fijn) stof, chemicaliën en geuren door vegetatie 19 

Afscherming Vermindering van lawaai en visuele verstoring 20 

Regulatie van 

stromen 

Massastromen Bodemstabilisatie en 

bescherming tegen erosie 

Bescherming tegen landverschuivingen --- 

Bescherming tegen water- en winderosie 21 

Opslag van sedimenten door rivieren, meren en zee 21 

Vloeibare 

stromen 

Hydrologische cyclus en behoud van waterstromen 22 

Bescherming tegen overstromingen Natuurlijke bescherming tegen 
overstromingen 

22 

Kustbescherming tegen golven, 
stromingen en stijging van de 
zeespiegel 

23 

Onderhoud van 
fysische, 
chemische en 
biologische 
condities 

Onderhoud van 
levenscyclus, 
bescherming van 
habitat en 
genenpool 

Bestuiving 16 

Zaadverspreiding --- 

Onderhoud van kraampopulaties en -habitats --- 

Preventie en controle van branden --- 

Controle van invasieve soorten --- 
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  Plaag- en 
ziektecontrole 

Plaagcontrole bij planten en dieren 17 

Ziektecontrole bij planten en dieren --- 

Bescherming tegen zoönosen (infectieziekten die kunnen worden 
overgedragen van dieren op mensen) 

--- 

Buffering van ziektes door blootstelling aan natuur --- 

Bodemvorming 

en -samenstelling 
Verweringsprocessen, decompositie en fixerende bodemprocessen 18 

Atmosferische 
samenstelling en 
klimaatregulatie 

Regulatie van het globaal klimaat door reductive van 
broeikasgasconcentraties 

24 

Regulatie van het regionaal en 
microklimaat 

Regionale klimaatregulatie --- 

Regulatie van het landelijk microklimaat --- 

Regulatie van het stedelijk microklimaat --- 

Culturele 

diensten 

Fysieke en 

intellectuele 

interacties met 
biota, 
ecosystemen en 
landschappen 

Natuurlijke 

omgeving voor 

buitenactiviteiten  

Publiek toegankelijke ruimte 

voor buitenactiviteiten 

Groene omgeving geschikt voor 

dagelijkse buitenactiviteiten 

26 

Landschap voor buitenrecreatie 26 

Natuurlijke landschappen en soorten 
voor natuurervaring en -educatie 

26 

Landscape and biodiversity suitable for 
research 

--- 

Private of beperkt toegankelijke 

ruimte voor buitenactiviteiten 

Recreatief landgebruik --- 

Ruimte voor producerende activiteiten --- 

Natuurlijke 
omgeving voor 
bebouwde 
gebieden  

Natuurlijke omgeving rond gebouwen gebruikt voor wonen, werken en 
studeren 

---  

Natuurlijke omgeving rond instellingen voor herstel en therapie  --- 

Spirituele, 

symbolische en 
andere inter-
acties met biota, 

ecosystemen en 
landschappen 

Spiritueel en/of 

emblematisch 

Landschappen en soorten met culturele en symbolische waarden --- 
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 Het potentieel aanbod verwijst naar het mogelijke volume van een ecosysteemdienst in 

functie van de fysische structuur en de thans aanwezige bodembedekking (‘land cover’, bv. 

vegetatietype, bebouwing). In tegenstelling tot de fysische geschiktheid, wordt hier de 

aanwezige vegetatie wel als gegeven beschouwd. Zo hangt het potentieel aanbod van regulatie 

van erosierisico zowel af van de helling en de bodemtextuur (= fysische structuur) als van de 

bodemstabiliserende werking van de vegetatie. De hoogste fysische capaciteit voor 

houtproductie situeert zich vaak op locaties waar nu aan landbouw wordt gedaan. De potentiële 

levering wordt gekoppeld aan de actuele bodembedekking: waar bos nu voorkomt, is de 

potentiële levering voor hout dus het hoogst (zie hoofdstuk 8). Bij de kwantificering van het 

potentieel aanbod wordt in principe nog geen rekening gehouden met (door het beleid 

ingestelde) landgebruiksbeperkingen. Die worden wel mee in rekening gebracht voor het 

bepalen van het actueel aanbod (zie verder). Zo heeft bijvoorbeeld een bosreservaat in principe 

hetzelfde potentieel aanbod aan houtproductie als een productiebos met dezelfde oppervlakte, 

boomsoorten en standplaatscondities. Met die gebruiksbeperkingen (bv. inzake houtoogst) 

wordt wel rekening gehouden voor het bepalen van het actueel aanbod. Bij sommige diensten 

beperkt het potentieel aanbod zich niet tot het ecosysteem dat de dienst levert en moet de 

ruimere omgeving waaraan de dienst wordt aangeboden, in kaart worden gebracht. Bij 

bestuiving vertaalt zich dit bv. in een kaart van het vliegbereik van bestuivers vanuit hun 

geschikte habitat.  

 Voor het actueel aanbod wordt rekening gehouden met de actueel voorkomende beperkingen 

inzake landgebruik. Om dit te kunnen kwantificeren en karteren zijn dus ruimtelijk expliciete 

gegevens vereist die aangeven waar het beleid en het beheer toelaten dat een ‘potentieel 

aanbod’ ook daadwerkelijk wordt aangeboden. Zo leveren landbouwpercelen waarvoor 

beheersovereenkomsten werden afgesloten lagere productieopbrengsten omwille van de 

aangepaste landbouwpraktijken. Het actueel aanbod aan top- en spilhout per hectare bos 

varieert in functie van het toegepast bosbeheer. Het potentieel aanbod aan groene ruimte voor 

buitenactiviteit varieert in functie van de toegankelijkheid die door het beleid of door lokale 

beheerders van groene ruimten werd ingesteld.  

Voor een aantal ecosysteemdiensten is het onderscheid tussen bodembedekking (‘land cover’) 

en landgebruik (‘land use’) op schaal Vlaanderen moeilijk te definiëren. De ecosysteemklassen 

waarover NARA-T rapporteert, zijn overigens zelf een mengvorm van beide classificatieprincipes 

(zie paragraaf 2.4.1). Zo vormt voor het potentieel aanbod inzake regulatie van 

overstromingsrisico de overstromingstolerantie van de bodembedekking een subjectief criterium 

dat door verschillende belanghebbenden en sectoren anders wordt geïnterpreteerd en dat zowel 

met bodembedekking als met landgebruik te maken heeft. Een terreinbeherende vereniging zal 

een natuurgebied met zeldzame planten misschien een lagere overstromingstolerantie 

toedichten dan een waterbeheerder die een nabijgelegen stad wenst te beschermen tegen 

overstromingen. Voor de ecosysteemdiensten waarvoor de definities of gegevens niet toelaten 

om het potentieel van het actueel aanbod te onderscheiden, wordt slechts één van beide 

aanbodkaarten opgesteld. 

De vraag naar ecosysteemdiensten wordt bepaald door het aantal mogelijke gebruikers of 

consumenten van een ecosysteemdienst, hun concrete voorkeuren en hun ruimtelijke spreiding. 

Voor een aantal ecosysteemdiensten kan de vraag niet worden gekarteerd op schaal Vlaanderen 

omdat zij zich deels in het buitenland situeert (bv. export van voedsel of hout, globale vraag naar 

klimaatregulatie). In dat geval beperkt de rapportering van de ESD-vraag zich tot een kwalitatieve 

of kwantitatieve analyse. Voor vele ecosysteemdiensten kan een keten van mogelijke gebruikers 

worden gedefinieerd, bijvoorbeeld van de afnemer van energieteelten via de distributeur van 

biogebaseerde energie of brandstof tot de eindgebruiker van die energie of brandstof. In principe 

kwantificeren en karteren we de vraag en het gebruik steeds zo dicht mogelijk bij de directe 

potentiële afnemer of gebruiker van de ecosysteemdienst. Vaak is het evenwel aangewezen om de 

volledige keten in beeld te brengen. Meestal wordt het maatschappelijk belang van een 

ecosysteemdienst ook pas duidelijk indien de volledige keten tot en met de eindgebruiker en de 

neveneffecten van dit gebruik op andere belanghebbenden in beeld worden gebracht. Op dit vlak 

worden ecosysteemassessments in het algemeen nog geconfronteerd met belangrijke 

kennisleemten (Carpenter et al., 2009; Daily et al., 2000). 
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De levering of het gebruik van ecosysteemdiensten veronderstelt dat er zowel een actueel 

ESD-aanbod als een ESD-vraag aanwezig zijn. Die vraag kan aanwezig zijn in de vorm van een 

bewuste keuze door een ESD-gebruiker, bv. bij het aankopen van hout of voedsel of bij het 

bouwen van een nieuwe woning op een locatie zonder overstromingsrisico. De vraag en het gebruik 

kunnen ook impliciet of onbewust aanwezig zijn, bijvoorbeeld bij regulatie van luchtkwaliteit, 

omgevingsgeluid of globaal klimaat. Pas wanneer er zich een probleem stelt inzake 

luchtverontreiniging, geluidsoverlast of klimaatverandering, worden gebruikers zich dan bewust 

van het belang ervan (Vatn & Bromley, 1994). Of zoals een Engels gezegde luidt: “We never know 

the worth of water, till the well is dry.” Verder is voor een aantal ecosysteemdiensten het gebruik 

ook indirect of passief van aard. Een groene omgeving of een landschap met zowel een ecologische 

als een cultuurhistorische waarde – vaak zijn beide sterk met elkaar verweven – levert niet enkel 

baten op voor de wandelaar of fietser die er actief gebruik van maakt. Ook niet-recreanten kunnen 

een goed gevoel ervaren bij het louter besef dat een waardevol natuurrijk landschap bewaard blijft 

of zich herstelt. Naarmate het ESD-gebruik in een latere schakel van de gebruiksketen wordt 

geanalyseerd, wordt het ruimtelijk verband tussen ESD-aanbod en gebruik indirecter. 

Zoals reeds aangegeven bij de vraag naar ecosysteemdiensten, is het gebruik van een 

ecosysteemdienst niet altijd sterk ruimtelijk gecorreleerd met het aanbod ervan. Een belangrijk 

deel van de producerende ecosysteemdiensten die in Vlaanderen worden gebruikt, wordt 

geïmporteerd uit het buitenland (bv. voedsel- en houtproductie, drinkwater, niet-houtige geteelde 

energiegewassen, wildbraad). Van de ecosysteemdiensten die in Vlaanderen worden aangeboden, 

wordt eveneens een deel naar het buitenland geëxporteerd, of situeert het gebruik zich op een 

hoger schaalniveau dan Vlaanderen. Van de ecosysteemdiensten die binnen Vlaanderen worden 

aangeboden én gebruikt, kan dit gebruik zich (na)bij het aanbod situeren (bv. bestuiving, nabij 

groen voor buitenactiviteiten) of op een grotere afstand (bv. regulatie van overstromingsrisico). De 

vraag en het gebruik van ecosysteemdiensten zijn momenteel in het algemeen minder goed in 

kaart te brengen dan het aanbod ervan. De kwantificering en kartering van de welzijns- en 

welvaartseffecten van dit ESD-gebruik komt aan bod in paragrafen 2.7 en 2.9.1. Hoe het gebruik 

van ecosysteemdiensten in Vlaanderen een impact heeft op de levering van diensten in het 

buitenland, wordt besproken in paragraaf 2.8. 

 

Tabel 3. Overzicht voor de 16 ecosysteemdiensten van in welke mate het ESD-aanbod, de vraag 

en het gebruik ervan op schaal Vlaanderen konden worden (1) geïdentificeerd, (2) gekwantificeerd 

en (3) gekarteerd. De kwantificering hanteert, afhankelijk van de ecosysteemdienst, een ordinale, 

interval- of ratioschaal. Een ‘0’ betekent dat voor dit aspect van aanbod, vraag of gebruik geen 

valide of aanvaardbare omschrijving kon worden gegeven. 

Fysische 

geschiktheid

Potentieel 

aanbod
Actueel aanbod Vraag Gebruik

Voedsel 3 3 3 2 2

Wildbraad 0 1 1 1 3

Hout 3 3 3 1 1

Energiegewassen 3 3 3 2 2

Water 3 3 0

Bestuiving 3 3 3 3 3

Plaagbeheersing 1 1

Behoud van bodemvruchtbaarheid 3 2 2 2 1

Regulatie van luchtkwaliteit 0 3 1

Regulatie van geluidsoverlast 0 3 2

Regulatie van erosierisico 3 3 2 3 3

Kustbescherming 3 3 3

Regulatie van globaal klimaat 3 1 3 0 3

Regulatie van waterkwaliteit 3 3 0 3 0

Groene ruimte voor 

buitenactiviteiten - nabij groen
0 3 1 3 3

Groene ruimte voor 

buitenactiviteiten - recreatief groen
0 3 23

3

3

3

3

1
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2.6 Biodiversiteit 

2.6.1 Wat is ‘biodiversiteit’ ? 

Het Biodiversiteitsverdrag omschrijft biologische diversiteit als de verscheidenheid aan levende 

organismen en van de ecosystemen waarvan zij deel uitmaken (Verenigde Naties, 1992). Het gaat 

daarbij niet enkel over soortendiversiteit (het aantal verschillende soorten planten, dieren of 

andere organismen) maar ook over de genetische diversiteit binnen een soort en over de diversiteit 

op ecosysteem- en landschapsniveau (zie paragraaf 2.4.1). Hoewel de begrippen ‘biodiversiteit’ en 

‘ecosysteem’ sterk met elkaar verweven zijn en ook vaak in één adem worden genoemd, zijn zij 

geen synoniemen. 

