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4  Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten 

Hoofdlijnen 

• Evolutie heeft geleid tot een zeer grote variatie aan genen, soorten, ecosystemen en 
landschappen en zorgt nog steeds voor nieuwe variaties aangepast aan veranderende 
omstandigheden. De complexiteit van leven die hieruit ontstaat, ondersteunt de menselijke 
activiteiten. 

 Biodiversiteit speelt een rol in elke schakel van de ESD-cyclus. Zij is een belangrijke 

voorraadkamer waaruit de mens kan putten voor zeer uiteenlopende toepassingen en 
gebruiken. Zij reguleert een groot aandeel van de ecosysteemprocessen zodat ze optimaler en 
stabieler werken en een aanbod aan diensten genereren. Biodiversiteit draagt bij tot wat we 
direct kunnen oogsten en een deel wordt rechtstreeks gewaardeerd omwille van esthetische en 
ethische waarden. 

• De potentiële rol van biodiversiteit in het optimaliseren van ecosysteemfuncties en -diensten is 

uitvoerig gedocumenteerd.  

• In het actueel gebruik van de dienst wordt de rol van biodiversiteit vaak vervangen door input 
van energie, technische alternatieven,… Elke dienst kan geleverd worden door een gradiënt van 
natuurlijke tot meer technologische of mens-gestuurde systemen. Naarmate de externe inputs 
en technische aanpassingen stijgen, daalt ook de bijdrage van biodiversiteit. 

• De term ecosysteemdienst doet vermoeden dat een dienst ook ruimtelijk steeds op het 
schaalniveau van een ecosysteem geleverd wordt. De dienst kan echter op zeer uiteenlopende 

schaalniveaus geleverd worden zoals het populatieniveau voor bestuiving, ecosysteemniveau 
voor bossen, het landschapsniveau voor overstromingen en drinkwaterproductie,…  

• De biodiversiteitsfocus voor de levering van ecosysteemdiensten ligt op ‘functionele 
biodiversiteit’ en ‘voorraad’:  

o Een ecosysteemfunctie wordt meestal verzekerd door een groep van organismen: hommels 
en bijen die instaan voor bestuiving; schimmels en bacteriën die bijdragen aan de afbraak 
van organisch materiaal; boomsoorten die bijdragen tot houtproductie,…  

o Daarnaast is ook de hoeveelheid of de ‘massaliteit’ aan organismen of ecosystemen 
belangrijk: grote aantallen bestuivers of predatoren, grote volumes hout, grote 
oppervlakten overstromingsgebied,… zijn essentieel om vraag en aanbod van 
ecosysteemdiensten op elkaar af te stemmen.  

• Naarmate meer diensten tegelijkertijd geleverd moeten worden, stijgt de afhankelijkheid van 
biodiversiteit. Er zijn steeds meer soortengroepen vereist om alle diensten te leveren, te 

ondersteunen en te stabiliseren. 

• Naarmate de biodiversiteit toeneemt, stijgt de stabiliteit van het ecosysteem. Stabielere 
ecosystemen kunnen geringe milieuveranderingen absorberen door interne 
soortverschuivingen.  

• Elke waardering van biodiversiteit is subjectief en hangt samen met de kennis die we hebben 
over biodiversiteit, met onze cultuurhistorische achtergrond en onze persoonlijke betekenis. 

• Het eerste streefdoel van de EU-biodiversiteitsstrategie-2020 focust vooral op de bescherming 

en het behoud van de biodiversiteit met een verderzetting van het ‘instandhoudingsbeleid’ van 
bedreigde soorten en ecosystemen. Het tweede en derde streefdoel focust op de 
ondersteunende rol. Hierbij wordt het herstel van ecosystemen gekoppeld aan duurzaam 
gebruik, aan het herstel en behoud van de geleverde diensten en aan de inrichting van een 
groene infrastructuur.  

• Hoewel de implementatie van de instandhoudingsdoelen ook heel wat winst oplevert voor 
ecosysteemdiensten en het herstel van ecosysteemdiensten ook biodiversiteitswinst oplevert, 

volgen beide EU-doelen bij de implementatie deels een ander traject en zijn ze complementair.  
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6  Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten 

6.1. Inleiding 

6.1.1. NARA-T 

Dit hoofdstuk maakt deel uit van het technisch natuurrapport ‘toestand en trends van ecosystemen 

en hun diensten’ in Vlaanderen. Dit NARA-T omvat 2 inleidende hoofdstukken, 8 thematische 
hoofdstukken en 16 hoofdstukken waarin telkens één ecosysteemdienst wordt toegelicht 
(www.natuurrapport.be). In de 8 thematische hoofdstukken wordt het antwoord gezocht op 
volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe beïnvloedt de mens ecosysteemdiensten? 
2. Wat is de toestand en trend van de ecosystemen en biodiversiteit? 

3. Wat is de toestand en trend van de ecosysteemdiensten? 

4. Wat is de rol van biodiversiteit voor ecosysteemdiensten?  
5. Hoe dragen ecosysteemdiensten bij aan welzijn? 
6. Hoe kunnen we ecosysteemdiensten waarderen? 
7. Wat zijn de interacties tussen ecosysteemdiensten? 
8. Wat zijn de kenmerken van een ecosysteemdienstengericht beleid? 

Biodiversiteit is tegelijk een responsvariabele die beïnvloed en aangetast wordt door een reeks 

ingrepen en drukken, en een sturende variabele die ecosysteemprocessen optimaliseert en 
stabiliseert en die andere responsvariabelen zoals ecosysteemdiensten ondersteunt. De 
achteruitgang van de biodiversiteit genereert bijgevolg ook een impact op het welzijn en de 
welvaart van de mensheid. Biodiversiteit is dus niet enkel iets dat er ‘is’ en beschermd moet 
worden, maar ook iets dat ‘stuurt’ en effect heeft op welzijn en welvaart. Beide kijkrichtingen zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De eerste kijkrichting is gekoppeld aan onderzoeksvraag 2 

en wordt behandeld in hoofdstuk 4. De tweede kijkrichting bekijkt de rol van biodiversiteit in de 

ondersteuning en levering van ecosysteemdiensten en is gekoppeld aan onderzoeksvraag 4, die 
in dit hoofdstuk centraal staat.  

6.1.2. Onderzoeksvragen  

De rol van biodiversiteit kan zeer divers zijn. Biodiversiteit kan direct bijdragen tot een opbrengst 

(houtoogst, wildproductie,…), of tot een recreatieve waarde (waarnemen van vlinders, vogels,…), 
maar kan ook regulerend (waterzuivering, bodemvorming,…) of stabiliserend (verzekeren van 
jaarlijkse oogst, bufferen klimaat) werken. Wanneer de relatie tussen biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten beschreven wordt, ligt de nadruk vaak op de potentiële rol van 
biodiversiteit in de ondersteuning van geleverde diensten. Vaak wordt die rol niet (h)erkend in 
het huidige gebruik en wordt die kortgesloten of vervangen door externe inputs en technologie 

(energie, meststoffen, herbiciden, aanleggen van geluidsmuren, dijken,…). Daarom is het 

belangrijk om de rol van biodiversiteit in de diverse schakels van de ESD-cyclus te analyseren. 

De hoofdindeling van de ESD-cyclus is weergegeven in Figuur 1. Het is een vereenvoudigde 
weergave van de ESD-cyclus zoals besproken in hoofdstuk 2. De leefomgeving staat voor het 
sociaalecologisch systeem (SES) waarin mensen en ecosystemen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Ecosystemen zijn in deze context dan ook niet beperkt tot (half)natuurlijke 
landschappen zoals heide en bos, maar omvatten ook de intensiever gebruikte systemen zoals 
akkers, parken en steden. Het maatschappelijke luik staat voor sociale en economische organisatie, 

technische ontwikkeling,… maar ook voor de individuele keuzes die ons waardepatroon, ons welzijn 
en onze welvaart bepalen. 

Ecosystemen langs de ene kant en maatschappelijke actoren en instituties langs de andere kant 
zijn met elkaar verbonden door twee hoofdstromen (‘flows’). De eerste hoofdstroom is de ‘flow’ van 
ecosysteemdiensten. Dit is de stroom van goederen en diensten vanuit de ecosystemen naar mens 

en maatschappij. Een afweging van vraag en aanbod bepaalt het actuele ESD-gebruik. Dit heeft 

een effect op welzijn en waardering en stuurt maatschappelijke keuzes en veranderingen aan die 
op hun beurt een effect genereren op de ecosystemen. De tweede hoofdstroom is de ‘flow’ van 
maatschappij naar ecosysteem. Deze omvat enerzijds de directe en indirecte ‘drivers’ (zoals 
klimaatverandering, bevolkingsgroei, pollutie,…) en anderzijds de maatschappelijke respons en 
beleidsrespons (‘governance’) die samen een impact genereren op de ecosystemen. In hoofdstuk 3 

http://www.natuurrapport.be/
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tot 10 wordt telkens één van de onderdelen van dit schema uitvoerig toegelicht en wordt telkens 
één onderzoeksvraag behandeld. 

Hier beschrijven we in diverse stappen hoe biodiversiteit in heel dit raamwerk past. De hoofdvraag 
over de rol van biodiversiteit in de levering van ecosysteemdiensten, wordt verder opgedeeld in de 
volgende meer concrete onderzoeksvragen (zie Figuur 1): 

 

Wat zijn de belangrijkste biodiversiteitscomponenten en welke organismegroepen en 
ecosystemen spelen de hoofdrol voor elke dienst?  

 Wat is de rol van biodiversiteit in de verschillende schakels van de ESD-cyclus: 

 

 

 

 Wat is de rol van biodiversiteit in het aansturen, ondersteunen en stabiliseren van 

ecosysteemfuncties? 
 In hoeverre speelt biodiversiteit een rol in het actueel aanbod van 

ecosysteemdiensten?  
 Hoe wordt ‘biodiversiteit’ gewaardeerd? 

 
Wat is de link met de doelen in de Europese biodiversiteitsstrategie 2020?  

 

 

Figuur 1. ESD-cyclus met de onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk behandeld worden.   
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6.2. Deel 1: biodiversiteitscomponenten 

OV 1: Wat zijn de belangrijkste biodiversiteitscomponenten en welke organismegroepen en 
ecosystemen spelen de hoofdrol voor elke dienst?  

Zowel biodiversiteit als ecosysteemdiensten zijn veelomvattende termen. 

‘Biologische diversiteit (of biodiversiteit) is de verscheidenheid aan levende organismen zowel van 
terrestrische als mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waar 
ze deel van uitmaken. Dit omvat de diversiteit zowel binnen als tussen soorten en ecosystemen.’ 
(VN, Rio De Janeiro, 1992) (http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf).  

De drijvende kracht achter die verscheidenheid is evolutie. Evolutie heeft ervoor gezorgd dat er na 
meer dan 3,6 miljard jaar een grote verscheidenheid aan levensvormen is ontstaan en zorgt er ook 

voor dat die levensvormen zich nog steeds opnieuw kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Die grote verscheidenheid of ‘biodiversiteit’ maakt de aarde leefbaar voor de 
mens en ondersteunt ook een hele reeks van menselijke activiteiten.  

Al de voordelen die de samenleving van deze ‘ecosystemen’ ontvangt noemen we 
ecosysteemdiensten. Ze worden ingedeeld in vier groepen (hoofdstuk 2): 

 Producerende diensten zoals voedsel-, hout-, water- en wildbraadproductie,… 
 Regulerende diensten zoals bestuiving, plaagbestrijding, regulatie van lucht- en waterkwaliteit, 

regulatie van overstromingsrisico’s,…  
 Culturele diensten zoals het gebruik van groene ruimte voor buitenactiviteiten,… 
 Ondersteunende diensten zoals bodemvorming en watercyclering. 
(meer informatie over deze ecosysteemdiensten in Vlaanderen: zie hoofdstuk 11-26). 

Er zijn meer en meer wetenschappelijke bewijzen over de rol van biodiversiteit in de levering van 
ecosysteemdiensten en over de impact van de achteruitgang ervan op het welzijn en de welvaart 

van de mensheid. De rol van biodiversiteit varieert van genetische diversiteit voor selectie van 
specifieke landbouwproducten, over populatiegroottes van wildsoorten voor jacht, bosecosystemen 
voor houtproductie, landschapsvariatie voor recreatie,… Biodiversiteit levert ecosystemen ook de 
nodige stabiliteit en veerkracht om weerstand te bieden tegen verstoringen al dan niet door de 
mens geïntroduceerd.  

6.2.1. Analytisch kader 

To get an idea of the range of ecosystem services that we use daily, think of how much energy and 
time it would cost to make Mars (or some other Earth-like planet) hospitable for human life, … On 
our own planet, that process took four billion years and required the contribution of a vast amount 
of functions performed by different life forms, ultimately driven by evolution and that is only the top 
of the (melting) iceberg. 

(Mergeay & Santamaria, 2012). 

 

Om de complexe rol van biodiversiteit in de levering van diensten te beschrijven, stellen we een 
analytisch kader voor (zie Figuur 2). Meestal worden vier organisatieniveaus onderscheiden: 
genen, soorten, ecosystemen en landschappen. Elk van die niveaus kan vanuit diverse 
invalshoeken bestudeerd worden (Noss, 1990; Pereira et al., 2013). In deze analyse worden vier 
invalshoeken beschreven: (1) compositie met de analyse van de soortensamenstelling, de 
aanwezigheid van specifieke soorten en ecosystemen; (2) functies en processen die de werking van 

ecosystemen benadrukken; (3) voorraden of stocks met de nadruk op het belang van biomassa, 
oppervlakte, volume of aantallen; (4) structuren met aandacht voor landschapspatronen, 
gelaagdheden in de vegetatie, populatiestructuren,… (zie ook hoofdstuk 4, toestand biodiversiteit). 

Een gedetailleerde tabel is weergegeven in Bijlage 1. 

Elk van die biodiversiteitscomponenten is verbonden met bepaalde ecosysteemdiensten. 
Functionele biodiversiteit omvat organismegroepen die bodemprocessen, plaagbestrijding, 
bestuiving,… ondersteunen en die een essentiële rol spelen in de regulerende diensten. Voorraden 

en biomassa’s zijn essentieel voor de producerende diensten, maar ook de bestuivers, predatoren, 
bodemorganismen,… dienen meestal in massale hoeveelheden aanwezig te zijn om de processen 
optimaal draaiende te houden. Landschapsstructuren en esthetische waarden zijn eerder 

http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
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verbonden met culturele diensten. Ook het waarnemen van specifieke soorten met een hoge 
belevingswaarde zoals vlinders en vogels is hiervoor belangrijk. Dit laatste niveau staat centraal in 
het actuele natuurbehoud en –beheer. Daar focussen we vooral op de aan- of afwezigheid van 
bedreigde soorten en ecosystemen.  

Figuur 2 is een sterke vereenvoudiging van de werkelijkheid en toont vooral de meest dominante 

linken met bepaalde gebruiken. Alle gebruiken en componenten zijn met elkaar verweven en 
interageren met elkaar. Zo is voor een aantal regulerende diensten zoals geluidregulatie en 
captatie fijn stof eerder het volume bos (stock) of de vegetatiestructuur (structuren en patronen) 
belangrijk. Het volume waterberging (stock) is essentieel voor het reguleren van 
overstromingsrisico’s,...  

Naast ‘bio’ is ook ‘diversiteit’ een essentieel deel van biodiversiteit. Diversiteit betekent dat 
binnen een levensgemeenschap alle trofische niveaus (planten of producenten, herbivoren, 

carnivoren, detrivoren of afvalverwerkers,…) in logische verhoudingen aanwezig zijn en dat er 

voldoende aantallen aanwezig zijn van elk niveau. Een gemeenschap met 1 dominante soort en 9 
soorten met zeer lage aantallen, is dus minder ‘divers’ dan een gemeenschap met 10 soorten in 
voldoende en gelijke aantallen. Indicatoren zoals ecologische integriteit zijn ontwikkeld om die 
evenwichtige verdeling van soorten en functionele groepen binnen een gemeenschap in beeld te 
brengen en de link te leggen met de basis-ecologische processen en de zelf-organiserende 

capaciteit van het ecosysteem. Ecologische integriteit is in die zin een goede indicator voor de 
“ondersteunende diensten” (Kandziora et al., 2013). 

Diversiteit kan zowel binnen één gemeenschap of ecosysteem bepaald worden (α-diversiteit) als 
tussen ecosystemen (β-diversiteit). Zo kan één groot meer een complex netwerk aan planten en 
dieren bevatten wat overeenkomt met een grote α-diversiteit. Vele kleine meertjes die elk minder 
soorten bevatten (lagere α-diversiteit) maar onderling sterk van elkaar verschillen (hoge β-
diversiteit) kunnen samen een even grote diversiteit herbergen. De totale biodiversiteit (ook ү-

diversiteit) genoemd kan hierdoor hetzelfde zijn. Gespecialiseerde of zeldzame ecosystemen zoals 
heide hebben niet steeds een hoge diversiteit, maar de diversiteit is wel zeer specifiek en verschilt 

sterk van andere ecosystemen, waardoor ze de totale diversiteit in een landschap sterk doen 
stijgen. 

 

Figuur 2. toont vier organisatieniveaus: genetische diversiteit, soortendiversiteit, 
ecosysteemdiversiteit en landschapsdiversiteit. Elk van die niveaus kan vanuit vier invalshoeken 

bestudeerd worden, met name compositie of specifieke soorten, genen,…; voorraden of stocks; 
processen & functies; structuren & patronen. 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. 
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6.2.2. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten 

Tabel 1 toont welk van de bovengenoemde componenten essentieel zijn voor de levering van elk 

van de 16 besproken diensten (bronnen: 16 ESD-hoofdstukken, Harrison et al., in press). 

Naast biotische componenten spelen ook abiotische componenten zoals fysische en chemische 
afbraakprocessen, volume bodemwater, topografie, watertransport, zonne-energie,… een rol in de 
levering van ecosysteemdiensten. De som van de biotische en abiotische voorraden (zoals vissen, 
hout, mineralen, fossiele brandstoffen,…), structuren (zoals kleine landschapselementen, 
duinbuffers, populatiestructuren, ecoregio’s, bodemstructuren,…) en processen (zoals bestuiving, 
predatie, nutriëntencyclering, watertransport,…) bepaalt de leveringscapaciteit voor 

ecosysteemdiensten. 

De totale voorraad aan mineralen, energie en ecosystemen wordt natuurlijk kapitaal genoemd. 
Biodiversiteit is een deelverzameling van dit natuurlijk kapitaal. Samen met menselijk, sociaal, 

technisch en financieel kapitaal genereert natuurlijk kapitaal een stroom van goederen en diensten 
en produceren ze welvaart en welzijn (Costanza & Daly, 1992) (zie hoofdstuk 2, kader 7).  

In Tabel 1 tonen we de rol van biodiversiteits- en milieucomponenten in de levering van 
ecosysteemdiensten. Er is een onderscheid gemaakt tussen de belangrijkste componenten 

(essentieel), componenten die ook een bijdrage leveren (belangrijk) en componenten die indirect 
(ondersteunend) zijn, zoals de habitatstructuur voor de levering van wildbraad. 

Specifieke soorten en zelfs specifieke cultivars spelen vooral een belangrijke rol bij producerende 
diensten zoals hout en voedsel geproduceerd op schaalniveau van een akker of bos. Er wordt 
geselecteerd op specifieke kenmerken zoals ziekteresistentie, voedingswaarde bij o.a. 
tarwecultivars, of rechte stammen voor meubelhout bij boomsoorten,…  

Voor de meeste diensten gaat het eerder om soortenrijkdom (zie Tabel 5) of om een groep van 
organismen die een bepaalde functie kan vervullen zoals bestuivers, predatoren, recycleerders,… 

Vaak kunnen uiteenlopende soorten dezelfde functie vervullen. Ze vormen samen een functionele 
groep. Zo kunnen heel wat plantensoorten zowel door bijen- als hommelpopulaties bestoven 
worden of kunnen diverse soorten sluipwespen, oorwormen of roofwantsen een gamma aan 
insectenpopulaties regelen en plagen voorkomen. In enkele gevallen, vaak bij zeldzamere soorten, 
kan die relatie zeer gespecialiseerd en soortspecifiek zijn zoals de imitatievorm van bepaalde 

orchissen om specifieke insecten te lokken voor de bestuiving. De bestuivingsfunctie wordt daar 
dan door een één-op-één relatie vervuld. 

Voor veel ecosysteemdiensten is de stock of voorraad essentieel. Het gaat over het belang van 
biomassa’s, aantallen, volumes of beschikbare oppervlakten. Zo is niet enkel de aanwezigheid van 
bestuivers belangrijk. Ze dienen ook massaal aanwezig te zijn op het juiste moment om zoveel 
mogelijk bloemen in een boomgaard of akker te bestuiven en vruchtzetting mogelijk te maken. Het 
belang van grote aantallen wordt ook wel biomassaliteit genoemd (Bade & Van Der Loo, 2012).  

Voor een aantal diensten speelt ook de variatie in structuren een grote rol, meestal in 

combinatie met oppervlakte of volume. Zo is structuurvariatie in bossen belangrijk voor het 
afvangen van fijn stof. Zowel de hoogteverschillen in en rond het bos, als de bladstructuur van de 
bomen in het bos bepalen in belangrijke mate hoeveel fijn stof er afgevangen zal worden. Ook bij 
geluidsoverlast speelt de structuur van het landschap en de vegetatie in combinatie met het totale 
aaneengesloten volume bos een rol in de voortplanting en demping van de geluidsgolven.  

Tenslotte gaat het bij een aantal diensten vooral over het aanbod aan ‘ruimte’ of ‘oppervlakte’: aan 
volume komberging voor waterbeheersing, aan oppervlakte infiltratiegebied voor 
drinkwaterproductie, aan oppervlakte met hoge watertafel voor optimale zuiveringscapaciteit, aan 
volume duingordel met ontwikkeling van helmgras voor kustverdediging,… Fysische en chemische 
processen zoals waterretentie, ionenuitwisseling, waterberging,… zijn er vaak dominant. 

Tabel 1 toont aan dat voor de meeste diensten uiteenlopende biotische en abiotische componenten 
een rol spelen.  

Naast de biotische en abiotische componenten geven we ook de schaal aan waarop een bepaalde 

ecosysteemdienst zich afspeelt. De term ‘ecosysteemdienst’ doet vermoeden dat de levering steeds 
op schaal van een ecosysteem gebeurt: een akker voor voedselproductie, een bos voor 
houtproductie,… Maar de dienst kan zich ook op andere schalen afspelen, zoals het schaalniveau 
van een populatie everzwijnen of patrijzen voor wildbraad, of een populatie wilde bijen en hommels 
voor bestuiving; of een landschapsniveau zoals een voedingsgebied voor drinkwaterproductie, een 
valleigebied voor waterberging of een aantrekkelijk landschap voor recreatie. Vaak wordt het 

schaalniveau van een ecosysteem overschreden.  
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Tenslotte wordt ook de ‘biotische eenheid’ die de dienst levert – in de literatuur ‘service providing 
unit’ of SPU genoemd - vermeld (Burkhard et al., 2014; Luck et al., 2009; Syrbe & Walz, 2012) 

Om ecosysteemdiensten te optimaliseren of duurzamer te maken is het dan ook belangrijk om (1) 
de specifieke rol van specifieke biodiversiteitscomponenten zo goed mogelijk te expliciteren en (2) 
het schaalniveau aan te geven waarop de dienst geleverd wordt. Enkel door beide te begrijpen kan 

er ook ingezet worden op herstel en optimalisatie. 

Tabel 1. ESD in relatie tot (1) het dominante organisatieniveau waarop de dienst functioneert, 
(2) de rekeneenheid die daarmee samenhangt (SPU) en (3) de belangrijkste componenten van 
natuurlijk kapitaal die de dienst aansturen.  

Componenten Schaal  SPU (‘service providing unit’) Natuurlijk kapitaal       

   

Biodiversiteit  Milieu  

 D
o
m

in
a
n
te

 b
io

ti
s
c
h
e
 

s
c
h
a
a
ln

iv
e
a
u
 

D
o
m

in
a
n
te

 e
e
n
h
e
id

 

d
ie

 d
e
 d

ie
n
s
t 

le
v
e
rt

 

S
a
m

e
n
s
te

ll
in

g
: 

s
p
e
c
if
ie

k
e
 s

o
o
rt

e
n
 

F
u
n
c
ti
o
n
e
le

 g
ro

e
p
e
n
 

V
o
o
rr

a
a
d
, 

b
io

m
a
s
s
a
, 

a
a
n
ta

ll
e
n
, 

o
p
p
e
rv

la
k
te

 

 S
tr

u
c
tu

u
r 

 

F
y
s
is

c
h
 m

il
ie

u
 

C
h
e
m

is
c
h
 m

il
ie

u
 

Producerende ecosysteemdiensten               

Voedselproductie  Ecosysteem Akker       

Houtproductie  Ecosysteem Bos       

Productie 

energiegewassen 
Ecosysteem Akker, bos, houtkant, berm,…       

Wildbraadproductie  Soort Zoogdier- vogelpopulaties       

(Grond)waterproductie Landschap Voedingsgebied grondwater       

Regulerende ecosysteemdiensten         

Bestuiving Soort Populaties bijen en hommels       

Plaagbeheersing  Soort Populaties predatoren (vooral insecten)       

Behoud 

bodemvruchtbaarheid 
Ecosysteem 

Ecosysteemtypen op basis van 

bodemtype en landgebruik 
      

Regulatie 

overstromingsrisico 
Landschap Overstroombare zone en retentiezone       

Kustbescherming  Landschap Zandbanken en duingordel langs de kust       

Regulatie globaal klimaat Ecosysteem 
Ecosysteemtypen op basis van 

bodemtype en landgebruik 
      

Regulatie waterkwaliteit Landschap Stroomgebied en kwelzone       

Regulatie luchtkwaliteit Landschap 

Landschapsstructuren gebaseerd op 

lokaal klimaat (wind) en 

vegetatiestructuur 

      

Regulatie geluidsoverlast Landschap 
Landschapsstructuren gebaseerd op 

geluidsdemping  
      

Regulatie erosierisico Landschap 
Landschapseenheden gebaseerd op 

topografie, hydrologie en landgebruik 
      

Culturele ecosysteemdiensten         

Groene ruimte 

buitenactiviteit 
Landschap Toegankelijke groene zone       

Legende: rol biodiversiteitscomponent of milieucomponent: 

 Essentieel   Belangrijk  Ondersteunend 

 

6.2.3. De rol van soorten en ecosystemen 

Onderzoek naar de rol van biodiversiteit in de levering van ecosysteemdiensten is meestal gericht 

op slechts twee schaalniveaus: soorten en ecosystemen. Steunende op informatie uit de 16 ESD-
hoofdstukken, aangevuld met literatuurstudies (Meiresonne & Turtelboom, 2012; Norris et al., 

2011), zijn twee overzichtstabellen opgemaakt die de rol van soortgroepen en ecosysteemtypen in 
de potentiële levering van ecosysteemdiensten in Vlaanderen samenvatten. 

6.2.3.1. De rol van soorten  

Heel wat organismegroepen vervullen specifieke ecosysteemprocessen zoals primaire productie, 

predatie, bestuiving, afbraak organisch materiaal,… De deelverzameling aan processen die een 
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voordeel opleveren voor de mens en in functie daarvan door de mens vaak geoptimaliseerd of 
gemaximaliseerd worden noemen we ecosysteemfuncties. 

Tabel 2 geeft een overzicht van organismegroepen die een belangrijke of ondersteunende rol 
spelen in de levering van elke ecosysteemdienst. Zo is voedselproductie in eerste instantie een 
gevolg van primaire productie door planten (xx). Stikstof-fixerende bacteriën en schimmels 

(Mycorrhiza) die beide in symbiose leven met de planten, spelen een directe rol in de efficiëntie 
van de primaire productie door een verhoging van de nutriëntenbeschikbaarheid (xx). Andere 
organismen spelen eerder een ondersteunende rol (oo) door bij te dragen aan bestuiving, 
pestbestrijding, bodemvorming of nutriëntencyclering. Op die manier zijn diverse scores toegekend 
aan de bijdrage van elke organismegroep tot de ESD-levering. De tabel geeft een overzicht van de 
beschikbare kennis volgens de ESD-hoofdstukken en dient in de toekomst zeker nog aangevuld te 
worden.  

Tabel 2. Belang soortengroepen in de levering van ESD (op basis van: 16 ESD-hoofdstukken en 

Altieri, 1999; Meiresonne & Turtelboom, 2012; Norris et al., 2011).  
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Organisme-
groep 

Voorbeelden producerende ESD regulerende ESD Cult 
ESD  

Micro-
organismen 

  

Bacteriën, amoeben, …                  

Fytoplankton, 

zoöplankton,… 
                 

Schimmels Mycorrhiza, 

paddenstoelen,… 
                 

Planten Algen, waterplanten                  

  Grassen, kruiden, 

mossen,… 
                 

  Naaldbomen, loofbomen, 

struiken 
                 

Ongewervelden Bodemorganismen zoals 

wormen, springstaarten, 

pissebedden,… 

                 

  Sluipwespen, roofmijten, 

zweefvliegen, oorwormen, 

lieveheersbeestjes, 

spinnen, kevers, mieren,… 

                 

  Bijen en hommels                  

  Vlinders                  

Amfibieën en reptielen                  

Vissen                  

Vogels                  

Zoogdieren                  

Legende: belang diverse organismegroepen: 

 
Essentieel  

 
Belangrijk  

 
Ondersteunend    

 

Hoe meer ecosysteemfuncties samen genomen worden, hoe meer organismegroepen een 

belangrijke bijdrage leveren. De afhankelijkheid van biodiversiteit neemt dus toe naarmate diverse 

functies aan belang toenemen.  

Tabel 2 toont enkel de positieve relaties. In een aantal gevallen kan de dienst ook negatieve 
effecten (‘disservices’) genereren. Bacteriën en schimmels zijn essentieel in de levering van een 
aantal diensten, maar een aantal soorten veroorzaakt ook schade. Het positieve effect wordt 
bijgevolg enkel gegenereerd indien de soorten die een positief effect hebben of geen schade 

berokkenen dominant zijn over de soorten die negatieve effecten genereren. Het waarnemen van 
een bijenpopulatie kan positief gewaardeerd worden vanwege de link met bestuiving en 
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honingproductie; terwijl de angst voor een bijensteek eveneens een negatieve waardering kan 
opleveren. 