NARA-T bespreekt de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Daarbij richten we ons in 

de eerste plaats op het belang van biodiversiteit voor het ESD-aanbod en de andere schakels van 

de ESD-cyclus. Vervolgens kijken we naar de gevolgen van het aanbieden en gebruiken van 

ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Ten slotte gaan we na in hoeverre een beleid en beheer 

dat zich richt op het optimaliseren van ecosysteemdiensten ook bijdraagt tot het herstel of behoud 

van biodiversiteit en vice versa.  

2.6.2 Belang van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten 

Het belang van biodiversiteit voor het ESD-aanbod hangt af van de mate waarin veranderingen in 

biodiversiteit leiden tot veranderingen in de ecosysteemfuncties die aan de basis liggen van dit 

ESD-aanbod. Het causaal verband tussen biodiversiteit en ecosysteemfuncties is complex en 

verschilt per ecosysteemdienst (Mace et al., 2011; Mace et al., 2012). Biodiversiteit ligt aan de 

basis van het leven op aarde, inclusief dat van de mens, en vormt in die zin een absolute 

voorwaarde voor menselijk welzijn en economische welvaart. Over welk aspect van biodiversiteit 

(bv. soortenrijkdom, genetische diversiteit, habitatdiversiteit, diversiteit aan ecologische functies, 

…) precies bepalend is voor het ESD-aanbod, bestaat echter nog grote onzekerheid. Voor sommige 

ecosysteemdiensten (bv. bestuiving) lijkt de diversiteit zelf essentieel voor het ESD-aanbod, voor 

andere (bv. regulatie van overstromingsrisico of van globaal klimaat) lijkt de diversiteit minder van 

belang en is veeleer de oppervlakte van een bepaald ecosysteemtype of de hoeveelheid biomassa 

van belang (Diaz et al., 2011; Mace et al., 2012). Anderzijds buffert een hogere biodiversiteit 

ecosystemen beter tegen veranderingen (bv. gevolgen van klimaatverandering) waardoor de 

diensten van een biodiverser ecosysteem beter ‘verzekerd’ zijn voor de toekomst (Cardinale et al., 

2011; Hooper et al., 2012; Loreau, 2010; Tilman et al., 2006). Het beter begrijpen van de relatie 

tussen biodiversiteit en ecosystemen is hoe dan ook belangrijk indien we de impact van het verlies 

aan biodiversiteit op ecosysteemdiensten, welzijn en welvaart willen voorspellen of bijsturen. 

We beschouwen in NARA-T biodiversiteit op vier organisatieniveaus (genetisch, soorten, 

ecosystemen en landschappen) en vanuit vier ‘invalshoeken’ (processen & functies, structuren & 

patronen, samenstelling of compositie en stocks of voorraden) (zie Figuur 6). Die invalshoeken 

helpen om de verbanden tussen biodiversiteit en ecosysteemdiensten accurater te bepalen. Zo 

kunnen bodemorganismen naargelang de functie die zij in bodemprocessen vervullen, ingedeeld 

worden in ‘functionele groepen’. De diversiteit aan functionele groepen is van belang voor 

regulerende diensten zoals waterzuivering en bodemvorming. Structurele diversiteit bekijkt 

onder meer de variatie aan gelaagdheden in een vegetatie en de diversiteit aan biotopen en 

habitats in een landschap. De vegetatiestructuur kan bijvoorbeeld een rol spelen bij 

geluidsbuffering of het opvangen van fijn stof. Bij stocks gaat het vooral om de biologische 

voorraden. Die invalshoek staat centraal bij de producerende diensten maar kan ook relevant zijn 

voor andere diensten. Die voorraad kan een genetische stock zijn (bv. het aantal rassen of het 

aantal genetische varianten van een landbouwgewas) maar ook een volume of biomassa (bv. 

volume oogstbaar hout) of een oppervlakte (bv. oppervlakte toegankelijk recreatiegebied). Bij 

samenstelling of compositie tenslotte gaat het over specifieke componenten, zoals zeldzame 

vogelsoorten of unieke landschappen die belangrijk zijn voor natuurbescherming of bijdragen tot 

een sterkere natuurbeleving. 
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Indien we de rol van biodiversiteit binnen de ganse ESD-cyclus willen evalueren, blijkt dat 

biodiversiteit op meerdere plaatsen in die cyclus van belang is (Mace et al., 2011; Mace et al., 

2012). Biodiversiteit ondersteunt en reguleert het functioneren van ecosystemen en ligt zo mee 

aan de grondslag van ecosysteemdiensten (zie Figuur 2, blok ‘ecosystemen’). Biodiversiteit kan 

tegelijkertijd ook deel uitmaken van een ecosysteemdienst zelf (blok ‘ecosysteemdiensten’), 

bijvoorbeeld in het geval van genetische diversiteit voor de ontwikkeling van geneesmiddelen. 

Biodiversiteit vertegenwoordigt ten slotte ook een waarde op zich (blok ‘perceptie & waardering’) 

die ook expliciet wordt erkend in beleidsdocumenten (bv. Biodiversiteitsverdrag) en die aan de 

basis ligt van een waaier van instituties en governance mechanismen zoals lokale verenigingen en 

internationale NGO ( (bv. natuurbehoudsorganisaties), openbare besturen, wetenschappelijke 

disciplines en vermarkte activiteiten (bv. ecotoerisme) (blok ‘governance’) (Plieninger et al., 2013). 

 

Figuur 6. toont vier invalshoeken van biodiversiteit, met name voorraden of stocks, processen & 

functies, structuren & patronen en compositie of samenstelling. Bij elke invalshoek onderscheiden 

we vier organisatie- of schaalniveaus: genetische diversiteit, soortendiversiteit, 

ecosysteemdiversiteit en landschapsdiversiteit. Elke invalshoek heeft ook een dominante link met 

een bepaald type gebruik en waardering door de mens : biodiversiteit voor producerende diensten, 

voor regulerende diensten, voor culturele diensten en voor natuurbehoud. Zowel de 4 

organisatieniveaus als de 4 gebruiken zijn sterk met elkaar verweven, en interageren met elkaar. 

2.6.3 Gevolgen van ecosysteemdienstenaanbod en -gebruik voor 

biodiversiteit 

Biodiversiteit is niet enkel van belang voor het aanbod van ecosysteemdiensten, het sturen van het 

aanbod en het gebruik van ecosysteemdiensten ten behoeve van menselijk welzijn en economische 

welvaart heeft zelf ook een invloed op die biodiversiteit. Zo hebben teeltkeuzes en de oogst van 

houtige biomassa voor de productie van materialen (ESD houtproductie) of energie (ESD productie 

van energiegewassen) een onmiddellijke lokale invloed op de geschiktheid van het gebied als 

habitat voor bepaalde organismen. Ook het gebruik van regulerende diensten, bijvoorbeeld 

waterzuivering door waterrijke gebieden, heeft een invloed op de soortensamenstelling binnen het 
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ecosysteem. Tenslotte kan ook het gebruik van culturele diensten, bijvoorbeeld recreatie, de 

draagkracht van ecosystemen aantasten. Die ecosystemen worden dan minder geschikt als 

leefgebied voor soorten die gevoelig zijn voor menselijke verstoring zoals otter of visarend. 

De invloed van het aanbod en het gebruik van ecosysteemdiensten op ecosystemen en 

biodiversiteit loopt binnen de ESD-cyclus via de directe drivers (zie Figuur 2 en Tabel 1). In het 

raamwerk van de milieuverstoringsketen (DPSIR, zie (Van Reeth & Vanongeval, 2005; Verbruggen, 

1998)) veroorzaken drivers een druk op ecosystemen. Dit raamwerk benadrukt de verstorende 

invloeden die aan de afname van de biodiversiteit ten grondslag liggen en hanteert indicatoren om 

die drukken op te volgen. De ecosystemen en de biodiversiteit die thans kenmerkend zijn voor 

Vlaanderen en West-Europa zijn echter zelf ook het resultaat van een duizenden jaren co-evolutie 

van mens en ecosysteem (Norgaard, 1992). Daardoor is ook een deel van de biodiversiteit in 

Vlaanderen voor haar voortbestaan afhankelijk van ‘verstoring’ door menselijke activiteiten. Enkele 

van de voor het natuurbehoud meest iconische habitats, zoals soortenrijke grasland- en 

heidevegetaties, maken deel uit van gecultiveerde ecosystemen die zonder menselijke interventie 

spontaan zouden evolueren tot gemengde loofwouden, de natuurlijke climaxvegetatie voor het 

grootste deel van Vlaanderen. Een aantal vogelsoorten die tot in de tweede helft van de 20ste eeuw 

nog vrij talrijk voorkwamen in onze landbouwgebieden, zoals veldleeuwerik, patrijs en grauwe gors 

waren van oorsprong steppebewoners. Door grootschalige omzetting van bosecosystemen in 

weiden en kleine akkers met veel kleine landschapselementen, konden zij eeuwen geleden hun 

areaal tot in Vlaanderen uitbreiden en hun leefwijze geleidelijk verder aanpassen aan onze 

extensieve en kleinschalige landbouwpraktijk. Een deel van de oorspronkelijke biodiversiteit, 

waaronder grote roofdieren als bruine beer en wolf en grote grazers als oeros en edelhert, stierf uit 

of verdween grotendeels uit onze streken (van Vuure, 2005).  

De relatie tussen het aanbod en gebruik van ecosysteemdiensten en biodiversiteit is dan ook 

ambigu. Actuele (en verwachte) trends in het ESD-aanbod en -gebruik dragen bij aan de (verdere) 

veranderingen in de biodiversiteit en aan het uitsterven of het lokaal verdwijnen van zeldzame 

soorten. Anderzijds is een deel van de biodiversiteit die we thans via een intersectoraal natuur- en 

bosbeleid trachten in stand te houden, zelf het resultaat van een historisch gebruik van 

ecosysteemdiensten. De intrinsieke waarde van biodiversiteit, die mee aan de basis ligt van 

natuurbescherming en biodiversiteitsbeleid, is dan ook sterk verweven met de cultuurhistorische 

waarde die we landschappen en charismatische of zeldzame soorten toedichten (zie Kader 6). 

Het aanbod en gebruik van ecosysteemdiensten heeft niet enkel een invloed op de stocks (bv. de 

oppervlakte van een bepaald ecosysteem) en samenstelling (bv. de soortenrijkdom in een gebied) 

van biodiversiteit maar ook op de structuur (bv. structuurvariatie in een grasland of bos) en de 

functies en processen ervan (bv. evapotranspiratie, nutriëntenrecyclering; zie Figuur 6). Daardoor 

heeft het actueel gebruik van een bepaalde ecosysteemdienst ook consequenties voor het 

toekomstig aanbod ervan en voor het aanbod van andere diensten. Die consequenties kunnen zich 

lokaal voordoen (bv. verlies van bodemvruchtbaarheid) maar ook bovenlokaal (bv. regulatie van 

overstromingsrisico) of globaal (bv. klimaatverandering). Die interacties tussen 

ecosysteemdiensten doorheen de tijd en over meerdere schaalniveaus komen aan bod in paragraaf 

2.8.  

2.6.4 Is ecosysteemdienstengericht beleid ook 

biodiversiteitsbeleid? 

Het klassieke biodiversiteitsbeleid legt sterk de nadruk op de samenstelling en de instandhouding 

van specifieke componenten (vnl. charismatische of zeldzame soorten en habitats). In een 

ecosysteemdienstencontext verschuift die focus meer naar het belang van voorraden en stocks en 

naar functionele biodiversiteit (functies & processen). Bepaalde componenten van biodiversiteit 

kunnen hier wellicht rechtstreeks mee van profiteren. Zo kunnen regulatie van luchtkwaliteit en 

van het globaal klimaat een argument vormen voor bosuitbreiding in Vlaanderen, waardoor ook de 

aan bossen gebonden biodiversiteit kan toenemen. Indien die argumentatie evenwel wordt 

toegepast in voedselarme ecosystemen (bv. bebossing van open habitats zoals heide of 

voedselarme graslanden), zouden deze habitats zwaar onder druk komen te staan en kunnen de 

hieraan verbonden soorten uit Vlaanderen verdwijnen.  
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ESD-bevorderende maatregelen kunnen dus kansen geven aan biodiversiteit door het herstellen of 

in stand houden van ecosystemen. Dit geldt vooral wanneer het beleid zich richt op het 

optimaliseren van bundels van ecosysteemdiensten, veeleer dan het maximaliseren van één enkele 

ecosysteemdienst (zie paragraaf 2.8). Die biodiversiteit is evenwel niet altijd dezelfde als degene 

die lokaal wordt nagestreefd in het kader van lokale beheerdoelen of voor het realiseren van 

gebiedspecifieke instandhoudingsdoelen, bepaald in uitvoering van de Vogelrichtlijn en de 

Habitatrichtlijn. Anderzijds impliceert een handhaving of toename van het aantal soorten in een 

gebied ook niet automatisch dat de ecosysteemprocessen en -functies die aan de basis liggen van 

een bepaalde ecosysteem-dienst worden gehandhaafd of verbeteren (MA, 2005b). 

2.7 Welzijn en waardering 

2.7.1 Realiteit, perceptie en waardering 

We kunnen analytisch een onderscheid maken tussen de objecten in de wereld rondom ons 

(‘object’), onze waarneming daarvan (‘perceptie’) en de zingeving en appreciatie die we aan die 

waarneming toekennen (‘waardering’) (zie Figuur 7). Wat we van de wereld rondom ons kunnen 

waarnemen, wordt bepaald door een aantal perceptiefilters. Zo bepalen en beperken onze 

zintuigen (fysiologisch) in belangrijke mate de realiteit die we waarnemen en waarvan we ons 

bewust zijn. Vaak zetten we technische hulpmiddelen in om die waarneming te verscherpen, te 

controleren of bij te sturen. Naast zintuigen en technische hulpmiddelen bepaalt ook onze positie in 

die omgeving (ruimtelijke schaal, tijdsschaal) mee onze perceptie. De betekenis en de appreciatie, 

het belang of de waarde die we vervolgens aan die waarneming toekennen wordt gekleurd door 

waarderingsfilters. Zij bepalen mee de inhoud en betekenis die we aan de waarneming 

toekennen : goed of slecht, goedkoop of duur, mooi of lelijk, enzovoort. Die waarderingsfilters zijn 

het resultaat van onze persoonlijke ontwikkeling (bv. persoonlijke smaken en voorkeuren) en de 

invloed van onze onmiddellijke omgeving daarop (bv. opvoeding, cultuur, onderwijs, religie, …). 

Perceptie- en waarderingsfilters reduceren de werkelijkheid en de complexiteit ervan, doordat ze 

specifieke kenmerken en relaties accentueren en uitvergroten ten opzichte van andere. Daardoor 

focussen we ons slechts op een deel van die realiteit en niet op ‘alles’. Anderzijds werken die filters 

ook additief : we kennen als individu of groep bepaalde labels, betekenissen en een zeker belang 

toe aan objecten die door andere individuen of andere groepen anders kunnen gelabeld of 

gewaardeerd worden. Op die manier subjectiveren wij de realiteit: de werkelijkheid krijgt 

kenmerken of attributen van het waarnemende subject toebedeeld. Of zoals een Engels 

spreekwoord luidt: “Beauty is in the eye of the beholder”. Discussies over de objectiviteit van 

informatie gaan er dan meestal over of die informatie wel degelijk de attributen van het 

waargenomen object (‘de realiteit’) weerspiegelt, en niet veeleer die van het waarnemende 

subject. Wat we doorgaans omschrijven als het ‘objectiveren’ van waarnemingen of kennis is niets 

anders dan het uitwisselen van informatie met andere waarnemers om na te gaan of de 

waarneming, zingeving en waardering is verlopen overeenkomstig de regels die binnen een groep 

(bv. wetenschappelijke discipline, lokale gemeenschap, religieuze strekking) zijn afgesproken. In 

die zin is ook ‘objectieve’ informatie nooit vrij van subjectiviteit en weerspiegelt onze kennis onze 

waarden en normen (Norgaard, 1992). 

Perceptie, zingeving en waardering, hoewel analytisch gescheiden in Figuur 7, zijn in de praktijk 

innig met elkaar verweven. De geluidsoverlast (wat een negatieve evaluatie of waardering inhoudt) 

van het drukke verkeer op de R11 in Wilrijk bleek voor omwonenden als minder problematisch te 

worden ervaren nadat de aanplant van een boomstrook de weg aan het zicht had onttrokken, ook 

al was het geluidsreducerend effect van die bomenrij, gemeten in decibel, verwaarloosbaar 

(Stragier, 2010). Perceptie beïnvloedt dus onze waardering. Anderzijds bepaalt onze (meer of 

minder uitgesproken) voorliefde voor natuur, of wat we weten over de geschiedenis van een 

bepaalde streek, ook mee wat we percipiëren wanneer we door een natuurlijk landschap, een stad 

of een landbouwgebied wandelen. Onze waarden en voorkeuren beïnvloeden ook onze perceptie. 

Inzicht in die perceptie- en waarderingsfilters en de relaties daartussen is van belang wanneer we 

uitspraken willen onderbouwen over ‘het belang’ of ‘de waarde’ van ecosystemen en 

ecosysteemdiensten. Zelfs in het begrip ‘ecosysteemdienst’ zit al een zekere filter 

‘voorgedefinieerd’, met name het accent of perspectief dat ecosystemen diensten leveren aan de 
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Figuur 7. Realiteit, perceptie en waardering (Edwards-Jones et al., 2000). 

mens. Afhankelijk van bijvoorbeeld de geografische of culturele context kunnen ecosystemen voor 

(groepen van) mensen heel wat meer betekenen (Jax et al., 2013). Het besef van het bestaan van 

die filters is ook van belang wanneer we waarderingsmethoden selecteren om het maatschappelijk, 

economisch of ecologisch belang van ecosystemen te begrijpen of te onderbouwen (Schröter et al., 

2014). Wanneer we het belang van ecosystemen in functie van welzijn(scomponenten) willen 

bepalen, hanteren we (deels) andere filters, criteria en waarden dan wanneer we de economische 

of de biologische waarde van ecosystemen willen bepalen. Ook binnen bepaalde waardenclusters 

(welzijn, welvaart, biologische waarde, …) zijn nog uiteenlopende interpretaties mogelijk. NARA-T 

beschouwt het expliciteren van ‘het belang’ of ‘de waarde’ van ecosystemen en 

ecosysteemdiensten dan ook in de eerste plaats als een keuzeproces waarbij best wordt 

aangegeven 

1. wie waardeert of het belang expliciteert (en wie niet); 

2. op basis van welke of wiens waarde(n) en criteria dit gebeurt (en welke of wiens waarden 

niet); 

3. in welke eenheden die waarde wordt uitgedrukt (en welke niet); 

4. met welke bedoeling die waardering gebeurt (en welke niet). 

Met elk van deze vragen hangen filters en selectiemechanismen samen die relevant zijn om de 

draagwijdte, het democratisch gehalte en de toepassingsmogelijkheden van het vastgestelde 

belang of de vastgestelde waarde te interpreteren. De mate waarin de antwoorden op die vragen 

aansluiten op de wensen en informatienoden van de gebruiker van de informatie (bv. een 

overheidsdienst, investeerder of particulier) is niet louter een wetenschappelijk of methodologisch 

vraagstuk; het is ook en vooral een ethische en politieke stellingname. NARA-T streeft er met dit 

ecosysteemassessment dan ook niet naar om ‘de waarde’ of ‘het belang’ van ecosystemen voor 

mens en samenleving definitief te omschrijven, berekenen of te karteren. Het rapport streeft er wel 

naar om te verduidelijken (1) dat er waarden én belangen aan verbonden zijn; (2) dat die op 

uiteenlopende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, gekwantificeerd en gevisualiseerd en (3) 

dat kennis en inzicht in die waarden een verschil kunnen maken voor de beslissingen die wij als 

overheid, private actor of samenleving maken ten aanzien van ecosystemen.  
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Kader 6  - Waarden van ecosystemen, natuur en biodiversiteit 

Met ecosystemen, natuur en biodiversiteit worden verschillende types van waarden geassocieerd 

(Chan et al., 2012; Costanza, 2000; Costanza & Folke, 1997; Deliège & Neuteleers, 2011). In de 

beleidspraktijk moeten voortdurend keuzen worden gemaakt over de besteding van budgetten of 

de bestemming van publieke en private ruimte. Dan durven die waarden nogal eens met elkaar te 

botsen. In dit tekstkader gaan we kort in op twee aspecten van dit waardendebat die in de praktijk 

vaak opduiken wanneer in maatschappelijke discussies of beleidsdebatten de waarde van 

ecosystemen, natuur of biodiversiteit te berde wordt gebracht. Een uitgebreidere bespreking 

hiervan komt aan bod in hoofdstuk 8. 

Intrinsieke, instrumentele en andere waarden  

Het Biodiversiteitsverdrag erkent de intrinsieke waarde van de biodiversiteit, samen met andere 

waardencategorieën, als basis en uitgangspunt voor de bescherming van biodiversiteit (Verenigde 

Naties, 1992). Het MA omschrijft intrinsieke waarde als de waarde van een object, in en om 

zichzelf, onafhankelijk van de rol of het nut die het vervult ten aanzien van een bepaald doel (MA, 

2005a). Intrinsieke waarde lijkt dan ook de tegenpool te vormen van de waarde van 

ecosysteemdiensten. De ecosysteemdienstenbenadering richt zich immers veeleer op instrumentele 

waarden. Een object heeft geen instrumentele waarde in en om zichzelf, maar in het feit dat het 

een middel vormt om een bepaald doel te realiseren (Edwards-Jones et al., 2000). In die zin valt 

de notie van intrinsieke waarden buiten de scope van de ecosysteemdienstenbenadering, waarin de 

waarde van ecosystemen voor mens en samenleving het uitgangspunt is.  

Een voorbeeld van een instrumentele waarde is economische waarde. De economische waarde van 

ecosystemen vertolkt het belang dat (groepen van) individuen toekennen aan ecosystemen op 

basis van het nut dat die systemen hen opleveren voor het bevredigen van hun behoeften. 

Ecosysteemdiensten vormen een essentiële schakel in dit mechanisme. De waarde kan in principe 

worden berekend door na te gaan in hoeverre bij veranderingen in ecosystemen het aanbod, de 

vraag en het gebruik van ecosysteemdiensten veranderen en hoe dit de welvaart beïnvloedt. Het is 

voor economen gebruikelijk om die economische waarde in monetaire eenheden aan te geven. 

Economische belangen kunnen ook uitgedrukt worden in andere eenheden, zoals arbeidsplaatsen. 

Economische waarderingsmethoden laten slechts een waardebepaling toe voor relatief kleine of 

‘marginale’ veranderingen in ecosysteemdiensten (zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.3). Naarmate de 

veranderingen groter zijn, neemt ook de onzekerheid over de geschatte welvaartseffecten toe. 

Uitspraken over de economische waarde van totale ecosystemen op nationaal, continentaal of 

globaal niveau zijn dan ook weinig betrouwbaar. 

Economische waarde wordt gedefinieerd vanuit een antropocentrisch, utilitaristisch perspectief. In 

die zin sluit dit waardenbegrip goed aan bij het antropocentrisch perspectief van de 

ecosysteemdienstenbenadering. Antropocentrisch betekent overigens niet hetzelfde als 

‘egocentrisch’ of ‘egoïstisch’. Ook altruïsme blijkt volgens gedragseconomisch onderzoek 

(‘behavioral economics’) een belangrijke motivator van menselijk en sociaal gedrag (Gowdy et al., 

2010). Vele mensen ontlenen een zeker nut of voelen zich beter, louter door het besef of de 

zekerheid dat een ecosysteem, bijvoorbeeld een eeuwenoud bos, bestaat en zal bewaard blijven 

voor de volgende generaties. De economische literatuur noemt dit de bestaans- en 

overdrachtswaarde (Hein et al., 2006). Economische waardering beperkt zich dus niet tot het 

persoonllijk nut dat gebruikers van ecosysteemdiensten ervaren (cf. Totale Economische Waarde-

raamwerk, hoofdstuk 8, paragraaf 8.4.1.2). 

Vermits de economische waarde functioneel of instrumenteel van aard is, laten economische 

waarderingsmethoden per definitie niet toe om uitspraken te onderbouwen over, of vergelijkingen 

te maken met, de intrinsieke waarde van biodiversiteit en ecosystemen (Bateman, 2009; Mace et 

al., 2011). Sommige auteurs waarschuwen dan ook voor het gevaar dat een te sterke focus op 

economische waardering, de aandacht voor de intrinsieke waarden van biodiversiteit naar het 

achterplan kan verdringen (zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3) (Gómez-Baggethun et al., 2010; Vatn & 

Bromley, 1994). 

Er bestaat discussie tussen economen onderling, en tussen economen en andere wetenschappelijke 

disciplines, over de mate waarin de brede maatschappelijke, sociale en culturele betekenis van 
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ecosystemen kan worden gevat door een begrip als economische waarde en de daarmee 

verbonden waarderingstechnieken en -conventies. In zowat alle ecosysteemassessments, en ook in 

het Biodiversiteitsverdrag, worden naast de economische waarde van ecosystemen en 

ecosysteemdiensten ook andere met de mens verbonden waarden erkend, waaronder 

gezondheidswaarden, sociale en culturele waarden (bv. (Mace et al., 2011)). (Jax et al., 2013) 

onderscheiden de volgende vier types waarden om de complexe verwevenheid van mensen en 

ecosystemen te vatten. 

 1. Intrinsieke morele waarden omvatten de waarde van niet-menselijke levende wezens voor 

hun eigen belang, los van hun belang voor de mensen. 

 2. Fundamentele waarden, vormen een basisvereiste voor het menselijk leven op aarde. Deze 

waarden, bijvoorbeeld de atmosfeer en de ecosystemen die nodig zijn om hem in stand te 

houden, zijn fundamenteel en onvervangbaar. 