6.2.3.2. De rol van ecosystemen 

Ecosystemen zijn dynamische complexen van levensgemeenschappen en hun niet-levende 
abiotische omgeving die samen een functioneel geheel vormen. Ecosystemen variëren sterk in 

schaal en kunnen in de tijd evolueren van een pioniersvegetatie tot een climaxvegetatie. De mens 
maakt integraal deel uit van het ecosysteem. We beperken ons hier niet tot de natuurlijke en half-
natuurlijke ecosystemen. Ook meer intensief gebruikte delen van het landschap zoals akkers, 
ingedijkte rivieren, bebouwde gebieden worden mee in beschouwing genomen. Binnen de Europese 
Unie werd recent met het oog op een vergelijkbare rapportering door de lidstaten een 
hoofdindeling van 12 ecosystemen voorgesteld (Maes et al., 2014) waarvan er 9 vertegenwoordigd 
zijn in Vlaanderen: 

1. urbaan gebied,  
2. akker (voor akker- en tuinbouw),  
3. grasland,  
4. bos en houtige vegetaties,  
5. heide en inlandse duinen,  
6. moerassen, 

7. kustduinen en strand, 
8. water (meren en rivieren), 
9. estuaria, slikken en schorren. 

 

Op basis van die indeling is er voor Vlaanderen een ecosysteemkaart uitgewerkt (zie hoofdstuk 
2) en een ecosysteemwaarderingskaart (zie hoofdstuk 4). 

In de 16 ESD-hoofdstukken zijn ESD-aanbodkaarten opgesteld. Voor 14 ecosysteemdiensten werd 

een geïntegreerde ESD-kaart uitgewerkt die het potentiële aanbod van elke dienst samenvat op 
een schaal van 0 (geen levering) tot 5 (maximale levering). Een gedetailleerde beschrijving van de 
opmaak van die kaarten is terug te vinden in hoofdstuk 9, bijlage 1. 

Om een beeld te schetsen van welk van de 9 ecosystemen welke diensten leveren, werden de 
ecosysteemkaart en de ESD-kaarten over elkaar gelegd. Voor elke locatie waar bos, heide,… 
voorkwam werd nagegaan wat op die locatie de potentiële levering was aan bestuiving, 
houtproductie, drinkwaterproductie, waterzuivering,…. 

De tabel is bedoeld om binnen één dienst (kolom) de bijdrage van ecosystemen onderling te 
vergelijken. Door de herschaling van 0 tot 5, kan een cijfer 5 uit de ene kolom niet vergeleken 
worden met een 5 uit een andere kolom. De maximale levering voor wildbraad kan bijvoorbeeld 
niet gelijk gesteld worden aan de maximale levering voor voedselproductie. Daarom is de tabel niet 
geschikt om binnen een ecosysteem (rij) de bijdrage van diverse diensten te vergelijken.  

Voor elk van de 9 ecosysteemtypen is per ecosysteemdienst een gemiddelde score voor Vlaanderen 

berekend (Tabel 3, deel 1). Sommige diensten zijn duidelijk aan een specifiek ecosysteem 
gekoppeld: geluidsregulatie aan bossen, kustbescherming aan kustduinen, voedselproductie aan 
akker en grasland (veevoeder),… Maar de meeste diensten zitten verspreid over een groot aantal 
ecosystemen en de meeste ecosystemen leveren ook een grote diversiteit aan diensten. Recreatief 
groen zit verspreid over een netwerk van ecosystemen. Bestuiving kan potentieel door veel 
ecosystemen geleverd worden. Bijen en hommels kunnen zich vestigen en reproduceren in zeer 
uiteenlopende ecosystemen van tuinen in een bebouwde omgeving tot bossen en graslanden. Ze 

hebben een relatief groot foerageergebied met een vliegafstand van meer dan 1 km vanuit de 
nestplaats (zie hoofdstuk 16, bestuiving). Hierdoor omvat hun leefgebied ook heel wat akkerland, 
zonder dat daar een geschikte nestgelegenheid te vinden is. 

Deel 1 toont vooral bij welke veranderingen in landgebruik (omzetting akker naar bos of grasland 
naar moeras,…) de meeste winst te halen valt.  

Wanneer we ook rekening houden met de actuele oppervlakte van elk ecosysteem in Vlaanderen 
krijgen we een heel ander beeld. Op basis van de totale oppervlakte en de scores is een maat 

berekend voor de totale bijdrage van elke ecosysteem aan elke dienst op schaal Vlaanderen (∑ 
(score * oppervlakte)) (Tabel 3, deel 2). Zo is de score voor koolstofopslag per ha het hoogst in 
bossen. Omzetting naar bos zorgt gemiddeld voor de sterkste toename aan koolstofopslag per ha. 
Maar de oppervlakte akkerland is veel hoger, waardoor akker in de totale bijdrage voor Vlaanderen 
hoger scoort. Een geringe verhoging in de koolstofvoorraad van alle akkers in Vlaanderen kan 
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bijgevolg een hoge ESD-winst opleveren, ondanks de lage gemiddelde bijdrage per ha. Het 
omgekeerde geldt ook. Een geringe afname in de koolstofvoorraad van de akkers kan een groot 
effect hebben op de totale koolstofvoorraad in Vlaanderen.  

Moerassen leveren per ha potentieel een grote bijdrage tot het beheersen van wateroverlast en tot 
het verbeteren van de waterkwaliteit. Het creëren van extra moerasgebied zal dan ook de beide 

functies helpen optimaliseren. Door het geringe aandeel aan oppervlakte moeras, dragen ze 
actueel echter slechts in geringe mate bij tot het beheersen van overstromingsrisico’s en het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Ook voor recreatief groen geldt dat er door inrichting en beheer 
een grote potentiële levering mogelijk is in het agrarische landschap.  

Tabel 3. Belang van de 9 ecosystemen in de potentiële levering van een ESD (op basis van een 
GIS-analyse met de aanbodkaarten uit de 16 ESD-hoofdstukken). De verwerking laat enkel toe om 
waarden binnen één ecosysteemdienst (per kolom) te interpreteren. 
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Gemiddelde bijdrage per ecosysteem 

              Urbaan               

Akker- en tuinbouw               

Grasland               

Bos en houtige vegetatie               

Heide en inlandse duinen               

Moeras               

Kustduin en strand               

Estuarium, slik en schorre               

Water               

Totale bijdrage per ecosysteem in Vlaanderen (bijdrage gewogen naar oppervlakte)  
Urbaan               

Akker- en tuinbouw               

Grasland               

Bos en houtige vegetatie               

Heide en inlandse duinen               

Moeras               

Kustduin en strand               

Estuarium, slik en schorre               

Water               

Legende: * kustbescherming is enkel binnen de kustzone en regulering geluid enkel in een strook 
langs de wegen met een gemiddeld geluidsblootstelling per etmaal van meer dan 55 decibel (Lden) 
(zie hoofdstuk 20). 

Gemiddelde score per ecosysteem: 

 >=4  3-<4  2-<3   1-<2  <1  Geen data 

Aandeel levering Vlaanderen: 

 Zeer hoog  Hoog   Matig   Laag   Zeer laag  Geen data 

Deel 2 toont vooral dat een geringe aanpassing in het beheer van ecosystemen op grote schaal, 
ook een groot effect kan genereren.  

De resultaten voor urbaan gebied zijn zeer uiteenlopend en lijken contradictorisch. Dit hangt o.a. 
samen met de wijze waarop de diensten gekarteerd zijn (zie hoofdstukken 11-26). Zowel voor 
geluidsbuffering als luchtzuivering speelt de landschapsstructuur een essentiële rol. De 
vegetatiestructuur is gebruikt als maat voor geluidsreductie (zie hoofdstuk 20, regulatie 
geluidsoverlast). Een ruwheidskaart van het landschap is gebruikt als maat voor depositie fijn stof 
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(hoofdstuk 19, regulatie luchtkwaliteit). De eerste kaart sluit de rol van gebouwen en urbaan 
gebied uit. In de tweede kaart dragen gebouwen op zich bij tot de ruwheid van het landschap, 
waardoor urbaan gebied in deze analyse wel een ESD-bijdrage levert (zie Tabel 3). 

Een ESD-kaart is dus enkel een indicatorkaart met weergave van een leefgebied (hommels en bijen 
voor bestuiving), een geschikt landgebruik (producerende diensten), een geschikte 

ecosysteemstructuur (geluidsregulatie en regulatie luchtkwaliteit),… De kaarten doen geen 
uitspraak over de grens tussen wel/geen ecosysteemdienst. Het lijkt logisch dat gebouwen geen 
‘ecosysteemdienst’ leveren en dat ze uitgesloten worden van de ESD-leveringskaarten. Maar het is 
niet evident om voor elke dienst een duidelijke grens te trekken in heel de gradiënt natuurlijk-
technologisch. Beschouw je een bijenkorf nog als een ecosysteemdienst voor bestuiving? Of een 
zuiveringsstation als ecosysteemdienst voor waterzuivering? Indien we de relaties tussen 
ecosysteemdiensten onderling of tussen ecosysteemdiensten en ecosystemen verder wensen te 

onderzoeken zullen de interpretaties en beoordelingen van de leveringskaarten toch op elkaar 
afgestemd moeten worden en moeten er grenzen getrokken worden. Het behoud van de volledige 

gradiënt natuurlijk-technologisch blijft wel essentieel, omdat er net door verschuivingen binnen die 
gradiënt ESD-winsten te verwachten zijn. 

6.2.4. Link met biodiversiteitsindicatoren  

De vorige paragrafen schetsen een beeld over soortgroepen en ecosysteemtypen die een bijdrage 
leveren tot de levering van ecosysteemdiensten. Maar welke componenten daarvan zijn momenteel 
reeds opgenomen in een monitoringsysteem of indicatorenset? Hoofdstuk 4 over toestand en trend 
van biodiversiteit in Vlaanderen geeft een overzicht van de beschikbare biodiversiteitsindicatoren1. 
Net zoals in andere landen is de beschikbaarheid en de kwaliteit van de data gekoppeld aan het 

culturele belang van soorten en ecosystemen (Norris et al., 2011). De kennis over opvallende, 
iconische of charismatische soorten, kleurrijke groepen of gemakkelijk waarneembare en 
determineerbare groepen zoals zoogdieren, bloeiende planten, vlinders en libellen is relatief goed, 

terwijl de kennis over organismegroepen zoals bacteriën, schimmels en heel wat invertebraten die 
talrijke diensten ondersteunen, ontoereikend is.  

In de UK-assessment2 spreekt men over de ‘culturele scheidingslijn’ in de biodiversiteitskennis. 
Enerzijds zijn er veel data over cultureel belangrijke soorten en ecosystemen, maar deze kennis is 

niet vertaald naar indicatoren voor culturele baten. Hierdoor zijn we niet in staat om trends van 
biodiversiteitsindicatoren zoals de achteruitgang van specifieke plant- of vogelpopulaties door te 
vertalen naar effecten op culturele diensten zoals fysische en psychische gezondheid, esthetische 
waarden, rustwaarde, natuurbelevingswaarde,…. Voor producerende en regulerende diensten geldt 
net het omgekeerde en dan vooral voor die diensten waarvoor een markt bestaat. Voor de baten 
zoals voedsel- en houtopbrengsten, voedingswaarde, drinkwaterproductie,… zijn er goede data 
voorhanden, terwijl de kennis over de ondersteunende biodiversiteit beperkt is (Layke & Institute, 

2009; Layke et al., 2012; Norris et al., 2011; Watson et al., 2011). 

We maken via de natuurindicatoren slechts een klein deel van de biodiversiteit zichtbaar en dit 

gedeelte laat ons niet toe de rol van biodiversiteit voor de levering van ecosysteemdiensten op te 
volgen. Enkel voor aquatische systemen en bosecosystemen zijn indicatorensets uitgewerkt die 
informatie leveren betreffende de werking van het ecosysteem. Zowel waterbeleid als bosbeleid 
zijn van oorsprong meer gericht op het gebruik van het ecosysteem en het leveren van een aantal 

diensten. Dat reflecteert zich ook in de indicatorenset. Voor de Kaderrichtlijn Water dienen alle 
lidstaten voor diverse trofische niveaus plankton, waterplanten, ongewervelden en vissen een 
indicatorenset te ontwikkelen die aangeeft of het ecosysteem in een ‘goede ecologische toestand’ 
verkeert met indicatoren zoals het aantal functionele groepen (invertebraten), leeftijdsklassen, 
rekrutering, aanwezigheid verstoringsindicatoren (vissen), groeivormen en gelaagdheid 
(waterplanten),… Voor bos gaat het over de gelaagdheid van de bosvegetatie, kroontoestand, 
leeftijdsverdeling, percentage dood hout, houtvoorraad,… 

                                                
1 www.natuurindicatoren.be  
2 UK-NEA: National Ecosystem Assessment in UK: http://uknea.unep-wcmc.org/ 

http://www.natuurindicatoren.be/
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6.2.5. Besluit 

 De naam ecosysteemdienst doet vermoeden dat het ecosysteem centraal staat in het aanbod 

van een ecosysteemdienst. De rol van biodiversiteit speelt echter op zeer uiteenlopende 
organisatieniveaus. De dienst kan zich afspelen op populatie-, ecosysteem- of 
landschapsniveau en er is zeker geen één-op-één relatie tussen dienst en ecosysteem. 

 Elk ecosysteem levert potentieel een bundel aan ecosysteemdiensten.  
 De rol van biodiversiteit in de levering van ecosysteemdiensten is zeer divers. Het varieert van 

de aanwezigheid van een specifieke soort, een functionele soortengroep, een gevarieerde 
vegetatiestructuur tot de aanwezigheid van voldoende open ruimte of een volume bos.  

 De focus ligt wel op ‘functionele biodiversiteit’ en ‘biomassaliteit’:  
o Een ecosysteemfunctie wordt meestal verzekerd door een groep van organismen (een 

groep bestuivers, een soortengroep die de bodemtextuur verbetert of organisch materiaal 
afbreekt,…). Het is belangrijk dat er voldoende soorten uit elke groep vertegenwoordigd 

zijn. Functionele diversiteit is dan ook belangrijker dan soortdiversiteit. 
o Daarnaast is ook de hoeveelheid essentieel: grote aantallen bestuivers of predatoren, grote 

volumes hout, grote oppervlakten overstromingsgebied,… zijn essentieel om vraag en 

aanbod op elkaar af te stemmen.  
 Naarmate meer functies en diensten samen genomen worden, stijgt de afhankelijkheid van 

biodiversiteit. Er zijn steeds meer soortengroepen vereist om alle diensten te leveren, te 
ondersteunen en te stabiliseren. 

 Een beter inzicht in de rol van specifieke biotische karakteristieken in het aanbod van elke 
dienst, kan helpen om de rol van biodiversiteit beter te (h)erkennen, te beschermen en 

optimaler in te zetten bij landschaps-planning en -beheer.  
 Deze kennisverbreding moet ook bijdragen tot het verbreden van de indicatorensets met 

betrekking tot biodiversiteit (zie ook hoofdstuk 4). 
 Vooral voor ecosystemen zoals ‘urbaan gebied’ bestaat er nog veel discussie betreffende de 

levering van ecosysteemdiensten. Meer duidelijkheid over het ecosysteemdienstenconcept 

binnen urbaan gebied is gewenst.  
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6.3. Deel 2: biodiversiteit en de ESD-cyclus 

OV 2-4: Wat is de rol van biodiversiteit in de verschillende schakels van de ESD-cyclus? 

Biodiversiteit en ecosysteemdiensten zijn twee brede en veelomvattende begrippen. Hoe verweven 

zijn beide concepten? In dit deel onderzoeken we de rol van biodiversiteit in diverse schakels van 
de ESD-cyclus (zie Figuur 3). Biodiversiteit speelt een sleutelrol in elke schakel (Mace et al., 2012). 
Het is allereerst een belangrijke ‘stock’ waaruit de mens kan putten voor zeer uiteenlopende 
toepassingen en gebruiken: adaptatiecapaciteit van gewassen aan nieuwe milieuveranderingen of 
ziekten, zoektocht naar nieuwe producten zoals medicijnen, biomimicry of natuur als bron voor de 
ontwikkeling van nieuwe technieken,…  

In de eerste schakel van ecosysteem naar ecosysteemdienst speelt biodiversiteit de rol van 

regulator. Ecosysteemfuncties zoals primaire productie, bodemvorming, nutriëntencylering, 

bestuiving, waterzuivering,… bepalen samen de capaciteit van het ecosysteem om de diensten te 
leveren. Naast deze capaciteit zijn ook kenmerken als stabiliteit, veerkracht en 
adaptatievermogen essentiële ecosysteemkenmerken die ervoor zorgen dat ecosysteemdiensten 
blijvend geleverd kunnen worden.  