 3. Eudaimonistische waarden omvatten de voorwaarden voor een goed en menswaardig leven. 

Deze waarden garanderen een minimale levenskwaliteit. Zij zijn in hoge mate verbonden 

met, en ontstaan binnen, een socio-culturele, historische en geografische context. Zij worden 

niet noodzakelijk als vervangbaar of inwisselbaar beschouwd. 

 4. Instrumentele waarden vertegenwoordigen middelen om een doel te bereiken. Deze 

middelen zijn in principe vervangbaar en ruilbaar en omvatten alle hernieuwbare of 

vervangbare elementen van ecosystemen en ecosysteemdiensten.  

Enkel voor de vierde categorie bieden economische waarderingsmethoden een empirische basis 

voor het ramen van waarden. 

Zijn waarden objectief of subjectief?  

Los van het filosofisch-ethisch debat over de meetbaarheid, monetariseerbaarheid en 

vergelijkbaarheid van intrinsieke en andere waarden, komen die waarden in de praktijk wel in 

competitie wanneer ze als argumenten worden ingezet in maatschappelijke discussies of bij 

beleidsvraagstukken rond natuurbehoud, ecosysteembeheer, landgebruik, ruimtelijke ordening, 

consumptie of economische groei. De stelling dat intrinsieke waarde monetair niet zinvol kan 

worden vergeleken met bijvoorbeeld economische waarde (en die we hier niet betwisten) gaat dan 

ook enigszins voorbij aan het feit dat zij in de praktijk wel tegenover andere waarden en 

doelstellingen (bv. tewerkstelling, veiligheid tegen overstromingen, huisvesting) wordt uitgespeeld 

en moeten worden afgewogen. 

Natuurwetenschappelijke methoden worden daarbij ingezet om de notie van intrinsieke waarden te 

operationaliseren en voor het beleid hanteerbaar te maken. Een van de toepassingen daarvan is 

het begrip biologische waarde, zoals bijvoorbeeld toegepast in de Biologische Waarderingskaart 

(Vriens et al., 2011). Daarbij wordt aan percelen een waarde toegekend in functie van bepaalde 

kenmerken als de ‘biologische kwaliteit’ en ‘zeldzaamheid, kwetsbaarheid en vervangbaarheid van 

de aanwezige vegetatie’. Deze criteria werden vastgesteld door experten binnen een bepaald 

kennissysteem en binnen een bepaalde biofysische, historische, economische en culturele context. 

Biologisch waardevolle landschappen zijn vaak ook landschappen met een hoge esthetische 

belevingswaarde of een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bovendien wordt in debatten over 

natuurbehoud, intrinsieke waarde vaak vooral aan de meer charismatische soortengroepen 

gekoppeld (Mace et al., 2012). Vanuit die vaststelling wordt vanuit niet-natuurbehoudskringen dan 

ook wel eens geopperd dat die intrinsieke waarden niet zozeer de waarde van de natuur of de 

biodiversiteit vertolken, maar veeleer de waarden en normen van zij die deze waarden benoemen 

en meten, in casu natuurliefhebbers en natuurwetenschappers. Intrinsieke waarde kan als label 

dan net zo goed vanuit andere expertises worden gekoppeld aan andere objecten, bijvoorbeeld 

kunstwerken, cultureel erfgoed en zelfs bedrijven of aandelenportefeuilles. Deze discussie over de 

subjectiviteit of de objectiviteit van de intrinsieke waarde die in debatten als argument wordt 

gebruikt, staat los van het hierboven besproken onderscheid tussen intrinsieke, instrumentele en 

andere waarden (O'Neill, 1993). Ze heeft veeleer te maken met de mate waarin we uitgaan van 

een objectieve of subjectieve opvatting over wetenschap en kennis. Dit wordt uitvoeriger 

besproken in hoofdstuk 8, paragrafen 8.1 en 8.2. 
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“The term ‘intrinsic value’ has a variety of senses and many 

arguments on environmental ethics suffer from a conflation of these 

different senses.”                (O'Neill, 1993) 

2.7.2 Componenten van welzijn 

Er bestaat geen universele definitie van het begrip ‘welzijn’. De omschrijving in NARA-T volgt die 

van de Wereldgezondheidsorganisatie, die ook aan de basis lag van de definities in het MA en het 

UK-NEA (MA, 2005a; Mace et al., 2011; WHO, 1948). We maken daarbij een onderscheid tussen 

maatschappelijk welzijn en individueel welzijn. Beide beïnvloeden elkaar in een voortdurende 

interactie. Op het individuele niveau verwijst welzijn naar een toestand van welbevinden die van 

diverse elementen afhangt, waaronder de toegang tot basisproducten als voedsel, huisvesting en 

een veilige leefomgeving; het fysiek en geestelijk gezond zijn en het beschikken over voldoende 

sociale contacten; en de mogelijkheid tot fysieke, geestelijke en sociale ontwikkeling, die bijdraagt 

tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. Die individuele welzijnscomponenten worden beïnvloed 

door, maar hebben zelf ook een invloed op, componenten van maatschappelijk welzijn en welvaart 

zoals veiligheid, werkgelegenheid, sociale rechtvaardigheid, vrijheid, mobiliteit en sociale cohesie. 

In de realiteit is welzijn eerder een continuüm gaande van een basisgezondheidstoestand tot een 

gevorderde ontwikkeling. 

Figuur 8 geeft de relatie weer tussen ecosysteemdiensten en de componenten van menselijk 

welzijn. De meest elementaire behoeften zijn vooral fysiologisch van aard. Het gaat hier om de 

toegang tot basisproducten als voedsel en water en een voldoende veilige en gezonde 

leefomgeving die ons in staat stellen om te (over)leven. Hogerop vinden we aspecten die te maken 

hebben met onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en met onze lichamelijke, geestelijke en 

sociale ontwikkeling. Die aspecten dragen bij tot persoonlijke groei en zelfontplooiing. Waar 

elementaire basisbehoeften zich analytisch laten beschrijven in een beperkt aantal 

randvoorwaarden, zijn de wijzen waarop invulling kan worden gegeven aan ontwikkeling nagenoeg 

oneindig (Leidelmeijer & van Kamp, 2003).  

Hoe individuen en groepen die welzijnscomponenten concreet ervaren, beoordelen en appreciëren 

is situatieafhankelijk en evolueert doorheen de tijd. Dit wordt zowel bepaald door individuele 

kenmerken (bv. leeftijd, levensfase, geslacht, lichamelijke kenmerken, karaktereigenschappen) als 

door de geografische, culturele, socio-economische en ecologische omstandigheden waarin zij 

leven (Dahlgren & Whitehead, 1991). 

2.7.3 Ecosysteemdiensten en welzijn 

Ecosysteemdiensten dragen bij tot vele maar niet tot alle componenten van welzijn. Componenten 

van welzijn die niet door ecosysteemdiensten worden beïnvloed zoals erfelijke ziektes worden hier 

niet besproken. 

Ecosystemen voorzien de mens van voedsel, water, onderdak, ruimte voor beweging en energie. 

Ze reguleren en ondersteunen de leefomgeving via allerlei basisprocessen en kringlopen. 

Daarnaast bieden ze ook de gelegenheid voor natuurbeleving en -studie die de algemene 

ontwikkeling ten goede komt. Via die ecosysteemdiensten spelen ecosystemen een belangrijke rol 

ten aanzien van diverse facetten van het menselijk welzijn. Door de relaties tussen 

ecosysteemdiensten en de verschillende componenten van welzijn in een schema weer te geven, 

trachten we een overzicht te geven van de veelheid en diversiteit aan functionele relaties tussen 

beide. Die relaties ontstaan enerzijds doordat individuen en groepen passief diensten gebruiken of 

zich niet bewust zijn van de voordelen die ze van ecosystemen ontvangen, bijvoorbeeld door het 

inademen van zuivere lucht of door in een gebied te wonen waar zich geen overstromingen 

voordoen, dankzij de goede werking van een aantal regulerende ecosysteemdiensten. Mensen 

gebruiken anderzijds ecosysteemdiensten ook actief en bewust zoals bv. een landbouwer die 

gebruik maakt van de vruchtbare grond voor het telen van voedsel of een wandelaar die gebruik 

maakt van een groene omgeving. Daarom maken we in Figuur 8 een onderscheid tussen 

actief/passief en bewust/onbewust gebruik. Dit onderscheid wordt grondiger uitgewerkt in 

hoofdstuk 7. 
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2.7.3.1 Individueel welzijn 

De toegang tot basisproducten als voedsel en water wordt voornamelijk door producerende 

ecosysteemdiensten geleverd. Die worden op hun beurt door ondersteunende en regulerende 

diensten ondersteund (bv. behoud van bodemvruchtbaarheid, plaagbeheersing, bestuiving, 

regulatie globaal klimaat). Ook de essentiële vereisten inzake beschutting en veiligheid waaraan 

een omgeving dient te voldoen om voor de mens als leefomgeving te kunnen dienen zijn in 

belangrijke mate afhankelijk van regulerende diensten (bv. bescherming tegen overstromingsrisico, 

kustbescherming, regulatie globaal klimaat).  

Door de permanente wisselwerking tussen de mens en zijn leefomgeving is ook de lichamelijke 

en geestelijke gezondheid in belangrijke mate afhankelijk van die omgevingskwaliteit. De 

kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door een aantal regulerende ecosysteemdiensten 

met name regulatie globaal klimaat, kustbescherming, regulatie van geluidsoverlast, regulatie van 

lucht- en waterkwaliteit en regulatie van overstromingsrisico. Maar ook de inrichting van de 

omgeving en het landschap bepalen mee de kwaliteit van de leefomgeving en de mogelijkheden 

om zich in een groene omgeving veilig te kunnen bewegen, sociale contacten op te bouwen en 

sociale vereenzaming tegen te gaan. Er bestaan aanwijzingen dat de natuur een belangrijke 

determinant is voor beweging (Ball et al., 2001; Berrigan & Troiano, 2002; Hillsdon & Thorogood, 

1996; Owen et al., 2000; Pikora et al., 2003; Sallis et al., 1998). Regelmatige lichaamsbeweging 

heeft een positieve invloed op verschillende gezondheidscomponenten, waaronder overgewicht, 

reduceren van cardiovasculaire aandoeningen en diabetes.  

Natuur en groene ruimten hebben ook een positief effect op het herstel van stress en mentale 

vermoeidheid (Hartig et al., 1991; Kaplan, 1983; Kaplan, 1995; Kuo & Sullivan, 2001; Taylor et 

al., 2001; Taylor et al., 2002; Ulrich, 1979; Ulrich et al., 1991), de gemoedstoestand, het 

concentratievermogen, zelfdiscipline (Van den Berg & Woudenberg, 2005), en zelfwaardering 

(Kaplan, 1995; Raudsepp, 2005). Natuur werkt ook inspirerend, activeert het creatief denken, 

stimuleert spirituele beleving, verhoogt het milieubewustzijn en stimuleert oplossingsgericht 

denken (Russell et al., 2013). Kinderen die regelmatig spelen in een natuurlijke omgeving tonen 

een meer geavanceerde motoriek (coördinatie, evenwicht en behendigheid) en zijn minder vaak 

ziek (Fjørtoft, 2004). De aanwezigheid van groene voorzieningen in de onmiddellijke 

levensomgeving van kinderen draagt daarnaast ook bij tot verhoogde concentratie en zelfdiscipline 

(Aertsens et al., 2012; Taylor et al., 2001; Taylor et al., 2002).  

2.7.3.2 Maatschappelijk welzijn 

De kwaliteit van het samenleven heeft een uiterst belangrijke invloed op het welzijn van 

individuen. Maatschappelijke componenten zoals mobiliteit, sociale cohesie en werkgelegenheid 

worden door ecosystemen beïnvloed. Voor het aanbod en gebruik van de meeste 

ecosysteemdiensten zijn menselijke investeringen of activiteiten nodig. Hierdoor leveren 

ecosystemen (bv. bossen, agro-ecosystemen, beschermde natuurgebieden) ook werkgelegenheid.  

De ruimtelijke ordening bepaalt sterk hoe men zich verplaatst. Rustige, veilige wegen stimuleren 

het gebruik van de fiets, terwijl de aanwezigheid van groen er toe kan bijdragen dat wegen 

aangenamer zijn om te fietsen.  

Ook de sociale cohesie wordt beïnvloed door de kwaliteit en de ruimtelijke ordening van de leef- en 

werkomgeving en kan mensen de gelegenheid geven om met elkaar in contact te komen. Ruimtes 

waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten dragen bij aan goede sociale relaties (D’ hooghe, 2006). 

Voor Vlamingen is groen in de buurt één van de bepalende factoren voor de buurttevredenheid en 

voor de omgevingskwaliteit die men ervaart (Vanderleyden & Pickery, 2010). Een buurt verwijst 

naar een bepaalde plaats of locatie waarbinnen zich een aantal sociale processen voordoen. 

2.7.3.3 Maskeren en mitigatie van ESD-afhankelijkheid 

De mate waarin we individueel of als groep afhankelijkheid zijn van ecosysteemdiensten wordt niet 

steeds als dusdanig door ons ervaren. Het rechtstreeks verband tussen veranderingen in het lokaal 

(Vlaams) aanbod van ecosysteemdiensten op veranderingen in het welzijn of de welvaart van de 

Vlaming wordt bovendien door een aantal factoren gemaskeerd of gemitigeerd. Vaak kunnen we 

afnames of tekorten in het lokaal ESD-aanbod compenseren door gebruik te maken van 
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ecosysteemdiensten van buiten Vlaanderen (bv. hout, drinkwater, veevoer, vakantie). In andere 

gevallen is de afname van ecosysteemdiensten uit hernieuwbaar natuurlijk kapitaal (zie paragraaf 

2.5.1 & Kader 7) in Vlaanderen (deels) vervangbaar door diensten uit technisch kapitaal, bv. 

zwemmen in een zwembad in plaats van in een nabije rivier of vijver. Lokaal ervaren we de afname 

aan natuurlijk kapitaal en het daarmee samenhangend effect op ecosysteemdiensten vooral onder 

de vorm van verlies van open ruimte, of via een verhoogde druk op leefmilieu en gezondheid (bv. 

luchtverontreiniging bij bepaalde weersomstandigheden). Informatie over het verlies aan natuurlijk 

kapitaal in het buitenland ten gevolge van ESD-gebruik in welvarende, geïndustrialiseerde landen 

bereikt ons via de media, maar heeft slechts in beperkte mate een invloed op onze leef- en 

consumptiegewoonten. 

 

Figuur 8. Het belang van ecosysteemdiensten voor menselijk welzijn en economische welvaart. 

2.7.4 Ecosysteemdiensten en welvaart 

2.7.4.1 Het begrip ‘welvaart’ binnen de neoklassieke economie 

Welvaart is de mate waarin mensen of groepen met beschikbare middelen kunnen voorzien in hun 

noden en behoeften. Die behoeften zijn in principe oneindig zodat welvaart veeleer een permanent 

streefdoel is dan een punt dat op een bepaald ogenblik als ‘gerealiseerd’ wordt beschouwd. Het 

welvaartsbegrip vertrekt vanuit een utilitaristische of nutsbenadering (Goulder & Kennedy, 1997). 

Binnen het neoklassieke economische discours wordt het doorgaans gehanteerd als synoniem van 

het begrip welzijn. Buiten dit economisch discours wordt aan welzijn gewoonlijk een bredere inhoud 

toegeschreven. Ook in NARA-T beschouwen we welvaart als een onderdeel van, maar niet 

synoniem met, welzijn.  

Welvaart vormt een belangrijke doelstelling en een frequent gebruikt argument voor het 

onderbouwen en legitimeren van publieke en private besluitvorming in diverse beleidsdomeinen en 

economische sectoren. Het begrip vormt ook de kern van de economische rekeningen, statistieken 

en beleidsinformatiesystemen op micro- (per capita), meso- (per sector) en macro- (per gewest of 

land) niveau. 
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In Vlaams milieueconomisch onderzoek wordt economische waardering van ecosysteemdiensten 

omschreven als het waarderen van welvaartseffecten die voortvloeien uit veranderingen in 

ecosysteemdiensten (Liekens et al., 2009). Economische waardering kan worden toegepast voor 

meerdere doeleinden (MA, 2005a): 

1. het bepalen van de totale welvaartsbijdrage van ecosystemen aan de samenleving. Dergelijke 

analyses streven vooral sensibilisatie en bewustwording na (bv. (Costanza, 1997; Costanza et 

al., 2014) maar de grootte van de berekende waarden wordt door een meerderheid van 

economen minder betrouwbaar geacht (Farley, 2008; Toman, 1998); 

2. inzicht krijgen in de beweegredenen en de motieven (incentives) die belanghebbenden 

(individuen of groepen) ervaren t.a.v. uiteenlopende manieren om ecosystemen te beheren en 

te gebruiken (bv. (Bateman, 2009; Martín-López et al., 2007)); 

3. de economische gevolgen van alternatieve acties m.b.t. ecosystemen evalueren. Daarbij worden 

de alternatieve impacts op ecosystemen en een brede waaier van ecosysteemdiensten 

onderzocht en vergeleken, om (ruimtelijk specifieke) trade-off’s en keuzen beter te informeren 

(bv. (Bateman et al., 2013; Hendriks et al., 2014). 

2.7.4.2 Kritiek op het gangbaar economisch welvaartsbegrip  

De welvaartseconomie houdt zich traditioneel overigens niet bezig met het concretiseren wat die 

noden of behoeften precies inhouden en of er een rangorde of prioritering in die behoeften kan 

worden gemaakt (Edwards-Jones et al., 2000). De neoklassieke economische wetenschap 

beschouwt behoeften als een gegeven dat zich buiten het werkgebied van de economie situeert. Zij 

richt zich vooral op het maximaliseren van de mogelijkheden tot behoeftenbevrediging. De 

veronderstelling daarbij is dat meer consumptiemogelijkheden ook leiden tot een hogere mate van 

behoeftenbevrediging en dus tot meer welvaart. Zij gaat er daarbij van uit dat het maximaliseren 

van de som van de individuele preferenties van de consumenten ook leidt tot de maximale 

welvaart van de maatschappij (O'Neill & Spash, 2000). Hierbij wordt in de neoklassieke 

economische wetenschap ook geen rekening gehouden met het definiëren van de maximale schaal 

van de economische activiteit binnen de beperkt ecologische grenzen (Daly, 1992). Dit wordt 

uitvoeriger behandeld in hoofdstuk 8. 

Die focus op welvaart als de mogelijkheid tot nutsbevrediging, veeleer dan als een set van 

welvaartscomponenten, heeft er volgens sommigen toe geleid dat economische studies en de 

daarop voortbouwende besluitvorming meer oog hadden voor materiële bronnen van welvaart en 

markttransacties, (bv. bezit en inkomen) en minder voor immateriële bronnen en sociale 

activiteiten die zich buiten de markt afspelen (bv. veiligheid, jobtevredenheid, geluk) (Edwards-

Jones et al., 2000; Kubiszewski et al., 2013). Een tweede kritiek is dat de economische wetenschap 

traditioneel om ideologische redenen (liberalisme, individualisme) steeds weigerachtig heeft 

gestaan om aan die menselijke behoeften een nauwkeurigere inhoudelijke omschrijving te geven of 

er een prioritering of hiërarchie in te erkennen. Mallman stelt een differentiatie tussen noden 

(‘needs’) en verlangens (‘desires’) voor. Noden zijn eindig maar universeel van aard en zijn eigen 

aan de menselijke conditie, ongeacht cultuur, religie, geslacht, leeftijd, geografische locatie, sociale 

structuur of niveau van technologische ontwikkeling (Mallmann, 1973). Verlangens daarentegen 

zijn oneindig, vloeien voort uit persoonlijke voorkeuren en variëren in functie van de plaatselijke 

cultuur, religie, sociale status, inkomen, biofysische omgeving, technologische ontwikkeling en 

andere contextuele factoren. Zij veranderen dan ook doorheen de tijd. Het vermengen van noden 

en verlangens in ongedifferentieerde welvaartsindicatoren zoals het bruto binnenlands product 

(BBP), verbergt dan ook veranderingen inzake sociale gelijkheid. Kamenetzky formuleert een 

viervoudige hiërarchie van noden die gelijkenissen vertoont met de welzijnscomponenten 

besproken in de paragrafen 2.7.2 en 0: biologisch (bv. voedsel, water, beweging), bio-

psychologisch (bv. kleding, beschutting), psychologisch (bv. kennis, ontspanning) en socio-

cultureel (bv. zelfbeschikking, participatie) (Kamenetzky, 1992). 

2.7.4.3 Sociale en ecologische correcties op het economisch kompas  

Economische efficiëntie streeft ernaar om met een gegeven set beschikbare hulpbronnen een 

maximaal welvaartsniveau te realiseren (Pearce & Turner, 1990). Het pleidooi om de definitie van 

welvaart te verbreden, te differentiëren en de componenten ervan te prioriteren, leidde ertoe dat 
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conventionele economische welvaartsindicatoren werden aangevuld met informatie over sociale 

verdeling ('equity') en over immateriële bronnen van welvaart. Op internationaal niveau werd 

onder meer de Human Development Index (HDI) ontwikkeld om economische en sociale aspecten 

beter te integreren en naast materiële bronnen van welvaart ook immateriële aspecten meer onder 

de aandacht te brengen (http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi). Voor de waardering van 

(veranderingen in) ecosysteemdiensten impliceert dit dat het bepalen van welvaartseffecten niet 

enkel de omvang van de netto-baten of kosten moet zichtbaar maken, maar ook de verdeling 

ervan tussen de betrokken belanghebbenden. (Cowling et al., 2008) pleiten dan ook voor ‘socially 

engaged valuation assessements’ waarin de economische waardering aansluit op en geïnformeerd 

wordt door een sociale beoordeling: “The social assessment should provide knowledge on the 

needs, values, norms and behaviors of individuals, institutions and organizations in the study area. 

In other words, it provides an understanding of how an area works in socioeconomic terms and 

why. Without the understanding of the social system provided by the social assessment, 

implementation is likely to be poorly targeted.” In heel wat recent Vlaams milieueconomisch 

onderzoek naar de baten van ecosysteemdiensten is dit nog geen standaardpraktijk (bv. (Broekx et 

al., 2013; Liekens et al., 2010; Liekens et al., 2013). 

Naast het aanvullen van een efficiëntie-gebaseerd welvaartsbegrip met criteria inzake verdeling 

van welvaart tussen individuen, sectoren of landen is ook de verdeling van die welvaart doorheen 

de tijd het voorwerp van debat. In dit debat staat de duurzaamheid van onze welvaart en van de 

ermee samengaande economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen centraal.  

“A country could cut down all its forests and deplete its natural 

resources and this would show only as a positive gain to GDP 

despite of the loss of natural capital.” 

Robert Repetto (1987) in MA (2005) & TEEB (2010) 

Het begrip ‘duurzaam’ wordt in brede kringen gebruikt en kent meerdere betekenissen. Volgens 

van Daele kan het zowel verwijzen naar ‘iets dat lang meegaat’, ‘iets dat het milieu zo weinig 

mogelijk belast’ of ‘iets dat weinig niet-hernieuwbare grondstoffen of niet-hernieuwbare energie 

verbruikt’. In het Brundtlandrapport van 1987 dat mee aan de basis ligt van het huidige beleid 

rond duurzame ontwikkeling, wordt duurzaamheid omschreven als ‘tegemoetkomen aan de noden 

van de huidige generatie zonder de mogelijkheid van volgende generaties om in hun eigen noden 

te voorzien, in gevaar te brengen’ (Brundtland, 1987). Toegepast op ecosysteemdiensten en 

welvaart impliceert duurzaamheid dat de voorraad natuurlijk kapitaal (zie Kader 7) die voor de 

volgende generaties onmisbare of onvervangbare ecosysteemdiensten levert, niet onder een kritiek 

minimum (de zogenaamde ‘safe minimum standard’) mag dalen (bv. instandhouding van het 

planetair klimaatsysteem). Hierbij draait het debat rond de vragen (1) in welke mate 

ecosysteemdiensten kunnen worden vervangen door technologische diensten (bv. in hoeverre 

kunnen we het overstromingsrisico in urbane gebieden terugdringen m.b.v. dijken, riolering en 

wachtbekkens); (2) in hoeverre een verdere afname van natuurlijk kapitaal omkeerbaar is of net 

disproportionele, negatieve gevolgen zal hebben (bv. debat over klimaatverandering); (3) op basis 

van welke criteria de consumptiemogelijkheden van de volgende generatie moeten worden 

afgewogen ten opzichte van die van de huidige generatie (bv. debat over keuze van de 

discontovoet). Dit debat betreft veeleer natuurwetenschappelijke en ethische vraagstukken dan 

louter economische of methodologische kwesties. Het in kaart brengen van de welvaartseffecten 

van (veranderingen in) ecosysteemdiensten en de toepassing ervan bij besluitvorming vergt dan 

ook een interdisciplinaire aanpak, en niet louter een (milieu)economische. 

Traditionele welvaartsindicatoren op basis van marktgebaseerde productie- en consumptiedata 

wordt verweten onvoldoende rekening te houden met het handhaven van de kapitaalbasis die 

nodig is ter ondersteuning van toekomstige menselijke en economische activiteiten (Batker et al., 

2011; Ekins, 1992; Kubiszewski et al., 2013; Lawn, 2003). Indicatoren op basis van het BBP 

rapporteren de omvang van de economische transacties maar maken daarbij geen onderscheid 

tussen activiteiten die de welvaart verhogen en activiteiten die de welvaart negatief beïnvloeden 

(Bleys, 2013). Het niet of onvoldoende erkennen van beperkingen inzake de schaal van menselijke 

http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi
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Kader 7 – Natuurlijk kapitaal, welvaart en duurzaamheid 

Natuurlijk kapitaal: De voorraad aan mineralen, energie en ecosystemen op aarde die een 

stroom goederen en diensten genereert. Bekeken als systeem vormt natuurlijk kapitaal de 

biofysische context waarbinnen de menselijke economie en samenleving functioneren en van 

waaruit de andere kapitaalsvormen worden gecreëerd (Batker et al., 2011). NARA-T behandelt die 

componenten van natuurlijk kapitaal die door input van zonne-energie en via ecologische 

processen, binnen een voor de mens relevante termijn ‘hernieuwbaar’ zijn. Voorraden fossiele 

brandstoffen zijn in principe ook het resultaat van dergelijke processen maar hun totstandkoming 

verloopt zo traag (duizenden tot miljoenen jaren) dat ze in de praktijk als niet-hernieuwbaar 

kunnen worden beschouwd. 