De volgende schakel is de stap van ecosysteemfuncties naar de geleverde ecosysteemdienst. 
Biodiversiteit speelt een rol in wat er geoogst kan worden zoals voedsel, hout, wild,... In die zin is 

biodiversiteit niet enkel iets dat stuurt, maar ook een eindproduct of een geleverde dienst. Op 
basis van de vraag wordt de inzet van ecosysteemfuncties gedoseerd en gecombineerd met andere 
inputs (materialen, technische inputs, energie-input, arbeid,…) om uiteindelijk de dienst te leveren. 
Zo bepaalt de vraag naar groenten, welke soorten en variëteiten waar geproduceerd worden. De 
productiemethode en de externe inputs van meststoffen, bijenkorven, pesticiden,… bepalen mee in 
hoeverre biodiversiteit in dit productieproces zijn ondersteunende rol al dan niet zal vervullen. De 

potentiële rol van biodiversiteit als regulator kan in deze schakel dus deels vervangen worden door 

andere inputs. Het verhogen van die externe inputs leidt op zijn beurt tot het verhogen van de 
impact op de biodiversiteit en op de toekomstige ondersteuning van ecosysteemdiensten (‘drivers’ 
van verandering). Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten betekent dat er een evenwicht 
gevonden wordt tussen het optimaliseren van de ESD-levering en het minimaliseren van de impact 
op de biodiversiteit en op de toekomstige levering. 

 

Figuur 3. Biodiversiteit speelt een rol in elke schakel van de ESD-cyclus. 

De volgende schakel is de waardering van de dienst. Hoofdstuk 8 wordt hier integraal aan gewijd. 

In dit hoofdstuk bespreken we enkel de waardering van ‘biodiversiteit’ in de ESD-cyclus. 

Tenslotte komen er – vaak onder invloed van menselijke activiteiten – ook steeds vaker ‘nieuwe’ 
soorten voor, die de bestaande gemeenschappen in ecosystemen kunnen verstoren. Nieuwe 
invasieve biodiversiteitscomponenten kunnen dus ook een ‘deregulator’ zijn, en ecosystemen uit 

evenwicht brengen (zie ook hoofdstuk 4). 
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In een eerste paragraaf beschrijven we de rol van biodiversiteit in het aansturen, optimaliseren en 
stabiliseren van de ecosysteemdienst. In een tweede paragraaf wordt de stap gezet naar de rol in 
het actuele aanbod om in de derde paragraaf te eindigen bij de waardering. 

6.3.1. Biodiversiteit en ecosysteemfuncties 

OV 2: Wat is de rol van biodiversiteit in de verschillende schakels van de ESD-cyclus: 

 Wat is de rol van biodiversiteit in het aansturen, ondersteunen en stabiliseren van 
ecosysteemfuncties? 

  
De bezorgdheid over de achteruitgang van de biodiversiteit en het mogelijk effect op de levering 
van goederen en diensten, heeft als gevolg gehad dat experimenteel onderzoek naar 
ecosysteemfuncties één van de meest bediscussieerde topics is, sinds de jaren 90 (Cardinale et 

al., 2012; Hector & Bagchi, 2007; Hector et al., 2011; Hooper et al., 2005; Isbell et al., 2011) 
(http://www.treedivnet.ugent.be/). Dit is dan ook de best onderzochte schakel van de ESD-cyclus 
in deze context.  

‘Ecosysteemfunctie’ wordt hier gedefinieerd als de deelverzameling van de ecosysteemprocessen 
en –structuren die functies vervullen ten voordele van de mens (zie hoofdstuk 2). 
Ecosysteemfuncties bepalen de capaciteit van ecosystemen om ecosysteemdiensten te genereren 
(Crossman et al., 2013). 

6.3.1.1. Rol van biodiversiteit in het optimaliseren van ecosysteemfuncties 

De 16 ESD hoofdstukken leveren samen een overzicht van de belangrijkste ecosysteemfuncties (zie 

Tabel 4). De meeste ecosysteemfuncties dienen diverse diensten. Zo is de afbraak van organisch 
materiaal een basisproces voor het behoud van bodemvruchtbaarheid en waterzuivering en 
ondersteunt het diensten zoals voedselproductie. De tabel geeft enkel een stand van zaken volgens 

de hoofdstukken en kan in de toekomst nog verder aangevuld worden.  

Maar wat is nu de rol van biodiversiteit voor elk van die functies? Is diversiteit in termen van 
variatie in genen, soorten, ecosystemen,… een sleutelfactor? Of gaat het vooral om de aantallen of 
de volumes van één of enkele soorten? De rol van biodiversiteit is beschreven in de 16 ESD-

hoofdstukken. Aangevuld met enkele literatuurstudies (Cardinale et al., 2012; Meiresonne & 
Turtelboom, 2012) is een overzichtstabel samengesteld die per functie aangeeft welke rol 
biodiversiteit heeft (zie Tabel 5). Indien diverse argumenten, bewijzen aangevoerd worden in de 
literatuur, zal steeds de meest dominante argumentatie gegeven worden. 

Heel wat wetenschappelijke studies tonen aan dat een hogere variatie aan genen of soorten 
bijdraagt tot de optimalisatie van één van de functies. Zo is aangetoond dat de biomassaproductie 
van graslanden op een bepaalde locatie stijgt naarmate de soortendiversiteit (in dit geval het 

aantal ingezaaide grassoorten) stijgt (Cardinale et al., 2012; Hooper et al., 2005; Isbell et al., 
2011; Tilman, 1999). Ook voor houtproductie wordt er meestal een positieve diversiteit-

productierelatie gevonden, dankzij synergiën tussen soorten en een betere benutting van de 
hulpbronnen (nutriënten, water en zonne-energie)(Cardinale et al., 2012; Gamfeldt et al., 2013; 
Kraus & Krumm, 2013; Morin et al., 2011; Thompson et al., 2009; Verheyen et al., 2010). Maar dit 
geldt niet voor alle combinaties van boomsoorten. Zo zorgt de concurrentie tussen boomsoorten 

soms ook voor negatieve effecten op de totale groei die sterker zijn dan de synergetische effecten 
(zie hoofdstuk 13: houtproductie). Niet enkel diversiteit per se, maar ook de aanwezigheid van 
specifieke boomsoorten (sleutelsoorten) bepaalt hoeveel hout er geproduceerd wordt (Nadrowski et 
al., 2010).  

De uitspraken in Tabel 5 zijn dan ook genuanceerd. Elke score geeft aan wat de meerderheid aan 
uitspraken in de literatuur aangeeft. Indien de bronnen elkaar tegenspreken en er geen duidelijke 
meerderheid is voor een bepaalde uitspraak, wordt dit als ‘niet-eenduidig’ gescoord. 

Het feit dat heel wat functies beter werken bij een hogere diversiteit, betekent ook dat een 
biodiversiteitsverlies een belangrijk negatief effect genereert op heel wat functies (Hooper et al., 

2012). Daarnaast zijn er ook heel wat functies zoals reductie van geluidsgolven of afvangen van 
fijn stof waarbij vooral de vegetatiestructuur een belangrijke rol speelt. Voor een aantal functies is 
de oppervlakte groene ruimte belangrijk. Hoe groter de oppervlakte of het volume, hoe beter een 
aantal processen verlopen zoals infiltratie, waterberging, stormwering,… Versnippering zorgt er 
voor dat dergelijke processen minder effectief worden. 

http://www.treedivnet.ugent.be/
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Tabel 4. Overzicht van ecosysteemfuncties en –structuren die de levering van 
ecosysteemdiensten aansturen x of ondersteunen o (bron: 16 ESD-hoofdstukken). 
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Ecosysteemfunctie (EF) en 
ecosysteemstructuur 

Producerende 
ESD 

Regulerende ESD  Cult 
ESD  

Primaire productie                 

Dierlijke productie                 

Bodemvorming                 

Nutriëntenbeschikbaarheid/-cyclering                 

Afbraak organisch materiaal                 

Koolstofopslag                 

Behoud koolstofvoorraad                 

Waterberging                 

Waterretentie                 

Rivierafvoer                 

Tegengaan bodemverlies                 

Bestuiving                 

Plaagbestrijding                 

Voorkomen ziekten                 

Luchtzuivering                 

Verstrooiing en absorptie geluidsgolven                 

Buffering stormvloed vanuit zee                 

Regelen populatiedynamiek                 

Regelen ecosysteemdynamiek, successie                 

Stabiliteit ecosysteemprocessen                 

Veerkracht ecosystemen                 

Ontwikkeling  
complexe ecologische netwerken 

                

Ontwikkelen 
ecosysteemdiversiteit/habitatkwaliteit 
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Tabel 5. Rol van biodiversiteit in optimalisatie van ecosysteemfuncties (op basis van Cardinale 
et al., 2012, de 16 ESD-hoofdstukken, aangevuld met Altieri, 1999; Flynn et al., 2011; 
Heemsbergen et al., 2004; Meiresonne & Turtelboom, 2012). 

Legende:  
De meerderheid van de publicaties toont aan dat: 
 de diversiteit aan genen, soorten, ecosystemen een beduidend positief effect heeft op de ecosysteemfunctie. 

 enkel de aanwezigheid, of de volumes, biomassa’s, aantallen,… een beduidend positief effect hebben. Het 
belang van diversiteit is niet aangetoond. 

 vooral abiotische processen, landschapsstructuren of beschikbare groene ruimte de ecosysteemfunctie 
aansturen. Diversiteit of specifieke biota spelen vermoedelijk geen sleutelrol. 

 Er is geen duidelijke meerderheid voor één bepaalde uitspraak. Effecten kunnen positief, negatief of neutraal 
zijn. De rol van de biodiversiteitscomponent is niet eenduidig.  

Ecosysteemfunctie (EF) Rol biodiversiteit Score 

Producerende diensten     
Efficiëntie primaire 
productie 
  

Rol plantendiversiteit in opbrengst grassen 

Rol diversiteit boomsoorten in houtproductie 

  Rol genetische diversiteit planten in opbrengst landbouwgewassen 

  Rol plantendiversiteit in opbrengst landbouwgewassen 

Stabiliteit primaire prod. Rol plantendiversiteit in buffering tegen milieuveranderingen en ziekten 

Capaciteit productie 
bejaagbaar wild 

Rol landschapsdiversiteit ter ondersteuning wildpopulaties 

Regulerende en ondersteunende diensten   

Bodemvorming 
Structuurvorming, N-fixatie via voedselweb planten & bodemorganismen 

Vertering, organisch materiaal door bodemvoedselweb 

Nutriëntenbeschikbaarheid 
Rol symbionten (zoals stikstoffixerende bacteriën, mycorrhiza,…) in 
nutriëntenbeschikbaarheid voor biomassa productie 



Nutriëntencyclering 
Stikstofverwijdering: rol van voedselweb bodemorganismen 

Fosforretentie: abiotische processen zijn dominant 

Afbraak organische 
materiaal 

Afbraak organisch materiaal, zuurstofhuishouding in oppervlaktewater 

Koolstofopslag  Rol soortendiversiteit in productie en opslag organische stof 

Behoud koolstofvoorraad 
Rol soortendiversiteit in behoud koolstofgehalte in bodem 

Abiotische processen en beheer spelen een dominante rol 

Waterberging 
Bergingsruimte in valleien is dominant, rol weerstand vegetatie 
ondergeschikt 



Waterretentie Infiltratiecapaciteit bodem en vegetatie dominant 

Rivierafvoer Rol biomassa kruidlaag in lokaal afremmen rivierafvoer 

Tegengaan bodemverlies Mate van begroeiing in tegengaan van bodemverlies 

Bestuiving 
Rol van diversiteit aan bestuivende insecten en plantenfenologie 

Belang van aantallen bestuivers 

Plaagbestrijding bij planten 
Rol soortendiversiteit natuurlijke vijanden 

Rol soortendiversiteit planten om plagen te voorkomen 

Resistentie plantinvasie Rol soortendiversiteit planten ter voorkoming van invasie  

Voorkomen ziekten 
(planten) 

Rol diversiteit plantensoorten 

Voorkomen ziekten (dieren) Rol diversiteit diersoorten 

Luchtzuivering Ruwheid vegetatie afvangen fijn stof 

Verstrooiing en absorptie 
geluidsgolven 

Fysische reductie van het geluidsniveau door landschapsstructuren, 
inclusief biomassadichtheid, structuur en uitgestrektheid van de vegetatie 



Buffering stormvloed vanuit 
zee 

Fysische barrière door duinvorming (met duinfixatie door helmgras) is 
dominant 



Stabiliteit 
ecosysteemprocessen 

Soortendiversiteit  

Veerkracht ecosystemen 
Soortendiversiteit  

Ecosysteemdiversiteit  

Multifunctionaliteit 
  

Soortendiversiteit, diversiteit aan functionele groepen 

Genetische diversiteit 

Culturele diensten     
Ontwikkelen complexe 
ecologische netwerken 

Rol soortendiversiteit in het tot stand komen van ecologische netwerken 

Ontwikkelen 
ecosysteemdiversiteit/ 
habitatkwaliteit 

Rol landschapsvariatie, successie en oppervlakte groene ruimte 
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Ondanks alle onderzoeken van de laatste decennia, blijft het bijzonder moeilijk om de relaties ten 
volle te begrijpen en blijft het moeilijk om de consequenties van biodiversiteitsverlies voor de 
werking van ecosystemen accuraat in te schatten (Cardinale et al., 2012; Hector et al., 2011; 
Hooper et al., 2012; Isbell et al., 2011; Naeem et al., 2009; Norris et al., 2011). Figuur 4 toont 
een aantal mogelijke patronen in de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteemfuncties. De relatie 

die het meest beschreven wordt bij een experimentele opzet is de verzadigingscurve. Het best 
gekende en meest beschreven voorbeeld is het langlopende graslandexperiment van Tilman (1999; 
2006). Naarmate er meer graslandsoorten ingezaaid worden stijgt de primaire productie en de 
jaarlijkse biomassa, tot een verzadigingspunt is bereikt. Vervolgens vlakt de curve af. Bijkomende 
soorten dragen niet meer bij tot een hogere jaarlijkse productie. Later is dat verloop ook 
aangetoond voor andere functies. Naarmate meer functies, meer locaties, meer 
jaarschommelingen werden meegenomen, steeg de afhankelijkheid van soortendiversiteit en werd 

het verzadigingspunt later bereikt (Hooper et al., 2005; Isbell et al., 2011). Dit wordt geïllustreerd 
in Figuur 5. 

Hoewel de verzadigingscurve de meest beschreven relatie is tussen biodiversiteit en 
ecosysteemfuncties, zijn in praktijk ook de andere patronen mogelijk. Een voorbeeld is de concave 
curve (Naeem et al., 2009; Norris et al., 2011). Hierbij heeft het verlies van één soort een groot 
effect op het ecosysteem. Wanneer een sleutelsoort verdwijnt, crasht het systeem. De werking van 

het ecosysteem is bijgevolg zeer gevoelig voor biodiversiteitsverlies. Een voorbeeld is het 
verdwijnen of het introduceren van een toppredator, wat een effect heeft op alle trofische niveaus 
en op de gehele biodiversiteit. Dit effect is o.a. beschreven voor de wolf en de grizzly beer in 
Yellowstone (Berger et al., 2001; Wilmers et al., 2003). Het verdwijnen of introduceren genereert 
een cascade aan effecten doorheen alle trofische niveaus, tot en met de vegetatie. Een ander 
voorbeeld is het verdwijnen of introduceren van een ecosysteembouwer zoals de bever die zijn 
leefgebied grondig beïnvloedt door het bouwen van een dam en zo effect heeft op de gehele 

gemeenschap stroomop- en stroomafwaarts van de dam (Meiresonne & Turtelboom, 2012). 

 

‘We consider species to be like a brick in the foundation of a building. You can probably lose one or 
two or a dozen bricks and still have a standing house. But by the time you've lost 20 per cent of 
species, you're going to destabilize the entire structure. That is the way ecosystems work.’  

Donald Falk 

 

Experimenten zijn steeds sterk vereenvoudigde voorstellingen van de werkelijkheid. Het 
generaliseren van de uitspraken en het beschrijven van hypothetische verbanden geeft aanleiding 
tot heel wat discussie (Hector et al., 2011; Naeem et al., 2009; Norris et al., 2011). De 
experimenten zijn vaak uitgevoerd op jonge, sterk vereenvoudigde systemen, zonder externe 

inputs. Er wordt enkel binnen één lokaal ecosysteem en meestal binnen één trofisch niveau 
gekeken naar het belang van soortenaantal in het optimaliseren of stabiliseren van één 

ecosysteemfunctie. Maar wat met complexere systemen en wat met de variatie tussen 
ecosystemen?  

Ter illustratie vergelijkt kadertekst 1 het veel besproken verband tussen biodiversiteit en 
productiviteit niet enkel binnen maar ook tussen ecosystemen. Verschillende ecosystemen bereiken 
elk een ander verzadigingspunt. Laag productieve systemen of stress gerelateerde systemen zoals 

heidesystemen zijn niet in staat om hoge biomassa’s te bereiken en bereiken al bij een relatief laag 
soortenaantal een optimum. Zeer productieve systemen zoals akkers met een overschot aan 
nutriënten ten gevolge van externe inputs, bereiken eveneens met lage soortaantallen, hun 
optimum, maar dan met zeer hoge biomassa’s. De intermediaire systemen waar complementariteit 
het meest bijdraagt tot bijkomende productie, hebben een optimum bij een hogere soortenrijkdom. 
De rol van soortendiversiteit in het optimaliseren van functies klopt, maar het optimum verschilt 

sterk tussen ecosystemen. Langsheen een volledige gradiënt van zeer laag tot zeer hoog 
productieve systemen, wordt de hoogste diversiteitsbijdrage verwacht bij een intermediaire 
productiecapaciteit. De mens beïnvloedt het optimum in grote mate. Enerzijds door de 

productiviteit op te drijven via externe inputs; anderzijds door de productiviteit af te remmen met 
beheer zodat het optimum opnieuw naar een hogere soortenrijkdom verschuift.  
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Figuur 4. Theoretische relaties tussen biodiversiteit en ecosysteemfuncties (aangepast naar 

Norris et al., 2011). Grafiek 2 wordt verder verfijnd in figuur 5. 

 

Figuur 5. Effect van plantendiversiteit op primaire productie. Rekening houdend met steeds 
meer variabelen (klimaatschommelingen tussen jaren, verschillen tussen locaties,…), verschuift het 

verzadigingspunt (punt waarop extra soorten geen extra bijdrage meer leveren) naar rechts. 
M.a.w. er zijn steeds meer soorten nodig om de productiviteit te handhaven. De zone in het grijs, 
toont het effect van beheer en externe inputs van energie, water, nutriënten, pesticiden,… die 
ervoor zorgen dat een kleine diversiteit toch een sterk verhoogde opbrengst kan genereren 
(aangepast naar Hooper et al., 2005). 

 

Figuur 6. Relatie tussen diversiteit en stabiliteit. Wanneer de diversiteit toeneemt, daalt de 
variabiliteit in de tijd (bron: Norris et al., 2011). 
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Kadertekst 1: zijn soortenrijke systemen productiever?  

Temperatuur, bodemtype, nutriëntenrijkdom,… zijn slechts enkele milieuvariabelen die de 
productiviteit en de totale biomassa van een ecosysteem bepalen. De vraag is in hoeverre ook 
biotische variabelen de productiecapaciteit bepalen. Zijn soortenrijkere systemen ook productievere 
systemen? 

Experimenteel onderzoek – vooral in graslanden en bossen – toonde aan dat naarmate de 

soortdiversiteit toeneemt, ook de productiviteit toeneemt. Diverse mechanismen kunnen dit 
fenomeen verklaren (Cardinale et al., 2012, 2002; Gessner et al., 2010; Hooper et al., 2005; Isbell 
et al., 2011; Morin et al., 2011; Tilman, 1999; Tilman et al., 2006): 

(1) eco-efficiëntie: de toename aan soorten zorgt ervoor dat de efficiëntie van de totale 
gemeenschap om hulpbronnen (energie, water, nutriënten) te capteren stijgt. Bijvoorbeeld 
bepaalde plantensoorten wortelen op een andere diepte of hebben hun maximale groei in een 

andere periode van het jaar dan andere soorten, waardoor ze samen meer hulpbronnen kunnen 

aanspreken.  

(2) toevalseffect: sommige soorten zijn beter aangepast aan een specifiek milieutype. Hoe meer 
soorten aanwezig zijn, hoe groter de kans dat een beter aangepaste soort aanwezig is. Wanneer de 
soortenrijkdom stijgt, stijgt dus ook de kans op hogere biomassaproductie. 

(3) stabilisatie-effect: Wanneer abiotische maar ook biotische (bv. parasieten en pathogenen) 
omgevingscondities variëren in de tijd (bv. seizoenaal, toevallige jaar-tot-jaarvariatie,...) of in de 
ruimte (bv. een vochtgradiënt), verandert ook de efficiëntie van elke soort om hulpbronnen te 

gebruiken. Hoe groter de diversiteit aan soorten, hoe groter de kans dat een soort aanwezig is om 
op die plaats en dat moment de productiviteit te maximaliseren. Hoe groter de ruimtelijke en 
temporele variatie, hoe groter de kans dat soortendiverse ecosystemen een hogere productiviteit 
hebben dan soortenarme. Bij grotere schommelingen maakt een diverse gemeenschap gemiddeld 
genomen beter gebruik van de beschikbare hulpbronnen dan een minder diverse gemeenschap. 

Hierdoor is ook de totale productiviteit in diverse gemeenschappen stabieler.  

(4) facilitatie-effect: de interactie tussen soorten die minstens één van de soorten bevoordeelt, 
zonder een nadeel op te leveren voor de andere soort. Zo kan een soort het ecosysteem in die 
mate beïnvloeden dat ze geschikter wordt voor een andere soort. Wanneer de soortenrijkdom 
stijgt, wordt de omgeving vaak stabieler en ook geschikter voor meer soorten. 

In elk van deze gevallen ligt de focus niet zozeer op de soortendiversiteit per se, maar op de 
functionele diversiteit, of op de diversiteit van ecologische vereisten van de aanwezige soorten. Als 
algemene leidraad kan men stellen dat hoe nauwer verwant de soorten zijn, hoe minder ze 

functioneel verschillen van elkaar (als gevolg van hun recente gemeenschappelijke oorsprong) en 
hoe minder complementair de soorten zijn op ecologisch vlak. Grauwe wilg en kraakwilg 
overlappen bijvoorbeeld sterker wat betreft ecologische vereisten dan grauwe wilg en ruwe berk.  

Het resultaat is schematisch weergegeven in Figuur 7A. Naarmate het aantal soorten toeneemt, 

draagt elke bijkomende soort steeds minder bij tot de totale productie. Er wordt een 
verzadigingspunt bereikt waarbij extra soorten, de biomassa niet meer verder opdrijven. Hoe 
groter de milieuvariabelen fluctueren, hoe meer soorten er nodig zijn om dat verzadigingspunt te 

bereiken. 

Tot nu toe beperkten we ons tot één locatie. Het aantal soorten waarbij de productiviteit een 
maximum bereikt verschilt sterk tussen locaties. Zo zal de maximale productiviteit aan de 
poolcirkels al bij een kleiner soortenaantal bereikt zijn dan aan de evenaar. Naarmate je opschuift 
naar de evenaar zal de potentiële soortenrijkdom dan ook toenemen. Hetzelfde geldt binnen 
Vlaanderen voor diverse bodemtypen (Figuur 7B). Een zandbodem heeft van nature een laag 

aanbod aan nutriënten. De maximale biomassaproductie is er laag en wordt al bij een klein 
soortenaantal bereikt. Vaak gaat het om vegetatietypen met een hoge natuurbehoudswaarde zoals 
een heidevegetatie of een heischraal grasland. Locaties met een hoger aanbod zullen een optimum 
bij een hoger soortenaantal bereiken. Een leembodem met een rijke humuslaag zal pas bij een 
hogere soortenrijkdom een maximale biomassaproductie bereiken.  

Vaak wordt dit verband tussen soortenrijkdom en productiviteit kortgesloten. Door externe 
nutriënteninputs stijgt het aanbod in die mate dat er al bij lage soortaantallen zeer hoge 

biomassa’s bereikt worden (Tscharntke et al., 2012). Voedingsstoffen zijn immers niet meer 
limiterend. De totale productie is dan ook niet langer afhankelijk van de efficiëntie waarmee 
soorten de voedselbronnen omzetten in biomassa. In dat geval zullen soorten in competitie gaan 
voor een andere hulpbron, nl. licht. Enkele snelgroeiende soorten die snel boven de andere soorten 
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kunnen uitgroeien worden dominant (Grime, 2002). Het soortenaantal is opnieuw laag, maar de 
totale jaarlijkse biomassaproductie is zeer hoog. Vaak gaat het hier om zeer algemene soorten met 
een lage natuurbehoudswaarde, maar een hogere opbrengstwaarde. Bovendien gaat de 
maximalisatie van één functie ten koste van andere ecosysteemfuncties (Altieri, 1999; Tscharntke 

et al., 2012). 

Wanneer een hele reeks diverse ecosystemen in een landschap met elkaar vergeleken worden, 
levert dit een optimumcurve op (Figuur 7C). Bij een lage productiecapaciteit, is de soortenrijkdom 
laag (bv heidevegetatie). Stijgt de productiecapaciteit van de bodem, neemt het potentieel aantal 
soorten toe tot een optimum is bereikt. Bij een overmaat aan beschikbare nutriënten (meestal door 
externe inputs) daalt de soortenrijkdom opnieuw en blijven slechts enkele dominante soorten over 
(Grime, 2002; Loreau et al., 2001; Oomes, 1992).  

Op één locatie zal de biomassa dus stijgen, naarmate het aantal complementaire soorten stijgt. 
Tussen locaties is het soortenoptimum afhankelijk van het aanbod aan hulpbronnen en het 

gevoerde beheer. Beheer grijpt in op dit systeem (Figuur 7C). Enerzijds door de productiecapaciteit 
op te drijven via externe inputs om zo een bepaalde opbrengst te genereren. Anderzijds door via 
‘verstoring’ (maaien, plaggen, begrazen,…) de productiecapaciteit te verlagen, waardoor de curve 
opnieuw naar links verschuift en er opnieuw kansen ontstaan voor meer soorten (Grime, 2002).  

Ook binnen landbouwecosystemen zijn nieuwe beheervormen (zoals agro-ecologische landbouw) of 
combinaties met bosbouw (agroforestry) in ontwikkeling die aantonen dat de productiviteit ook 
opgedreven kan worden zonder een sterk verhoogde externe inputs (Altieri, 1999; De Schutter & 
Vanloqueren, 2011; Tscharntke et al., 2012). 

 

Figuur 7. Relatie tussen diversiteit en productiviteit binnen een ecosysteem (A) en tussen 
ecosystemen langsheen een productiviteitsgradiënt (B,C) (aangepast naar Grime, 2002; Loreau et 

al., 2001). 

(A) de productiviteit en de totale biomassa op één locatie neemt toe met het aantal soorten tot een 
verzadigingspunt is bereikt.  

(B) in locatie 1 (bodemtype met een laag aanbod aan hulpbronnen) wordt de soortenverzadiging 

sneller bereikt en is de totale biomassa lager dan in locatie 2 (bodemtype met van nature een 
hoger aanbod aan hulpbronnen). Bij locatie 3 (bodemtype met overaanbod aan hulpbronnen door 
externe inputs) is met een klein aantal soorten snel een zeer hoge productiviteit bereikt.  

(C) de soortenrijkdom is potentieel het hoogst bij een bodemtype met een intermediaire 
productiecapaciteit. Door externe inputs zal de gradiënt naar rechts verschuiven. Door beheer 
(maaien, begrazen,…) kan de grafiek naar links verschuiven.  

6.3.1.2. Rol van biodiversiteit in stabiliteit en veerkracht 

Stabiele ecosystemen 

Tot nu toe behandelden we vooral de rol van biodiversiteit in het optimaliseren van functies (Tabel 
5). Ecosystemen werken doorgaans efficiënter wanneer de biodiversiteit toeneemt. Daarnaast 
wordt biodiversiteit vaak gebruikt als argument voor stabilisatie en veerkracht (Meiresonne & 
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Turtelboom, 2012). Zijn soortenrijke systemen nu beter bestand tegen verstoringen van buitenaf 
of zijn ze net kwetsbaar?  

We illustreren dit opnieuw met de ecosysteemfunctie ‘primaire productie’. Experimenteel onderzoek 
– vooral op graslanden en bossen – toont aan dat in soortenrijkere systemen niet enkel de 
biomassa toenam, maar dat ook de stabiliteit van de opbrengst doorheen de jaren steeg (Hooper 

et al., 2005; Isbell et al., 2011; Thompson et al., 2009; Tilman, 1999; Tilman et al., 2006; 
Verheyen et al., 2010). Wanneer de soortenrijkdom stijgt, zullen meerdere soorten deels dezelfde 
functies vervullen en wanneer één van de soorten bij toeval of onder druk verdwijnt, blijft het 
systeem functioneren omdat andere soorten de functie overnemen. Maar soorten verschillen ook 
deels in hun ecologische range waardoor ze elkaar aanvullen. Jaarlijkse schommelingen in 
omgevingsvariabelen kunnen bijgevolg opgevangen worden door interne soortverschuivingen. De 
fluctuatie van de ene soort wordt gecompenseerd door een andere soort, waardoor het geheel 

stabieler wordt (Cleland, 2011; Yachi & Loreau, 1999). Ook binnen een soort zorgt genetische 
diversiteit voor een beter adaptatievermogen in een veranderende omgeving.  

Dit stabilisatie-effect is ook aangetoond voor andere functies en wordt schematisch weergegeven in 
Figuur 6. De relatie tussen soortenrijkdom en stabiliteit werd later ook bevestigd voor andere 
soortengroepen, andere functies op andere locaties. Naarmate het aantal soorten, functionele 
groepen en gemeenschappen steeg, steeg ook de stabiliteit (Bai et al., 2004; Isbell et al., 2011; 

Yachi & Loreau, 1999).  

Soortenrijkere systemen kunnen veranderingen als het ware absorberen door interne 
soortverschuivingen. Niet zozeer het soortenaantal op zich is essentieel, maar wel het aantal 
functionele groepen (predatoren, bestuivers, recycleerders, afbrekers, producenten,…) en het 
bufferen door die groepen zorgt ervoor dat systemen blijven functioneren en veranderingen 
kunnen opvangen (Folke et al., 2004a). Kanttekening is wel dat naarmate het aantal soorten stijgt, 
ook de kans dat een individuele soort verdwijnt stijgt. Soortenrijke systemen zijn ‘als systeem’ dus 

vaak stabieler, maar hebben een grotere kans om een individuele soort kwijt te spelen (Tilman et 
al., 2006). In een stabiel ecosysteem kunnen m.a.w. zeer kwetsbare soorten voorkomen.  