Menselijk kapitaal: De kennis en het zelfrespect verworven door opvoeding en onderwijs, 

technische en interpersoonlijke vaardigheden en de individuele motivatie om productief en sociaal 

verantwoordelijk te leven. 

Sociaal kapitaal: Het geheel aan sociale netwerken, instellingen en organisaties, wetten, 

vertrouwensrelaties en andere instituties die samenwerken en samenleven mogelijk maken. 

Technisch kapitaal: De technische infrastructuur, werktuigen en machines door de mens 

ontworpen, vervaardigd en gebruikt om in zijn levensonderhoud te voorzien en zich te ontwikkelen. 

In combinatie met menselijk en sociaal kapitaal laat technisch kapitaal toe om goederen en 

diensten die het natuurlijk kapitaal voortbrengt te converteren in consumeerbare goederen en 

diensten. 

Financieel kapitaal: Papieren of elektronische waardendragers die een belangrijke rol spelen in 

de economie door eigendom, overdracht, allocatie en gebruik van andere kapitaalcombinaties te 

faciliteren. Financieel kapitaal is gebaseerd op vertrouwen en het engagement dat het gedekt is 

door een van de andere ‘echte’ kapitaalsvormen. 

Duurzaam gebruik van die kapitaalvormen of hulpbronnen veronderstelt het tegemoetkomen aan 

de noden van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de volgende generatie om in hun 

behoeften te voorzien, in gevaar te brengen (Brundtland, 1987). Zwakke duurzaamheid is een 

minder strenge toepassing van dit principe en laat toe dat de voorraad natuurlijk kapitaal wordt 

afgebouwd, op voorwaarde dat de totale kapitaalvoorraad niet daalt:                  en 
  

  
   (Pearce & Atkinson, 1989). Sterke duurzaamheid is een striktere interpretatie en vereist 

dat noch de totale kapitaalvoorraad, noch de voorraad natuurlijk kapitaal daalt: 
  

  
   en 

   

  
  . 

Aan de basis van dit onderscheid ligt onzekerheid over de mate waarin de resterende 

voorraad natuurlijk kapitaal nog verder kan worden gesubstitueerd door een van de 

andere kapitaalsvormen zonder de kans op welvaart voor volgende generaties te 

hypothekeren. Die vervangbaarheid varieert onder meer in functie van schaal, regio en 

welvaartspeil (MA, 2005a). 

activiteiten en de vervangbaarheid van natuurlijk kapitaal heeft tot gevolg dat economische groei, 

gedefinieerd als de toename in welvaart en mogelijkheden tot behoeftenbevrediging, nog steeds 

een van de kerndoelstellingen blijft op zowat alle bestuursniveaus. Vergelijkende analyses van 

welvaartsevoluties op basis van BBP en alternatieve indices als HDI, Index of Sustainable Economic 

Welfare (ISEW) en Genuine Progress Indicator (GPI) onderstrepen dan ook het belang en de 

noodzaak voor een alternatief economisch kompas voor beleidsmakers (bv. ‘Beyond GDP-initiative’ 

van de Europese Commissie en (TEEB, 2008). Terwijl de welvaart, gemeten op basis van het BBP, 

wereldwijd ruim verdrievoudigde sinds 1950, suggereert een berekening op basis van de GPI dat 

de welvaart sinds 1978 gemiddeld is afgenomen (Kubiszewski et al., 2013). Een recente 

welvaartsanalyse voor Vlaanderen berekende dat tussen 1990 en 2011 de welvaart in termen van 

bruto regionaal product (BRP) steeg met ongeveer 42% terwijl het BRP/capita steeg met 29% (zie 

Figuur 9). In ISEW-termen bevond de welvaart zich op een veel lager niveau en steeg slechts met 

2,4%. De ISEW/capita daalde zelfs met 7%, van 5637 € in 1990 naar 5244 € in 2011 (Bleys, 

2013). Dit suggereert welvaartsveranderingen die niet worden gecapteerd door traditionele 

welvaartsindicatoren. 

http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html
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In tegenstelling tot BBP houden ISEW en GPI rekening met het verlies aan ecosysteemdiensten dat 

voortvloeit uit het converteren van natuurlijk in technisch kapitaal of dat ontstaat door 

milieuschade (Bleys, 2013; Lawn, 2003). Bij de berekening van de ISEW voor Vlaanderen werd 

rekening gehouden met het verlies van landbouwgronden en met de geschatte kosten van lucht- 

en waterverontreiniging, van klimaatverandering en van de aantasting van de ozonlaag. Dit 

betekent evenwel ook dat de voor de meeste ecosysteemdiensten die in NARA-T worden 

geanalyseerd, het welvaartseffect nog niet is opgenomen in de ISEW-cijfers van Figuur 9. 

 

 

Figuur 9. toont de evolutie van het Bruto Regionaal Product (BRP) per capita en van de Index for 

Sustainable Economic Welfare (ISEW) per capita in Vlaanderen tussen 1990 en 2011. (Bron: 

(Bleys, 2013)) 

2.7.4.4 Methoden voor de economische waardering van ecosysteemdiensten  

De economische wetenschap beschouwt de maatschappelijke kosten of baten die door 

markttransacties worden veroorzaakt, maar niet in de marktprijs verrekend zijn, als 

‘externaliteiten’ of marktfalingen (Proost & Rousseau, 2007). Economen werken al vele decennia 

aan methoden om de economische waarde van die externaliteiten (bv. kosten van milieuvervuiling, 

van klimaatverandering, …) te schatten (zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3). Het berekenen van de 

welvaartseffecten van ecosysteemdiensten is dan ook niet nieuw en dateert al van voor de periode 

waarin de term ‘ecosysteemdiensten’ gemeengoed werd. Het arsenaal aan methoden waarvan men 

zich kan bedienen om de economische waarde van veranderingen in ecosysteemdiensten te 

berekenen, breidt nog steeds uit en de betrouwbaarheid van de geschatte waarden neemt verder 

toe (Bateman et al., 2011c; Goulder & Kennedy, 1997). De economische waarderingsmethoden 

worden in een drietal groepen onderverdeeld, waarbinnen telkens meerdere methoden worden 

onderscheiden (Mace et al., 2011; Pascual et al., 2010): 

1. Waardering op basis van de markt: de waarde van de ecosysteemdienst wordt afgeleid 

van marktprijzen. Prijzen zijn slechts rechtstreeks voor een beperkt aantal, via de markt 

verhandelde ecosysteemdiensten beschikbaar, bv. voedsel- en houtproductie. Vaak moeten de 

prijzen verder worden aangepast om prijsvertekeningen, bv. door subsidies, te neutraliseren. 

Wanneer een ecosysteemdienst zelf niet rechtstreeks wordt verhandeld maar een bijdrage 

levert tot een verhandeld product, wordt soms de productiefunctiemethode toegepast. In 

dat geval wordt de waarde van de ecosysteemdienst afgeleid van de bijdrage van die 

ecosysteemdienst in de waarde die voortvloeit uit een productieproces, bv. regulatie van 

erosierisico of bestuiving. Verder bestaan er diverse kostprijsgebaseerde methoden. Die 

omvatten een raming van de kosten die zouden ontstaan indien een ecosysteemdienst geheel 

of gedeeltelijk zou wegvallen (vermeden kostenmethode), indien de ecosysteemdienst moet 

worden vervangen door een technisch alternatief (vervangingskostenmethode), indien de 

effecten van de afname van de ecosysteemdienst moeten worden verzacht 
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(mitigatiekostenmethode) of indien de ecosysteemdienst moest worden hersteld 

(herstelkostenmethode). De mitigatiekostenmethode werd gehanteerd voor de waardering van 

koolstofopslag in bodem en biomassa in een gevalstudie in hoofdstuk 8, paragraaf 8.4. De 

vermeden kostenmethode werd onder meer toegepast in de Natuurwaardeverkenner voor de 

raming van de baten door de afvang van fijn stof (Liekens et al., 2013). 

2. Waardering op basis van geobserveerd gedrag (gereveleerde voorkeuren): de waarde 

van de ecosysteemdienst wordt ‘gereveleerd’ via de kosten die belanghebbenden maken om 

van een ESD-aanbod gebruik te kunnen maken. Een voorbeeld is de reiskostenmethode om 

recreatieve waarde van natuur te schatten. 

3. Waardering van op basis van verwacht gedrag (uitgedrukte voorkeuren): de waarde 

van de ecosysteemdienst wordt afgeleid van de individuele betalingsbereidheid die wordt 

uitgedrukt in een enquête (contingente waardering, keuze-modellering) of via een meer 

interactieve procedure (groepswaardering). In de Natuurwaardeverkenner werd de 

belevings- en overdrachtswaarde van beperkte veranderingen in ecosystemen geraamd op 

basis van een keuze-experiment (Liekens et al., 2009). 

De gangbare methoden voor het economisch waarderen van ecosysteemdiensten worden 

anderzijds ook kritisch geëvalueerd en ook omtrent het principe en de toepassing ervan bestaat 

nog veel controverse in de wetenschappelijke literatuur (Costanza & Folke, 1997; Dendoncker et 

al., 2014; Goulder & Kennedy, 1997; Norgaard, 2010; Spash & Vatn, 2006; Vatn & Bromley, 

1994). Critici wijzen onder meer op een ethische vooringenomenheid en een sociale vertekening in 

de geschatte waarden, op het al te zeer reduceren van complexe, onvoldoende gekende 

ecologische processen en op de gevaren bij het hanteren van die vertekende of onzekere waarden 

als basis voor besluitvorming. Voorstanders van de economische waardering van 

ecosysteemdiensten argumenteren dat het niet-economisch waarderen, marktfalingen in stand 

houdt en evenmin een goede basis voor besluitvorming vormt (Daily et al., 2000). Het is dan beter 

om imperfecte economische waarden te hanteren en hier (zo) transparant (mogelijk) over te 

communiceren, dan de economische waarde volledig buiten het discours te houden. Soms ligt de 

kracht van een methode net in het besef van de beperkingen ervan.  

“There exists no absolute value of ecosystem services waiting to be 

discovered and revealed to the world by a member of the intellectual 

community. Nonetheless, even imperfect measures of their value, if 

understood as such, are better than simply ignoring ecosystem 

services altogether, as is generally done in decision making today.” 

Gretchen Daily (1997) 

Een uitvoeriger overzicht van de sterktes en de beperkingen van economische 

waarderingsmethoden en van de oplossingen die werden voorgesteld om hieraan tegemoet te 

komen, wordt besproken in hoofdstuk 8.  

2.7.4.5 Aanbevelingen bij de toepassing van economische waarderingsmethoden 

Uit de vele aanbevelingen en waarschuwingen met betrekking tot het waarderen van 

welvaartseffecten, vermelden we er hier vier die erg belangrijk zijn voor een correcte interpretatie 

en toepassing van economische waardering in een ecosysteemassessment (Bateman et al., 2011a; 

Bateman et al., 2011b). 

1. Economische waardering onderzoekt de waarde van ecosysteemdiensten, niet van 

ecosystemen zelf. De waarde van de ecosysteemdiensten kan dan ook beschouwd worden als 

een ondergrens van de waarde van het ecosysteem. 

2. Economische waardering kan het welvaartseffect van relatief kleine (‘marginale’) 

veranderingen in het aanbod van ecosysteemdiensten schatten, niet de waarde van het 

volledige aanbod (zie ‘Totale en marginale waarden’ in hoofdstuk 8, paragraaf 8.3). Grote 
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veranderingen veroorzaken immers prijs-, gedrags- en welvaartseffecten in belendende 

markten die het welvaartseffect van de gewaardeerde ecosysteemdienstenverandering kunnen 

versterken of afzwakken. 

3. Het welvaartseffect van ecosysteemdienstenveranderingen varieert in functie van de 

ruimtelijke context en van tijdsgebonden factoren. Naarmate die context ruimtelijk 

sterker varieert of meer dynamisch is in de tijd, bv. bij economische, politieke of ecologische 

schokken of bij een waardering over een langere periode, wordt de schatting van het 

welvaartseffect minder betrouwbaar.  

4. Het belang van de ruimtelijke context waarbinnen ecosysteemdiensten veranderen, maakt dat 

economische waardering van ecosysteemdiensten best wordt gekoppeld aan scenario-

onderzoek en aan kartering van ESD-aanbod, -vraag en –gebruik. 