Veerkrachtige ecosystemen 

Wat met de steeds groter wordende drukken of wat met plotse, onverwachte veranderingen? (zie 
ook hoofdstuk 3, drivers). Ecosystemen zijn vaak sterk versnipperd waardoor de impact van 
buitenaf relatief groot is en nog steeds toeneemt. De snelheid van verandering en dynamiek neemt 
toe. Klimaatveranderingen verhogen de kans op intense, onvoorspelbare verstoringen zoals 

stormen, overstromingen, droogte, branden,… De vraag is of biodiversiteit ecosystemen 
weerbaarder maakt tegen dergelijke verstoringen?  

Wanneer de externe impact of druk te groot wordt zal het systeem uit evenwicht geraken. Op dat 
ogenblik stelt zich de vraag of het systeem zich kan reorganiseren en herstellen en kan terugkeren 
naar de oorspronkelijke stabiele toestand of zal evolueren naar een nieuwe stabiele toestand. De 
capaciteit van een systeem uit evenwicht, om zich spontaan te herstellen en niet in een andere 

toestand terecht te komen, noemen we veerkracht. Stabiliteit en veerkracht worden vaak door 

elkaar gebruikt (Gunderson, 2000). Een stabiel ecosysteem is echter niet steeds veerkrachtig en 
vice versa. Kadertekst 2 gaat hier dieper op in. 

Veerkracht en stabiliteit kunnen sterk verschillen tussen ecosystemen. Een lage of hoge stabiliteit 
in combinatie met een lage of hoge veerkracht, alle vier de combinaties komen voor. Climaxbossen 
zijn gekenmerkt door een grote stabiliteit. Het systeem biedt weerstand aan 
omgevingsschommelingen. Het is gekenmerkt door een hoge interne biodiversiteit (ook α 

diversiteit genoemd). Het blijft lang stabiel, maar eens het systeem crasht (bereiken ‘tipping 
point’), is er ook veel tijd nodig alvorens de uitgangssituatie opnieuw bereikt wordt. 
Pioniersvegetaties zoals duinvegetaties, schorre-vegetaties, of pioniersbossen zijn voorbeelden van 
dynamische en veerkrachtige ecosystemen. Ze zijn gekenmerkt door een lagere stabiliteit en 
meestal ook een lagere interne soortenrijkdom. Sommige ecosystemen zijn noch stabiel, noch 
veerkrachtig. Dit zijn de meest kwetsbare systemen zoals de restanten van blauwgraslanden, 
heide,... Deze kwetsbaarheid hangt echter ook samen met de geringe oppervlakte van deze 

ecosystemen, die ervoor zorgt dat externe invloeden een grote impact hebben (zie verder). 

Tenslotte zijn er ook soortenarme systemen die stabiel en veerkrachtig zijn. Meestal gaat het om 
ecosystemen met een dominantie van één of enkele competitieve soorten, bestand tegen tijdelijke 
verstoring zoals adelaarsvaren, of Japanse duizendknoop. 

Figuur 8 illustreert het verschil in gedrag tussen een stabiel climaxbos (zoals een volwassen 
beuken-eikenbos) en een veerkrachtig pioniersbos (zoals een jong wilgenstruweel) onder invloed 

van een externe verstoring. Het climaxbos met oude, grote bomen biedt veel weerstand tegen 
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stormschade. Maar eens een storm schade aanricht, duurt het lang voor de uitgangssituatie 
opnieuw bereikt wordt. Het veerkrachtige, pioniersbos ondervindt sneller schade, maar het 
regeneratievermogen van soorten als wilg zorgt voor een sneller herstel (Boucher et al., 1994; 
Stovall, 2012). Het voorbeeld illustreert vooral dat stabiliteit en veerkracht geen synoniemen zijn 
van elkaar. Veerkracht en stabiliteit in bosecosystemen worden door zeer veel kenmerken 

beïnvloed. Naast de ouderdom (pionier versus climax), bepalen ook de bosstructuur en –
oppervlakte, de soortenspecificiteit,… mede de stabiliteit en de veerkracht van het ecosysteem.  

 

Figuur 8. Vergelijking tussen het gedrag van een climaxbos (stabiel ecosysteem) versus een 

pioniersbos (veerkrachtig systeem). Naar Stovall, 2012: een stabiel systeem biedt een grote 
weerstand tegen stormschade. Maar indien de verstoring te intens is, kan de impact zeer groot zijn 
en is het systeem moeilijk te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Een veerkrachtig systeem kan 

frequent schade ondervinden, soms reeds bij een geringe impact. Maar de regeneratiecapaciteit is 
groter. 

Veerkrachtige landschappen 

Het is niet enkel het type ecosysteem, maar ook de grootte van het ecosysteem dat de 
veerkracht en stabiliteit bepaalt. Grote aaneengesloten ecosystemen zijn beter gebufferd tegen 
externe invloeden. Een grote aaneengesloten heide is stabieler dan een reeks kleine versnipperde 
heiderestanten. Een groot boscomplex is stabieler dan een reeks kleine bospercelen.  

Hoe groter het ecosysteem, hoe kleiner de externe invloeden en hoe meer de natuurlijke processen 
zoals successie, verstoring, destructie, reorganisatie,… kunnen plaatsgrijpen. Zo staat een groot 
slikken- en schorrengebied in een estuarium voortdurend onder invloed van de dynamiek van het 

getij. Elk individueel slik of schor is onderhevig aan veranderingen. Maar het grotere geheel is 
veerkrachtig, met een dynamisch evenwicht tussen het aandeel geul, slik en schor. Het grotere 

geheel is veel robuuster dan de onderdelen. 

Naast de grootte speelt ook de heterogeniteit aan ecosystemen in een landschap een belangrijke 
rol. Scheffer vergeleek het effect van stress op diverse landschapspatronen. Heterogene 
landschappen (met een kleine α en grote β-diversiteit), degraderen vaak gradueel (systeem per 
systeem), maar kunnen ook stapsgewijs hersteld worden. Homogene landschappen met een grote 

connectiviteit (hoge α, lage β-diversiteit) blijven langer stabiel, maar worden eerder gekenmerkt 
door een plotse crash, waarna ze moeilijk hersteld kunnen worden (Scheffer et al., 2012)(zie 
kadertekst 2, Figuur 10). 

Veerkrachtige ecosysteemdiensten 

Wanneer we stabiliteit en veerkracht toepassen op ecosysteemdiensten, dan wordt ook de 
interactie tussen de diverse schaalniveaus belangrijk. Zo kan de stabiliteit van voedselproductie in 

een landbouwsysteem bekeken worden op het schaalniveau van een akker, een landbouwbedrijf, 

een regio, of de wereld. Al deze niveaus hebben een eigen rigiditeit, stabiliteit en veerkracht. Een 
landbouwsysteem op wereldvlak is onderhevig aan globalisering en is daardoor geëvolueerd naar 
een dens netwerk wereldwijd met stromen van materialen, kennis en energie. Hierdoor wordt het 
wereldsysteem steeds uniformer en robuuster (zie Figuur 10) (hoofdstuk 11, voedselproductie). Op 
een lager schaalniveau kunnen er echter zeer gespecialiseerde, fragiele schakels aanwezig zijn. Zo 
kunnen bepaalde, genetisch sterk uitgeselecteerde gewastypen of diersoorten, geselecteerd 

worden omdat ze een gewenst eindproduct opleveren. Maar deze kunnen gevoelig zijn voor 
externe invloeden (gevoeligheid gewassen voor plagen, wisselende weersomstandigheden,…) zodat 
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er lokaal een crash optreedt (bv vogelgriep, gewasschade door ziekte,…). De omschakeling naar 
minder fragiele schakels wordt deels tegengewerkt door het robuuste systeem op een hoger 
schaalniveau. Anderzijds lokken dominante systemen op een hoog schaalniveau soms ook 
tegenreacties uit op een lager schaalniveau. Zo ontstaat er een tegenreactie op globalisering van 
het landbouwsysteem met kleinschalige tegenhangers die inzetten op korte-keten-landbouw, 

stadslandbouw, permacultuur en systemen voor lokale ruileconomie,… 
(www.stedennetwerkstadslandbouw.nl/; www.voedselteams.be/tags/korte-keten; 
www.letsvlaanderen.be/). 

De ESD-benadering verbindt de ecosysteembenadering automatisch met de sociaaleconomische 
benadering (zie Figuur 1). Die combinatie toont aan dat er meer en meer behoefte is aan het 
beschrijven en beter begrijpen van complexe, geneste sociaalecologische systemen (Biggs et al., 
2012; Cosens et al., 2014; Wu, 2013) (http://www.stockholmresilience.org/). Het uitbreiden van 

ecologische veerkracht naar sociaalecologische veerkracht is essentieel binnen de context van 
ecosysteemdiensten. Dit komt aan bod in hoofdstuk 10 rond ‘governance’.  

 

Kadertekst 2: stabiliteit en veerkracht 

Je kunt het verschil tussen stabiliteit (behoud van stabiele toestand) en veerkracht (terugkeren 
van een systeem uit evenwicht naar de stabiele toestand) begrijpen door de vergelijking te maken 
met een knikker die in een put rolt (Figuur 9). De knikker staat symbool voor de stabiliteit en de 
put voor veerkracht. Zolang de knikker onderaan in de put ligt is het systeem stabiel. Een 

zwaardere knikker biedt meer weerstand en is moeilijker in beweging te brengen dan een lichte 
knikker. Wanneer de soortenrijkdom toeneemt, of de successie zich verder zet, neemt het interne 
netwerk toe. Het systeem wordt stabieler en is moeilijker uit evenwicht te brengen. Maar wanneer 
de soortenrijkdom toeneemt, stijgt ook de kans op het verlies van een individuele soort (Tilman et 
al., 2006). Ecosysteemstabiliteit hangt dus niet automatisch samen met soort-stabiliteit.  

Eens de kracht die uitgeoefend wordt op de knikker groot genoeg is, begint de knikker te rollen of 

uit evenwicht te raken. Veerkracht is de capaciteit om de knikker opnieuw in de put tot stilstand 
te brengen. In een grote put, heb je meer kracht nodig om de knikker uit de put te krijgen dan in 
een kleinere put. Wanneer een drempelwaarde (‘tipping point’) bereikt wordt, is de veerkracht 
overschreden en zal het systeem zich niet meer spontaan herstellen, maar overgaan naar een 
nieuwe situatie met een nieuw evenwicht.  

 

Figuur 9. Illustratie van de basisconcepten ‘stabiliteit’ en ‘veerkracht’. Terwijl de grootte van 
de knikker symbool staat voor stabiliteit, staat de grootte van de put waarin de knikker rolt voor 
veerkracht.  

Er zijn reeds diverse systeemveranderingen beschreven en gemodelleerd zoals de overgang van 

een helder naar een troebel meer; de overgang van een kustsysteem met kelpwouden naar 
dominantie met zee-egels; de verandering tussen bos en steppe,… (Folke et al., 2004b; Scheffer 
et al., 2001; Wu & Wu, 2013). De overgang is meestal een gevolg van menselijke drukfactoren 
(zie hoofdstuk 3, directe drivers).  

Elk systeem heeft een kritisch punt of een zogenaamde ‘tipping point’ waarop het overgaat in een 

http://www.stedennetwerkstadslandbouw.nl/
http://www.voedselteams.be/tags/korte-keten
http://www.letsvlaanderen.be/
http://www.stockholmresilience.org/
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ander systeem. Dit punt is niet enkel systeemgebonden. Het is ook schaalgebonden. Op 
landschapsschaal bepaalt de grootte, de connectiviteit en de heterogeniteit van het landschap, hoe 
het reageert op stress en wanneer de ‘tipping point’ bereikt wordt.  

In sommige (meer heterogene) landschapstypes ontstaat onder stress een geleidelijke 

verandering als gevolg van een hele reeks kleine ‘tipping points’ achter elkaar. Andere (meer 
homogene) landschapstypes blijven langer stabiel, maar worden op een bepaald moment 
gekenmerkt door een grote crash (met één ‘tipping point’ op landschapsniveau). 

 

Figuur 10. De homogeniteit en connectiviteit van ecosystemen in een landschap, bepaalt hoe 
dat landschap reageert op stress of veranderende condities. Heterogene landschappen degraderen 
eerder gradueel. Stap voor stap valt een systeem weg. Maar het kan ook gradueel hersteld en 
aangepast worden aan de wijzigende omstandigheden. Het sterke netwerk in het homogene 
landschap, zorgt ervoor dat een lokale crash, hersteld wordt door input van naburige systemen. 
Het wegvallen van verbindingen, zorgt in het begin niet voor een degradatie. Het systeem blijft 
geruime tijd stabiel. Maar wanneer er een kritisch punt (tipping point) bereikt wordt, en het aantal 

connecties te klein wordt, zal het volledige systeem crashen. In dat geval is het ook zeer moeilijk 
om het systeem te herstellen (Scheffer et al., 2012). 

 

6.3.1.3. Besluit  

 De rol van biodiversiteit in het optimaliseren en stabiliseren van ecosysteemfuncties is de best 

onderzochte schakel van de ESD-cyclus.  
 Heel wat wetenschappelijke studies tonen aan dat een hogere variatie aan genen of soorten 

bijdraagt tot de optimalisatie van één van de functies. Soorten verschillen deels in hun 
ecologische range waardoor ze elkaar aanvullen.  

 De relatie die het meest beschreven wordt bij een experimentele opzet per ecosysteemfunctie 
is de verzadigingscurve. Naarmate het aantal soorten stijgt, zal de extra bijdrage van een 
nieuwe soort steeds minder worden, tot een verzadigingspunt bereikt is. Naarmate het aantal 

functies, milieuschommelingen,… toeneemt verschuift dit verzadigingspunt en is een grotere 
diversiteit vereist om de functies continu te garanderen. 

 Biodiversiteit speelt een belangrijke rol in stabiliteit en veerkracht. Naarmate de variatie aan 
soorten, genen, functionele groepen toeneemt, wordt een ecosysteem stabieler. 

 Stabiliteit en veerkracht zijn schaalafhankelijk, hoe groter de oppervlakte van een 
ecosysteem, hoe beter het beschermd is tegen externe invloeden. 

 Ook landschapspatronen spelen een rol. Terwijl heterogene landschappen eerder een lineaire 

(stapsgewijze) degradatie en heropbouw vertonen, blijven homogene landschappen langer 
stabiel. Wanneer echter een kritisch punt (tipping point) bereikt wordt, kan het systeem plots 
crashen.  
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6.3.2. Biodiversiteit en ESD-gebruik 

OV 3: Wat is de rol van biodiversiteit in de verschillende schakels van de ESD-cyclus: 

 In hoeverre speelt biodiversiteit een rol in het actueel aanbod van ecosysteemdiensten?  

Een ecosysteemdienst wordt steeds bepaald door het evenwicht tussen vraag en aanbod. De 
talrijke ecosysteemfuncties beschreven in paragraaf 6.3.1.1 bepalen het potentiële aanbod. Ze 
zorgen voor potentiële productie van materialen, de capaciteit om materiaalstromen te recycleren, 
om polluenten en overlast te verwerken, om extreme events zoals stormen en overstromingen op 
te vangen,…. De vraagzijde (de vraag naar voedsel, hout, veiligheid,…) zal mee bepalen welk deel 
van het aanbod we belangrijk vinden, en uiteindelijk zullen inzetten, verder optimaliseren of 

maximaliseren en gebruiken. Hiervoor zullen ecosystemen aangepast en beheerd worden.  