De beperking dat enkel op marginale veranderingen in ecosysteemdiensten wordt gefocust en niet 

op de totaliteit van ecosysteemdiensten of van ecosystemen, hoeft voor de toepassing van 

economische waardering in de beleidspraktijk niet echt een probleem te vormen. Besluitvormers 

worden in de praktijk immers doorgaans niet geconfronteerd met dossiers waarin de totaliteit van 

ecosystemen op schaal Vlaanderen ter discussie staat, maar veeleer (relatief) beperkte 

veranderingen daarin (Bateman, 2009; Goulder & Kennedy, 1997). Voorbeelden hiervan zijn de 

beleidsdoelen inzake bosuitbreiding met 10.000 ha (= relatieve verandering van 5 à 7%, cf. 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 1997) of de aanwijzing en het beheer van het Natura 2000-

netwerk (= 12,3% van de Vlaamse terrestrische oppervlakte, cf. Europese Vogelrichtlijn (1979) en 

Habitatrichtlijn (1992)). 

Wel essentieel inzake de totaliteit van ecosystemen is de vraag hoeveel (half-) natuurlijke 

ecosystemen we op aarde nodig hebben, en aan welke eisen die moeten voldoen, om het leven en 

onze levenskwaliteit op aarde in stand te houden en rechtvaardig te verdelen. Het bepalen van een 

safe minimum standard voor de vereiste hoeveelheid natuurlijk kapitaal is in de eerste plaats een 

biofysisch-ecologisch vraagstuk, de vraag naar het gewenste niveau van levenskwaliteit en de 

verdeling daarvan is vooral een ethisch en sociopolitiek vraagstuk. Economische analyses kunnen 

hierbij een informerende rol vervullen, bijvoorbeeld om na te gaan wat de kosten en baten zijn van 

alternatieve scenario’s om die ecologische en sociale doelen te realiseren en hoe die kosten en 

baten desgevallend tussen belanghebbenden of generaties worden verdeeld. 

2.8 Interacties tussen ecosysteemdiensten 

2.8.1 Beschrijving van ESD-interacties 

Interacties tussen ecosysteemdiensten doen zich voor wanneer het gebruik van één of meer 

diensten een invloed heeft op de beschikbaarheid van één of meer andere diensten. We spreken 

van trade-offs tussen ecosysteemdiensten wanneer het gebruik van één of meer diensten een 

afname in de beschikbaarheid van één of meer andere diensten veroorzaakt. Indien het gebruik 

van één of meer diensten een toename in de beschikbaarheid van andere diensten veroorzaakt, 

spreken we van synergieën.  

Het MA stelde vast dat, door de wereldwijd toenemende schaal van menselijke activiteiten, de 

vraag naar sommige ecosysteemdiensten aan het eind van de 20ste eeuw zo groot was geworden 

dat keuzen of trade-offs tussen diensten veeleer de regel dan de uitzondering waren geworden 

(MA, 2005a). Een analyse van indirecte en directe drivers die aan de basis liggen van die ESD-

vraag, gaf aan dat die trend in de nabije toekomst wellicht nog zou toenemen. In het dichtbevolkte 

en bedrijvige Vlaanderen ervaren we die trade-offs onder meer via de concurrerende ruimteclaims 

van huisvesting, landbouw, natuur & bos, transportinfrastructuur en bedrijventerreinen. De 

interacties tussen vraag, aanbod en gebruik van ecosysteemdiensten omvatten echter veel meer 

dan een lokale of regionale strijd om de ruimte. ESD-interacties overspannen meerdere 

schaalniveaus en dit zowel ruimtelijk (lokaal tot globaal), doorheen de tijd (korte termijn tot 

meerdere generaties) als institutioneel.  

Lokale interacties tussen ecosysteemdiensten kunnen enerzijds positief, neutraal of 

verwaarloosbaar klein zijn. In dat geval kunnen de diensten in principe door eenzelfde landschap of 
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ecosysteem worden geleverd en is er sprake van ESD-bundels. Anderzijds kunnen 

ecosysteemdiensten negatief interageren en elkaar uitsluiten. In dat geval kunnen ze niet door 

eenzelfde ecosysteem of landgebruik worden geleverd en is er sprake van een trade-off. 

Bij de voorbereiding van NARA-T werd een expertbevraging georganiseerd naar de capaciteit van 

landgebruiken voor de levering van ecosysteemdiensten (Jacobs et al., 2013). Hieruit kan worden 

afgeleid welke ESD-combinaties lokaal bundels kunnen vormen en welke ESD-combinaties elkaar 

lokaal uitsluiten (zie Figuur 10). De resultaten van de expertbevraging suggereren alvast dat 

regulerende diensten, met uitzondering van kustbescherming, onderling in hoge mate kunnen 

worden gebundeld. Voedsel- en voederproductie hebben een veeleer grote trade-off met 

regulerende ecosysteemdiensten.  

Bij deze trade-off analyse werd verondersteld dat de gehanteerde landgebruiksklassen een goede 

eerste benadering vormen van de functionele ESD-leverende eenheden. Daarbij werd echter nog 

geen rekening houden met ruimtelijke variaties binnen elk van de landgebruiksklassen. Die 

veronderstelling wordt dan ook verfijnd en genuanceerd bij de kartering van het ESD-aanbod in de 

hoofdstukken 11-26. Bij die kartering worden immers niet alleen het landgebruikstype maar ook 

biofysische en socio-economische ruimtelijke variabelen als helling, bodemtype en nabijheid tot 

steden in rekening gebracht. Door die variabelen kan het ESD-aanbod vanuit een bepaalde 

landgebruiksklasse ruimtelijk sterk verschillen en kunnen ook ESD-interacties ruimtelijk meer 

variëren. Zo is de opslag van koolstof in de bodem (zie hoofdstuk 24) in een loofbos op een 

vochtige leembodem hoger dan die in een loofbos op een droge zandbodem. De trade-off tussen de 

ecosysteemdiensten houtproductie en regulatie van het globaal klimaat kan dan ook variëren. 

Hoofdstuk 9 van NARA-T gaat na in hoeverre de ESD-interacties, afgeleid van de expertbevraging, 

door die meer gedetailleerde ruimtelijke analyses worden bevestigd of dienen te worden bijgesteld. 

ESD-interacties hebben in de zich globaliserende samenleving evenwel ook steeds vaker een 

schaaloverschrijdend karakter en werken door op grote afstand of globaal, op lange termijn of 

buiten het werkingsgebied van een institutioneel mechanisme (bv. overheid, markt of 

gemeenschap). Zo heeft het gebruik en de import van voedselproductie, houtproductie en 

energiegewassen in West-Europa een impact op het aanbod van producerende, regulerende en 

culturele diensten in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië (bv. palmolie uit ontboste 

gebieden in Sumatra en Borneo; houtpellets uit Canadese oerbossen). Bestaande institutionele 

mechanismen capteren die impact niet altijd, zodat er bij besluitvorming dan ook minder rekening 

mee wordt gehouden (Carpenter et al., 2006). In dit laatste geval is er sprake van ‘externaliteiten’ 

(zie paragraaf 2.7.4). Naarmate de schaal waarop instituties en interventietypes (zie paragraaf 

2.9.2) werken (bv. regionaal of Europees beleid) minder goed overeenstemt met die waarop ESD-

interacties zich voordoen (bv. globale klimaatverandering), wordt het lastiger om de negatieve 

effecten van ESD-gebruik te capteren of te corrigeren (zie paragraaf 2.7.4). Anderzijds zijn 

institutionele mechanismen die op een ruimtelijk hoger schaalniveau opereren of vanuit een 

langetermijnperspectief, niet noodzakelijk goed aangepast om adequaat op lokale of korte termijn 

ESD-interacties te reageren. In de 16 ESD-hoofdstukken wordt nagegaan welke kennis er 

beschikbaar is over interacties tussen ESD op verschillende schaalniveaus. In de meeste gevallen 

kunnen die niet gekarteerd of volledig gekwantificeerd worden waardoor de kennis nog onvolledig 

en fragmentarisch is.  

Deze analyse van ESD-interacties is vooral positief-beschrijvend van aard. Zij gaat na of en hoe 

het aanbieden of gebruiken van de ene ecosysteemdienst een (reeks) andere beïnvloedt, of hoe 

het gebruik van een dienst het toekomstig aanbod van diezelfde dienst beïnvloedt, lokaal of elders. 

Op basis van die kennis kunnen uitspraken worden gedaan over de combineerbaarheid (win-win 

situaties) of uitsluitbaarheid (trade-offs) van ESD-combinaties op één of meerdere schaalniveaus.  

Een assessment van ESD-interacties kan daarnaast ook een normatief-evaluerende functie hebben. 

Hierop wordt ingegaan in de volgende paragraaf. 
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Figuur 10. Potentiële interacties tussen ESD-aanbod, gebaseerd op een expertbevraging (n=105) 

bij leden van openbare besturen, middenveldorganisaties en onderzoeksinstellingen in het najaar 

van 2012. De bevraging had betrekking op het potentieel aanbod van 20 ecosysteemdiensten in 23 

landgebruiksklassen. De scores in de matrix houden nog geen rekening met ruimtelijke variaties 

van biofysische of socio-economische aard zoals helling, bodemtype of nabijheid van steden. Hoe 

groener de kleur, des te beter de betreffende ESD-combinatie volgens de experten door eenzelfde 

ecosysteem of landgebruiksklasse kunnen worden aangeboden; hoe roder de kleur, des te meer 

beide ESD elkaar uitsluiten (Jacobs et al., 2013). 

2.8.2 Evaluatie van ESD-interacties 

Bij een normatief-evaluerend assessment wordt de wenselijkheid of aanvaardbaarheid van ESD-

interacties beoordeeld aan de hand van evaluatiecriteria. Zo kunnen uitspraken worden gemaakt in 

hoeverre ESD-interacties economisch efficiënt, sociaal rechtvaardig of duurzaam zijn (Costanza, 

2000). Ook kan worden nagegaan hoe die ESD-interacties ‘scoren’ ten aanzien van bepaalde 

beleidsobjectieven, bijvoorbeeld natuurdoelen, doelen inzake ontwikkelingssamenwerking, normen 

inzake milieu of gezondheid, enzovoort. Dergelijk assessment is uiteraard niet waardenvrij en 

wordt best georganiseerd via een participatief proces waarin met betrokkenen van beleid en 

middenveld de keuze en operationalisering van de evaluatiecriteria, methoden en eenheden (bv. 

monetair, kwantitatief, kwalitatief) of indicatoren worden overeengekomen. Daarbij dient te 

worden onderstreept dat ook positief-beschrijvende analyses niet geheel waardenvrij zijn en (vaak 

impliciet) een normatieve inslag hebben. Zo bepalen de definitie en selectie van de onderzochte 

ecosysteemdiensten en het schaalniveau waarop de ESD-interacties worden onderzocht, welke 

belangen en belanghebbenden meer aan bod komen en welke minder. 

De evaluatie van ESD-interacties wordt best gekoppeld aan scenario-analyses die toelaten een 

inschatting te maken van toekomstige ESD-trends, in functie van bepaalde beleidsopties en –

alternatieven of in functie van veranderingen in exogene variabelen. NARA-T evalueert vooral de 

actuele toestand en trend van ecosysteemdiensten en richt zich daarmee vooral op een 

beschrijving van ESD-interacties (zie hoofdstuk 9). Vermits daarbij vooral ESD-interacties op 

regionale schaal (Vlaanderen) worden gekwantificeerd en gekarteerd, kunnen niet alle trade-offs 

en synergieën even duidelijk worden gevisualiseerd. Daarom worden de analyses op Vlaamse 
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schaal aangevuld met inzichten uit lokale, internationale en globale assessments en studies. Aan 

de normatieve basis van ESD-interacties en trade-offs doorheen de tijd wordt onder meer aandacht 

besteed in hoofdstuk 8, bij de bespreking van welvaartseffecten op lange termijn en de keuze van 

de discontovoet.  

De beschikbare kennis omtrent het optreden van ESD-interacties is erg onvolledig en wordt 

gekenmerkt door grote onzekerheden. De veranderingen in ecosysteemstructuren, -processen en –

functies die aan de basis liggen van ESD-trends verlopen vaak niet-lineair en vertonen 

‘kantelpunten’ (tipping points) (Daily, 2000; Diaz et al., 2011) (zie hoofdstuk 8, paragraaf 8.3.4.2). 

Ook over de mate waarin ecosysteemveranderingen en de daarmee gepaard gaande trends in het 

ESD-aanbod al dan niet omkeerbaar zijn, is de wetenschappelijke kennis onvolledig (Carpenter et 

al., 2006). Om de duurzaamheid (zie Kader 7) van het ESD-aanbod te garanderen wordt dan ook 

vaak gepleit om uit voorzichtigheid (voorzorgsprincipe of ‘precautionary principle’) voor 

ecosystemen veilige minimumnormen (‘safe minimum standards’) te formuleren (Fisher et al., 

2008; MA, 2005b; Schneiders et al., 2012; Turner et al., 2010).  