Vooraleer we van een geleverde dienst kunnen spreken zoals voedsel, hout, gezuiverd water, 

veiligheid,… zijn er naast de ecosysteeminputs nog heel wat bijkomende inputs nodig. Zo zijn 
primaire productie, behoud bodemvruchtbaarheid, plaagbestrijding,… belangrijke natuurlijke 
processen om hout of voedsel te produceren. Om de oogst te specifiëren (af te stemmen op 
specifieke, gewenste toepassing) en te maximaliseren, wordt een specifieke variëteit geselecteerd 
en worden heel wat externe inputs toegevoegd. Verder zijn er heel wat stappen gaande van 

grondbewerking, oogsten, transporteren tot verwerking tot het gewenste eindproduct (brood, 
veevoeder, meubelhout, brandhout,…) vereist, vooraleer de ecosysteemdienst effectief geleverd 
kan worden.  

Er zijn dan ook diverse redenen waarom die rol van biodiversiteit in het actuele ESD-gebruik niet 
erkend of niet gewaardeerd wordt. Het is niet zozeer de absolute productie die van belang is, maar 
de 'bruikbare' of 'vermarktbare' productie. Daarnaast spelen ook aspecten als rationalisering van 

bedrijfsvoering en homogeniteit, marktconformiteit en volume van het vermarktbare product een 
rol. Vandaar dat men bij de maximalisatie van productie van hout en landbouwproducten toch vaak 

zal opteren voor de soortenarmere, meer homogene vegetaties, zelfs als deze naar absolute 
productie (biomassa) minder goed presteren dan soortenrijke gemengde ecosystemen. Zo vergt 
het oogsten van hout in ongelijkjarige bossen een hoge techniciteit van de beheerders en een 
specifieke vermarkting van diverse boomsoorten. Vaak worden secundaire houtsoorten vooral 
verkocht als (minderwaardig) brandhout. Om deze rede wordt bij maximalisatie van houtproductie 

toch vaker voor gelijkjarige monoculturen gekozen.  

De vraag naar specifieke eindproducten zorgt niet enkel voor een keuze van specifieke soorten, 
maar ook voor een genetische selectie binnen elke soort. Er kan gekozen worden voor genotypen 
met een grotere groeicapaciteit, een specifieke resistentie voor een bepaalde ziekte, voor 
resistentie tegen bepaalde pesticiden of een resistentie tegen een specifieke stressfactor zoals 
droogte of zoutinvloeden. Er kan een vraag zijn naar een zeer specifiek eindproduct. Zo zijn 
sommige tarwerassen meer geschikt zijn voor het produceren van brood, andere meer voor pasta. 

Bepaalde populierenklonen zijn geselecteerd omwille van een sterk verhoogde groeicapaciteit en 
geschiktheid als energiegewas.  

Een aantal natuurlijke processen wordt vervangen door externe inputs en technische oplossingen. 
De rol van predatoren voor plaagbestrijding wordt vaak vervangen door het gebruik van pesticiden. 
De rol van genetische variatie om plagen te voorkomen en primaire productie te stabiliseren wordt 
niet ingezet, vanwege de vraag naar een zeer gespecialiseerd eindproduct met specifieke 

voedingswaarden of specifieke resistenties,...  

De mate waarin de rol van biodiversiteit in het creëren van het ESD-aanbod op een bepaalde 
locatie afneemt hangt samen met de mate waarin de dienst op die locatie gemaximaliseerd wordt. 
Voor elk van de 16 diensten is er een gradiënt beschreven van een meer ‘natuurlijke’ levering 
waarin biodiversiteit een belangrijkere rol speelt, naar een meer ‘technische’ levering waarin de rol 
van biodiversiteit ondergeschikt wordt of afwezig is. Het verschuiven in de gradiënt naar de 
technische kant hangt meestal samen met de maximalisatie van één enkele dienst. Naarmate je 

opschuift in de gradiënt zal ook de afhankelijkheid van externe inputs verhogen en zal de impact 
op andere diensten en andere gebieden toenemen (zie hoofdstuk 9). 
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Figuur 11. Schematische voorstelling van de mogelijke rol van biodiversiteit in 
voedselproductie: (A) bij een landbouwactiviteit zonder rekening te houden met regulerende 
diensten en (B) een landbouwactiviteit met inzet en waardering van de regulerende diensten. De 

kleuren en de dikte van de pijlen zijn een maat voor de bijdrage van of de impact op de 

biodiversiteit.  

Vanaf wanneer een ‘ecosysteemdienst’ een ‘technische dienst’ wordt is moeilijk te zeggen. Zo 
varieert voedselproductie van de meest natuurlijke variant waarbij de mens de nodige kennis 
overgeleverd krijgt om wilde bessen en paddenstoelen te oogsten, naar akkerland waarbij 
natuurlijke bodemprocessen nog een rol spelen, maar waarbij gecultiveerde variëteiten ingezet 

worden en meststoffen worden toegevoegd tot serreteelt en hydrocultuur waarbij ook klimaat en 
bodemprocessen technisch gestuurd worden. Een puur technisch proces is bijvoorbeeld het 
produceren van vlees uit stamcellen in een laboratorium (zie verder hoofdstuk 2 en 9). Op een 
gelijkaardige manier kunnen we voor overstromingsrisicobeheersing een gradiënt onderscheiden 
waarbij een vallei op een natuurlijke wijze onderloopt en de vegetatie aangepast is aan de 
overstromingsfrequentie naar een natuurlijk overstromingsgebied waarbij de in- en uitlaat 
technisch geregeld wordt tot een kunstmatig aangelegde waterberging met pompsysteem (zie 

hoofdstuk 22). Waterzuivering varieert van natuurlijke moerasgebieden en rivieren over 

plasbermen en aangelegde bufferzones naar helofytenfilters (zuivering door aangelegde 
moerasvegetatie) en tenslotte kunstmatige aangelegde zuiveringsstations (zie hoofdstuk 25). De 
beschrijving van deze gradiënten komt uitgebreider aan bod in hoofdstuk 9. Het spreekt voor zich 
dat de rechtstreekse rol van biodiversiteit in de gradiënt natuurlijk – technologisch daalt. De meer 
technologische uitvoeringen gaan vaak gepaard met een intensiever gebruik en een dalende 
biodiversiteit waardoor niet enkel de actuele rol van biodiversiteit, maar ook de capaciteit om 

diverse diensten te leveren daalt. Bij intensief agrarisch gebruik hebben o.a. de predatoren die 
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instaan voor plaagbestrijding vaak onvoldoende leefgebied of ze worden vernietigd door het 
gebruik van pesticiden tegen de plaagsoorten. 

Figuur 11 toont schematisch hoe de rol van biodiversiteit verschilt tussen voedselproductie met en 
zonder erkenning van de rol van biodiversiteit in ondersteuning en stabilisatie van 
ecosysteemprocessen. Figuur B leunt sterk aan bij de agro-ecologische landbouw (zie hoofdstuk 

11, tabel 2). Extra gewasdiversiteit kan helpen bij het voorkomen van plagen. Gerichte agro-
milieumaatregelen kunnen helpen om het aanbod aan leefgebied voor plaagbestrijders en 
bestuivers te verhogen en ervoor te zorgen dat de regulerende functies beter uitgebouwd zijn 
(Uthes & Matzdorf, 2013). Door de rol van biodiversiteit te herkennen en het beheer daarop te 
richten, kan (1) de hoeveelheid externe inputs dalen, kan (2) de stabiliteit van de levering 
doorheen de jaren toenemen en zal (3) de druk op andere gebieden verder afnemen wat op zijn 
beurt een positief effect zal hebben op de biodiversiteit en op het aanbod van andere en 

toekomstige ecosysteemdiensten. Een gelijkaardige gradiënt kan voor elke ecosysteemdienst 
uitgewerkt worden.  

Het beschrijven van de volledige gradiënt en van de mogelijkheid om via gericht beheer te 
verschuiven binnen de gradiënt, is belangrijker dan de discussie rond de grens vanaf wanneer we 
nog wel of net niet meer kunnen spreken van een ecosysteemdienst. 

6.3.2.1. Besluit  

 De rol van biodiversiteit is vaak duidelijk wanneer het gaat over efficiëntie van functies, over 
veerkracht, stabiliteit,… In het actueel gebruik van de dienst wordt de rol niet ten volle ingezet 
en vaak grotendeels vervangen door input van energie, techniek,…   

 Het gebruik van elke ecosysteemdienst verloopt volgens een gradiënt natuurlijk-technologisch. 
Hoe meer één enkele dienst gemaximaliseerd wordt, hoe kleiner de rol van biodiversiteit in de 
levering van ecosysteemdiensten.  

 Door de rol van biodiversiteit te herkennen en het beheer daarop te richten, kan (1) de 

hoeveelheid externe inputs dalen, (2) kan de stabiliteit van de levering doorheen de jaren 

toenemen en (3) zal de druk op andere gebieden verder afnemen wat op zijn beurt een positief 
effect zal hebben op de biodiversiteit. 

 Het beschrijven van de gradiënt natuurlijk-technologisch en van de mogelijkheid om via gericht 
beheer te verschuiven binnen de gradiënt is een essentieel onderdeel van het ESD-verhaal (zie 
hoofdstuk 9). 

6.3.3. Waardering biodiversiteit 

OV 4: Wat is de rol van biodiversiteit in de verschillende schakels van de ESD-cyclus: 

 Hoe wordt ‘biodiversiteit’ gewaardeerd? 

Een volgende stap van de ESD-cyclus bekijkt de overgang van ESD-gebruik naar waardering en het 
effect op welzijn en welvaart (zie Figuur 1). Dit gedeelte komt uitvoerig aan bod in 8. In deze 

paragraaf wordt enkel kort ingegaan op de waardering van ‘biodiversiteit’. 

Het begrip biologische diversiteit dateert al van 1968 toen Dasmann de term gebruikte in zijn boek 
‘A different kind of country’ (Dasmann, 1968). Terwijl voorheen vooral begrippen als wildernis en 
natuur gehanteerd werden, behandelt biologische diversiteit alle leven dat zich gedurende 3,6 

miljard jaar op aarde heeft kunnen ontwikkelen. Dasmann introduceerde dit nieuwe begrip om te 
benadrukken dat niet enkel een handvol zeldzame soorten bedreigd werd door de mens, maar dat 
alle leven meer en meer onder druk kwam te staan. 

De groeiende bezorgdheid betreffende de snelheid waarmee soorten verdwenen en 
(half)natuurlijke ecosystemen degradeerden zorgden ervoor dat in 1992 het extinctieprobleem op 
de politieke agenda terecht kwam. Op de wereldtop in Rio de Janeiro kwamen de wereldleiders 
overeen om de achteruitgang van biologische diversiteit tegen 2010 te beperken (VN, Rio De 

Janeiro, 1992). Later is het begrip ‘biologische diversiteit’ afgekort tot biodiversiteit en is het 
wereldwijd doorgedrongen in het politieke en maatschappelijke debat.  

Biodiversiteit is dus zowel een wetenschappelijk begrip als een maatschappelijk, geladen begrip dat 
de tot doel had de extinctiecrisis op de politieke agenda te plaatsen (Jacobs et al., 2013). Maar het 
begrip is te breed en te vaag om te hanteren in een operationeel beleid of een lokaal 
maatschappelijk debat. Er is behoefte aan een normatief kader dat ervoor zorgt dat het begrip 
‘biodiversiteit’ hanteerbaar wordt in een beleidscontext rond bescherming en herstel. Het opstellen 
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van een dergelijk kader zorgt er enerzijds voor dat het begrip biodiversiteit explicieter wordt, maar 
automatisch ook subjectiever omdat het gebonden wordt aan menselijke keuzes en interpretaties.  

Dit wordt duidelijk gemaakt in Figuur 12. Eerst is er de ‘perceptie’ via wetenschappelijk onderzoek 
en monitoring. Hierdoor kennen en begrijpen we een beperkt deel van de biodiversiteit (zie ook 
hoofdstuk 4). Het is een eerste antropogene filter. Dan volgt de ‘appreciatie’ of de waardering. 

Enkel op basis van wat we kennen en begrijpen, zullen we een waardeoordeel vellen en zullen we 
een normatief kader opzetten voor biodiversiteit. Deze tweede filter is veel subjectiever dan de 
eerste filter en is sterk cultureel gebonden en persoonsgebonden. Tenslotte zullen we vooral op 
basis van dit normatieve kader en de heersende machtsverhoudingen, een beleid opzetten en 
acties ondernemen om de biodiversiteitscrisis te counteren. Er zijn ook 
terugkoppelingsmechanismen. Zo heeft een culturele of persoonlijke waardering ook een invloed op 
wat we onderzoeken en dus beter zullen begrijpen. Vlinders, vogels, planten,… zijn soortengroepen 

die we graag waarnemen en bestuderen en die bijgevolg ook vaker deel uitmaken van 
wetenschappelijk onderzoek en sneller zullen opgenomen worden in herstelprogramma’s. Op die 

manieren ontstaat er een co-evolutie van onze kennis, onze waarden en onze maatschappelijke en 
beleidskeuzen en onze ecosystemen.  

Voor meer informatie verwijzen we door naar hoofdstuk 8 - waardering. 

 

Figuur 12. Rol van perceptie en appreciatie in ondernemen van biodiversiteitsacties 
(aangepast naar Edwards-Jones et al., 2000). 

Er bestaan diverse normatieve kaders voor biodiversiteit. Voor een globaal overzicht verwijzen we 

naar hoofdstuk 8. Daar wordt voorgesteld om de indeling volgens Jax et al. (2013) als leidraad te 
weerhouden. Deze indeling onderscheidt vier grote waardentypen: 

1. Intrinsieke morele waarden omvatten de waarde van niet-menselijke levende wezens voor 
hun eigen belang, los van hun belang voor mensen.  

2. Fundamentele waarden vertegenwoordigen de basisvereiste voor het bestaan en het leven 
op aarde. Deze waarden wijzen op de fundamentele afhankelijkheid van mensen van de 
biosfeer. Het zijn de waarden die voortvloeien uit de ondersteunende processen en structuren 
die alle menselijke activiteiten überhaupt mogelijk maken. Voorbeelden zijn evolutie, 

fotosynthese, zuurstofproductie, afbraak organisch materiaal, bodemvorming, kringloop van 
water en nutriënten,…  

3. Eudaimonistische waarden vertegenwoordigen de voorwaarden voor een goed en 
menswaardig leven. Die waarden hebben vooral betrekking op een voldoende hoge 
levenskwaliteit (bovenop de voorwaarden voor overleven onder punt 2), bijvoorbeeld op het 
vlak van natuurlijke ontspanningsmogelijkheden en het ervaren van esthetische 

natuurwaarden, rust, geluk,…. Deze waarden beperken zich niet tot subjectieve, individuele 

preferenties maar hebben ook betrekking op de diepere zingeving en de sociale betekenis 
ervan, zowel voor de verschillende groepen in een samenleving als voor de band tussen 
verschillende generaties.  