“The most catastrophic changes in ecosystem services identified in 

the MA involved nonlinear or abrupt shifts. We lack the ability to 

predict thresholds for such changes, whether or not a change may 

be reversible, and how individuals and societies will respond.”  
Carpenter (2006) 

2.9 Governance 

2.9.1 Van ‘government’ naar ‘governance’ 

Het begrip ‘government’ was in de 20ste eeuw de gangbare term om te verwijzen naar ‘de 

overheid’. Traditioneel bekleedde die overheid een centrale, sturende en controlerende rol in de 

samenleving. Ze stond daarbij hiërarchisch boven markten en andere maatschappelijke actoren. In 

de loop van de jaren ’70 en vooral tijdens de jaren ’80 kwam die centrale, dominante positie meer 

en meer onder druk te staan. Dit gebeurde in eerste instantie in een aantal Angelsaksische landen 

waar een politieke verschuiving naar rechts optrad (bv. thatcherism, reaganomics). In zowat alle 

OESO-landen werden grootschalige reorganisaties en saneringen binnen het overheidsapparaat 

doorgevoerd. Een van de kenmerken van die reorganisaties waren privatiseringen waarbij 

overheidstaken werden overgeheveld naar de private sector. Daarnaast vonden ook 

managementpraktijken uit de private sector hun weg naar openbare besturen. In België zetten 

deze reorganisaties zich vooral vanaf de jaren ‘90 door doordat de politieke agenda tijdens de jaren 

‘80 werd gedomineerd door het communautair discourse en de staatshervorming (Maes, 1994). 

Vanaf de jaren ’80 werden wel sterker de tegenstellingen benadrukt tussen enerzijds de openbare 

sector die stond voor bureaucratie, administratie en rigiditeit en anderzijds een private sector die 

stond voor management, efficiëntie, flexibiliteit en klantgerichtheid. Het ‘government’ van de 

openbare sector kreeg in die periode als ‘institutie’ (zie Kader 2) dan ook een pejoratieve bijklank. 

In de jaren ‘90 deed het begrip ‘governance’ zijn intrede binnen de bestuurs- en beleidswetenschap 

en in de praktijk. Het begrip verwees naar een meer interactieve en dynamische manier van co-

ordinatie en samenwerking tussen de overheid, de private sector en het maatschappelijk 

middenveld (‘civil society’) (Kooiman, 1993). Op die manier wou de overheid ook haar capaciteit 

versterken ten aanzien van nieuwe uitdagingen in een steeds complexere samenleving, bv. de 

globalisering maar ook individualisering van de samenleving, de informatiemaatschappij, de 

economische herstructurering van Vlaanderen, multiculturaliteit en grootstedelijk beleid, 

vergrijzing, milieudruk, enzovoort. Governance vormde daarmee een alternatieve, innovatieve 

maar ook complexe ‘derde weg’ tussen de traditionele bureaucratische command & control-

overheid en de privatiseringsgolf die vooral deregulering, minder overheid en meer markt 

nastreefde (Metcalfe, 1993). Governance impliceerde ook een zekere grensvervaging tussen 

overheid, private sector en doelgroepen, wat resulteerde in allerlei nieuwe vormen van publiek-

private samenwerking (Kooiman, 1993). De rol van de overheid evolueerde daarin van 
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‘aansturende’ naar ‘meesturende’ actor; middenveld, ngo’s en private actoren evolueerden van 

doelgroepen naar coproducenten van beleid. Naast ‘hiërarchie’ op basis van regelgeving & 

handhaving en ‘markt’ op basis van contracten & prijzen werden ‘beleidsnetwerken’ en 

‘beleidsarrangementen’ nieuwe vormen van organisatie, sturing en beleidsimplementatie (Kickert, 

1993; Koppenjan et al., 1993). 

“Laws and institutions must go hand in hand with progress of the 

human mind. As that becomes more developed, more enlightened, 

new discoveries are made, new truths disclosed, and manners and 

opinions change with the change of circumstances, institutions must 

advance also, and keep pace with the times.”  
Thomas Jefferson (1776) in Ekins & Max-Neef (1992) 

Ook binnen het natuur- en bosbeleid vallen elementen van die evolutie waar te nemen. In het 

beginnende milieubeleid van de jaren ’70 kreeg de overheid nog een erg centrale rol toebedeeld 

met een sterke nadruk op normstelling en vergunningverlening ten aanzien van economische 

sectoren en andere doelgroepen (Leroy & Loots, 2006). Begin van de jaren ‘90 ontstond met de 

oprichting en uitbouw van het ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ een nieuwe 

beleidsorganisatie die de geregionaliseerde gewestbevoegdheden, waaronder ruimtelijke ordening, 

leefmilieu en infrastructuur zou waarnemen. De jaren ’90 zelf vormden het decor voor een aantal 

vernieuwingstrends die ook in het Vlaams milieu-, natuur- en bosbeleid de verschuiving van 

government naar governance institutionaliseerden. Drie van deze trends zijn van bijzonder belang 

voor de opbouw van een analysekader met betrekking tot ESD-governance. We baseren ons voor 

de samenvatting daarvan in belangrijke mate op (Leroy & Loots, 2006): 

1. multi-actorbeleid: Waren marktpartijen (bv. bedrijfssectoren) en andere maatschappelijke 

groepen (‘civil society’) vroeger vooral ‘passieve doelgroepen’ van het beleid, dan worden zij 

meer en meer actieve medeproducenten van dit beleid. Dit leidt tot een toenemende 

vermarkting maar ook tot een toenemende vermaatschappelijking van het beleid. De 

veronderstelling achter die evolutie is dat dit de legitimiteit en de doeltreffendheid van het 

beleid ten goede komt. De vraag is of een versterking van het draagvlak voor het beleid 

samengaat met een daadkrachtig beleid. De vermarkting uit zich onder meer in de zoektocht 

naar nieuwe financiële instrumenten voor het capteren of ‘verzilveren’ van de waarde van 

ecosysteemdiensten (bv. ‘payments for ecosystem services’ (PES). De vermaatschappelijking is 

onder meer zichtbaar in nieuwe samenwerkingsverbanden zoals de bosgroepen 

(multifunctioneel bosbeheer), de bedrijfsplanners en agrobeheergroepen (agro-milieubeheer) 

en de regionale landschappen.  

2. multi-levelbeleid: Het beleid wordt in al z’n fasen in toenemende mate ‘meerlagig’. Daarbij 

valt enerzijds een schaalvergroting waar te nemen. Een deel van de politieke macht verschuift 

van het nationale naar het internationale en supranationale niveau waar nieuwe bestuurslagen 

met eigen beleidsorganen, normstelling, sanctionering en kennisontwikkeling ontstaan. Parallel 

daarmee is er een tendens tot schaalverkleining met nieuwe interventiemechanismen op 

regionaal, provinciaal en (boven)lokaal niveau om zo meer gebiedsgericht te kunnen werken. 

De afstemming van en doorwerking tussen al die beleidsniveaus, waar vaak andere coalities 

rond andere accenten werken en een ander discours hanteren, vormt daarbij een grote 

uitdaging. Ook de evenredige verdeling van taakstellingen en de financiële middelen om die te 

realiseren, kunnen hierbij een knelpunt vormen. 

3. multi-sectorbeleid: Het natuur- en bosbeleid was bij zijn ontstaan, zoals andere thema’s 

binnen het milieubeleid, erg sectoraal georganiseerd met eigen decreten, administraties, 

belangengroepen, begrotingsprogramma’s en kenniscentra. Tijdens de jaren ‘90 begon een 

evolutie naar een toenemende integratie en dit zowel intern, tussen beleidsvelden binnen het 

beleidsdomein leefmilieu als extern, tussen milieu- en andere beleidsdomeinen (bv. landbouw, 

ruimtelijke planning, mobiliteit). De toenemende interne integratie kwam onder meer tot uiting 

in, en werd ook ondersteund door, de milieubeleidsplanning (MINA-plan) de milieurapportering 
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(MIRA) en in de ruimtelijke planning van de Vlaamse overheid. De analyse van de drivers (zie 

paragraaf 2.3) maakt duidelijk dat de oorzaken van trends in ecosystemen, biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten zich in belangrijke mate buiten het natuur- en bosbeleid en zelfs buiten 

het huidige beleidsdomein LNE situeren. Een analyse van ESD-governance en van mogelijke 

respons-opties kan zich dan ook moeilijk beperken tot het natuur-, bos- of milieubeleid. 

Sectoroverschrijdend beleid of beleidsonderzoek wordt door de betrokkenen evenwel vaak 

ervaren als ‘het inbreken’ van de ene sector in de andere. Ook al ontstaat er meer en meer een 

gemeenschappelijk discours rond termen als ‘multifunctionaliteit’, ‘duurzaamheid’ of ‘groen’, 

dan nog blijven de belangen van de betrokken belanghebbenden vaak tegenstrijdig en de 

beleidsdoelen lastig verenigbaar (De Blust, 1991). 

2.9.2 Respons-opties voor ESD-governance 

De drie trends die hierboven werden geschetst, zijn geenszins voltooid en beperken zich ook niet 

tot het natuur- en milieubeleid. Zij maken deel uit van een bredere maatschappelijke en 

institutionele evolutie waarin zowel het beleid, de markt als het middenveld worden 

‘meegetrokken’. Een analyse van ESD-governance dient dan ook meer te omvatten dan een 

evaluatie van de instrumenten van het natuur- en bosbeleid. We onderscheiden daarom met 

betrekking tot ESD-governance zeven interventietypes (zie Figuur 11) (Vira et al., 2011).  

 

Figuur 11. Bij de analyse van ESD-governance in Vlaanderen onderzoeken we zeven 

interventietypes, gegroepeerd op drie niveaus: onderbouwing, kadering & instrumentering en 

implementatie (Vira et al., 2011). De analyse besteedt vooral aandacht aan de sectoren 

biodiversiteit, landbouw, water, bos, ruimte, en toerisme & recreatie en aan de interacties 

daartussen. De interventietypes komen tot stand vanuit een brede institutionele basis (overheid, 

markt en samenleving) waarin naast de overheid sensu stricto ook andere actoren een rol 

vervullen. Wetgeving & beleid, organisatie van beleid & overleg tussen actoren en de heersende 

maatschappelijke opvattingen en attitudes creëren het kader en de voorwaarden voor de inzet van 

beleidsinstrumenten, de werking van markten en van andere maatschappelijke acties. Die 

interventietypes hebben een invloed op drivers, ecosystemen en biodiversiteit, 

ecosysteemdiensten, welzijn en welvaart, maar worden er zelf ook door beïnvloed. 
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Die interventietypes zijn geen alternatieven die elkaar uitsluiten. Zij vormen veeleer 

complementaire strategieën die elkaar aanvullen en, afhankelijk van de omstandigheden, in meer 

of mindere mate deel kunnen uitmaken van een bepaalde respons-strategie en instrumentenmix. 

De interventietypes en respons-opties verwijzen ook niet enkel naar het beleid of de overheid 

sensu stricto maar naar een bredere institutionele basis waarin zowel overheids-, markt- als 

maatschappelijke actoren een actieve rol opnemen. 

De interventietypes worden gegroepeerd op drie niveaus. Aan de basis van elke institutionele 

respons, of die nu via de overheid, de markt of via sociale netwerken verloopt, liggen (1) kennis, 

evaluatie en informatie die de overige zes interventietypes onderbouwen. Op een tweede niveau 

situeren zich interventietypes die de beleids- en organisatorische kaders en instrumenten voorzien 

om die respons vorm te geven. Die kaders en instrumenten hebben zowel een faciliterende als 

voorwaardenscheppende invloed op de verdere implementatie. Zij omvatten (2) wet- en 

regelgeving en beleidsplanning; (3) organisaties en structuren voor overleg, (participatieve) 

beleidsuitvoering, monitoring en handhaving; en (4) een set van maatschappelijke opvattingen en 

attitudes. Op het derde niveau, implementatie, onderscheiden we (5) incentives, vaak gekoppeld 

aan markttransacties; (6) de inzet van technologie en praktijken; en (7) vrijwillige acties.  

Hoofdstuk ’10. Beleidsrespons’ omvat ter voorbereiding van de NARA-B en NARA-S een eerste 

verkennende analyse van deze interventietypes en actoren (zie hoofdstuk 10). De governance-

analyse komt uitvoeriger aan bod in NARA-B (2016). In NARA-S (2018) worden dan scenario’s 

ontwikkeld waarbij gevolgen van alternatieve respons-opties worden vergeleken. Daarbij ligt de 

nadruk op de sectoren biodiversiteit, bos, landbouw en water. Andere beleidssectoren en thema’s 

die van belang zijn voor ecosysteemdiensten, welzijn en welvaart (bv. ruimtelijke ordening, 

toerisme & recreatie, ondernemingsbeleid, innovatiebeleid, mobiliteit, huisvesting, stedelijk beleid 

of internationale handel) worden om redenen van haalbaarheid niet in extenso behandeld. 

Bepaalde elementen van die thema’s, bv. stadsbossen, komen wel aan bod als onderdeel van 

andere sectoren. Naast de analyse van de actoren (belanghebbenden) en sectoren zelf wordt ook 

aandacht besteed aan het feit of en in hoeverre er sprake is van samenwerking tussen deze 

actoren, over institutionele en sectorgrenzen heen. Bij de analyse besteden we, waar mogelijk en 

via voorbeelden of gevalstudies, aandacht aan de impact van de thans toegepaste respons-opties 

op drivers (bv. trend landgebruiksveranderingen), op ecosystemen en biodiversiteit (bv. 

bosuitbreiding, ecologische toestand waterlopen), op ecosysteemdiensten (bv. regulatie 

overstromingsrisico, groene ruimte voor buitenactiviteiten) en op welzijn en welvaart (bv. 

gezondheid, landbouwinkomen).  
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