4. Instrumentele waarden zijn waardevol als middel om een doel te bereiken. In principe zijn 
ze vervangbaar door alternatieve middelen. Hieronder vallen alle vervangbare of hernieuwbare 
elementen van ecosystemen en ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld productiehout in een loofbos 
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of de zuiveringscapaciteit van een moeras. Het is vooral voor deze waarden dat er in 
toenemende mate biofysische en monetaire waarderingsmethoden beschikbaar zijn. Vermits 
het aanbod aan waarderingsmethoden en –technieken het grootst is voor instrumentele 
waarden, is het risico om daarop te focussen groot. Zo focussen beleidsinstrumenten vaak op 
het ruilen of compenseren van het verlies aan natuurwaarden of op het optimaliseren van één 

specifieke functie of dienst. Wanneer de drie andere waardedimensies worden genegeerd, 
leiden deze methoden niet automatisch tot de meest duurzame oplossing. 
 

Alle waarden zijn antropogeen, dat wil zeggen dat de mens ze formuleert vanuit zijn kennis, visie 
en waardenpatroon. De drie laatste waarderingstypen zijn ook antropocentrisch. Het voordeel voor 
de mens staat centraal. Ze focussen alle drie op de relatie tussen de mens en de niet-menselijke 
natuur. Dit in tegenstelling tot de intrinsieke morele waarde die ecocentrisch is. Vanuit een 

ethische en morele visie op biodiversiteit, wordt hiermee benadrukt dat alle organismen – los van 
de gebruikswaarde – een bestaansrecht genieten en dat er bijgevolg geen verantwoording nodig is 

om ze te beschermen. Dit suggereert dat een intrinsieke waarde een ‘objectieve’ waarde is die los 
staat van perceptie en appreciatie.  

Intrinsieke waarden zijn in de praktijk echter ook gehinderd door de filter van wat we kennen en 
zelfs wat we waarderen. Het actuele natuurbeleid is voor een belangrijk deel gericht op 

beschermen van bedreigde soorten en habitats en beroept zich hierbij vaak op het bestaansrecht 
(Mace et al., 2012). In de EU-2020-biodiversiteitsdoelen is het belang van biodiversiteitsherstel 
‘omwille van de intrinsieke waarde’ mee opgenomen in de visie voor 2050 (COM/2011/244). Maar 
ecosystemen die momenteel beschermd worden om hun biodiversiteitswaarde, zoals de heide of 
een hooiland, zijn in het verleden door de mens gecreëerd en hebben ook een belangrijke cultuur-
historische waarde. Rode lijsten zijn vooral beschikbaar voor vlot waarneembare taxonomische 
groepen en voor mooie, grote, kleurrijke soortengroepen die we al geruime tijd observeren. 

Intrinsieke waarden worden ook vaak ingeroepen om ‘wildernis’ te beschermen, of om het belang 
van iconische of charismatische soorten te waarderen. We storen ons aan het kappen van het 
regenwoud, of het verdwijnen van de panda (Honnay et al., 2010). Een waardeoordeel heeft dus 

niet enkel betrekking op een persoonlijke beleving of een lokale culturele waarde, maar door wijd 
verspreide kennis via allerlei media, waarderen we ook ecosystemen en soorten elders in de 
wereld.  

Natuurbehoudswaarden vallen in het operationeel beleid dus vaak samen met intrinsieke waarden, 

maar ze zijn wel gestuurd door culturele waarden. Sommige auteurs plaatsen de intrinsieke waarde 
van biodiversiteit dan ook bij de culturele diensten, naast natuurbeleving. Hierbij worden 
esthetische, bedreigde, iconische of charismatische soorten beschouwd als een ‘gewenst 
eindproduct’ met een culturele waarde. De intrinsieke waarde wordt hier omgezet in een 
eudaimonistische waarde. Anderen maken van de intrinsieke biodiversiteitswaarde een aparte 
ondersteunende dienst, de voorraadkamer waaruit alle andere diensten en mogelijk toekomstige 

diensten voortvloeien (Burkhard et al., 2014, 2009; Mace et al., 2012). Deze invulling is dan weer 
sterk gerelateerd aan de fundamentele waarde. 

Maar zoals hierboven geschetst zal de ‘intrinsieke’ waarde in de praktijk vooral een belangrijk rol 

spelen in het retorische debat over het belang van biodiversiteit. Bij de operationalisering zal het 
meestal vervangen worden door een normatief kader waarbij het verweven wordt met andere 
antropocentrische waarden. 

 

‘There is an implicit assumption in much conservation debate that species have ‘intrinsic’ value and 
that there is no need to provide an explicit justification for their conservation. This apparent intrinsic 
value is usually applied only to charismatic taxa and lacks a clear conceptual basis. In practice, all 
conservation judgments are value judgments and the values involved are human values, not 
properties of the organisms involved.’  

(Mace et al., 2012) 

 

Tenslotte beseffen we als mens voldoende dat we slechts een klein deel van de biodiversiteit 

kennen en begrijpen en dat er risico’s verbonden zijn aan het verlies van 
biodiversiteitscomponenten waarvan de voordelen en waarden ons niet bekend zijn. Vooral de 
fundamentele waarden zijn onvoldoende gekend en vertaald in waarderingsmethoden. 
Biodiversiteit is een belangrijke bron in de zoektocht naar nieuwe producten, medicijnen, 
innovatieve technieken,... Om dit te benadrukken hanteren we in een beleidscontext het 
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voorzorgsprincipe (Isbell et al., 2011; O’Riordan & Jordan, 1995). Dit betekent dat de mens, om 
een ‘onverwachte’ impact van een ingreep te vermijden en zoveel mogelijk potenties voor de 
toekomst open te houden, voorzichtig moet omspringen met de leefomgeving bij elk plan of 
activiteit. 

6.3.3.1. Besluit 

 Biodiversiteit kan op zeer diverse manieren gewaardeerd worden. Elke waardering is subjectief 
en hangt samen met de kennis die we hebben over biodiversiteit, met onze cultuurhistorische 
achtergrond en onze persoonlijke betekenis.  

 In de context van ‘biodiversiteit en ecosysteemdiensten’, weerhouden we vier waardentypen: 
intrinsieke morele waarden, fundamentele waarden, eudaimonistische waarden, instrumentele 
waarden. Ze spelen alle vier een belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit en 
in het duurzaam beheren van ecosysteemdiensten. Het eenzijdig focussen op één van de vier 

typen leidt niet automatisch tot duurzame oplossingen (zie hoofdstuk 8). 

 Het actuele natuurbeleid is voor een belangrijk deel gericht op beschermen van bedreigde 
soorten en habitats en beroept zich hierbij vaak op de intrinsieke morele waarde (Mace et al., 
2012).  

 De meeste waarderingsmethoden en –technieken voor ecosysteemdiensten zijn gericht op de 
instrumentele waarden waarbij ecosysteemdiensten en hun functies beschouwd worden als 

hernieuwbaar, vervangbaar of compenseerbaar.  

6.3.4. Biodiversiteit en ESD-gericht beleid 

OV 5: Wat is de link met de doelen in de Europese biodiversiteitsstrategie 2020?  

Zoals aangetoond in de vorige paragrafen en in hoofdstuk 4, is biodiversiteit tegelijkertijd een 
‘waarde’ die onder druk staat en bescherming behoeft, als een ‘levensverzekering’ die de levering 

van ecosysteemdiensten ondersteunt, op lange termijn en onder wisselende omstandigheden.  

Het belang van beide invalshoeken is benadrukt in het strategisch plan voor de biodiversiteit voor 

de periode 2011-2020 onder de VN-Conventie, goedgekeurd tijdens de conferentie in Nagoya 
(Japan) in 2010. Dit plan omvat een aantal concrete doelstellingen (20 Aichi-doelen) om het verlies 
aan biodiversiteit stop te zetten, zodat tegen 2020 alle ecosystemen opnieuw veerkrachtig zijn om 
ecosysteemdiensten te kunnen blijven leveren (CBD, COP10, 2010). Binnen Europa leidde dit plan 
in 2011 tot de EU-strategie-2020 voor biodiversiteit (COM/2011/244) (zie hoofdstuk 1).  

Het hoofdstreefdoel van de Europese biodiversiteitsstrategie stelt dat:  

‘het biodiversiteitsverlies en de aantasting van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk tegen 
2020 moet stoppen en – voor zover dit haalbaar is - moet ombuigen naar een herstel. Bovendien 
moet de EU de bijdrage tot het wereldwijd ombuigen van het biodiversiteitsverlies opvoeren.’ 
(COM/2011/244). 

Dit 2020-doel is gekoppeld aan een visie voor 2050: 

‘Tegen 2050 worden de biodiversiteit van de Europese Unie en de ecosysteemdiensten die daardoor 
worden geleverd – het natuurlijke kapitaal van de Unie – beschermd, gewaardeerd en naar 

behoren hersteld omwille van de intrinsieke waarde van de biodiversiteit en de essentiële bijdrage 
ervan aan het menselijk welzijn en de economische welvaart, en zodanig dat catastrofale 
veranderingen ten gevolge van het biodiversteitsverlies worden voorkomen.’ 

Deze mededeling van de Commissie is per resolutie goedgekeurd door het Europees Parlement en 
de EU-lidstaten (2013/C 258 E/15).  

Het hoofdstreefdoel wordt verder geëxpliciteerd in zes, elkaar ondersteunende en van elkaar 
afhankelijke streefdoelen. De eerste twee benadrukken het belang van het beschermen en 

herstellen van biodiversiteit en de ermee samenhangende ecosysteemdiensten: 

Streefdoel 1: De achteruitgang in de status van de Europees belangrijke soorten en habitats tot 

staan brengen en een aanzienlijke en meetbare verbetering van hun status bereiken tegen 2020. 
Deze doelstelling ligt in het verlengde van de 2010 doelen die niet gehaald werden.  

Streefdoel 2: Tegen 2020 worden ecosystemen en ecosysteemdiensten gehandhaafd en verbeterd 
door groene infrastructuur op te zetten en tenminste 15% van de aangetaste ecosystemen te 

herstellen. Deze doelstelling dient ervoor te zorgen dat er (1) een functioneel ecologisch netwerk 
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gevormd wordt en (2) dat die invulling vertrekt vanuit het concept van ecosysteemdiensten om 
een duurzaam multifunctioneel netwerk te garanderen. 

De stap naar duurzaam gebruik wordt verder geconcretiseerd in streefdoel 3. Daarin wordt 
aangegeven wat dit inhoudt voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en voor het 
bosbeleid. Zo moet tegen 2020 zoveel mogelijk oppervlakte cultuurgrond onder 

biodiversiteitsgerelateerde GLB-maatregelen vallen en moeten er voor alle grotere bossen en voor 
alle bossen in overheidsbezit, de bosbeheerplannen in overeenstemming te zijn met duurzaam 
bosbeheer (SEC(2006)748). De duurzaamheidsdoelen zullen in 2020 afgemeten worden tegen de 
verbeteringsdoelstellingen betreffende de staat van instandhouding van Europees kwetsbare 
soorten en habitats. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van alle biodiversiteitscomponenten uit Figuur 2, met per component 
een algemene omschrijving en een meer specifieke omschrijving die aansluit bij het ESD-gebruik. 

Telkens is aangegeven of er voor die component tegen 2020 specifieke EU-doelen en/of Aichi-

doelen geformuleerd zijn3. Tabel 6 toont het uittreksel uit die tabel voor de ‘soorten-component’.  

De bescherming van specifieke soorten (compositie) wordt aangestuurd door Aichi-doel 12 en meer 
gespecifieerd in EU-doel 1 door de link te leggen met de soortenlijsten van de Habitat- en 
Vogelrichtlijn. De bescherming van de soortenrijkdom via de strijd tegen invasieve exoten 
(compositie) is terug te vinden in Aichi-doel 9 en EU-doel 5. Wanneer we kijken naar de link met 

ecosysteemdiensten, dan is er een specifieke doelstelling geformuleerd voor de visserij met 
betrekking tot het tegengaan van o.a. overbevissing door het beschermen van de visvoorraad 
(stock) (EU-doel 4 en Aichi-doel 6). 

Voor sommige biodiversiteitscomponenten zoals de genetische voorraad worden enkel doelen 
geformuleerd vanuit ESD-gebruik. Zo gaat Aichi-doel 13 in op de strategieën die tegen 2020 
ontwikkeld moeten worden om genetische erosie van alle gecultiveerde en gedomesticeerde 
planten en dieren en hun natuurlijke verwanten te voorkomen. Doel 16 gaat dieper in op de 

eerlijke verdeling van de voordelen uit die genetische bronnen.  

Het strategisch plan voor de biodiversiteit onder de VN en de EU benadrukken enerzijds het 
algemeen belang van ‘biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die daardoor worden geleverd’. 
Anderzijds benadrukken ze specifieke knelpunten (zoals overbevissing) en aandachtspunten 
(behoud genetische stock) en zorgen ze daardoor voor een prioritering van een reeks 
beschermings- en herstelmaatregelen. 

Tabel 6. Uittreksel uit bijlage voorbeelden van biodiversiteitskenmerken voor diverse 

organisatieniveaus en selectie van kenmerken die gelinkt zijn aan ecosysteemdiensten. Voor elk 
schaalniveau wordt de link gelegd met de EU-2020-biodiversiteitsdoelen en de Aichi-doelen². 

Organisatie
-niveau 

 Compositie Functies en processen 
Stock of 
voorraad 

Structuur 
Doelen 

EU Aichi 

Soorten/ 
populaties 
  

Algemeen 

Soortenlijst per 
organismegroep, 
aanwezigheid 
specifieke soorten, 
zeldzame soorten, 
relictsoorten, 
endemische soorten, 
bedreigde soorten, 
pestsoorten, 
frequentie, densiteit... 

Demografische 
processen (fertiliteit, 
overleving,…), 
fenologie, gezondheid, 
competitie, invasie, 
groeisnelheid, 
functionele relaties 
(bestuiving, 
predatie,…), gebruik 
hulpbronnen,… 

Soortenrijkdom, 
soorten-
diversiteit, aantal 
individuen per 
soort, totale 
bedekking, 
biomassa 

Morfologische 
variatie, populatie-
structuur  
seks ratio, 
leeftijdsratio,…), 
stabiliteit,… 

Target 
1, 5  

Target 
9, 12 

ESD-
gericht 

Gewenste soorten, 
kijksoorten, 
sleutelsoorten, 
natuureducatieve 
soorten,… 

Behoud/herstel 
bestuiving, 
plaagbestrijding van 
teelten, specifieke 
soortbestrijding, 
stuifmeelpiek voor 
allergieën,… 

‘Aantallen’ als 
maat voor 
hoeveelheid 
wild, 
gewasproductie, 
jaarlijkse oogst,… 

‘Robuuste’ 
populaties ter 
ondersteuning van 
ESD, productieve 
soorten, resistente 
soorten,… 

Target 
4 

Target 
6 

 

                                                
3 De volledige vergelijking tussen de EU-biodiversiteitsdoelen-2020 en de Aichi-doelen-2020 is terug te vinden 
op de website:http://biodiversity.europa.eu/policy/target-1-and-related-aichi-targets. 

 

http://biodiversity.europa.eu/policy/target-1-and-related-aichi-targets
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Dat de twee hoofddoelen van de EU-biodiversiteitsstrategie 2020, gerelateerd aan de twee 
invalshoeken, complementair zijn wordt schematisch weergegeven in Figuur 13. De figuur toont de 
relatie tussen biodiversiteit en intensiteit van het landgebruik (Schneiders et al., 2012): 

(1) Naarmate de intensiteit van menselijk gebruik toeneemt, daalt de biodiversiteit. De bovenste 
figuur geeft aan dat onder het actuele gebruik de biodiversiteit en de ecologische kwaliteit vaak 

onder een basispeil zakt. Dit zorgt er mede voor dat de resterende gebieden met een hoge 
biodiversiteit onder druk komen te staan. Het zijn als het ware een reeks eilanden, die niet 
meer met elkaar verbonden zijn en die een - voor de biodiversiteit - negatieve impact 
ondervinden vanuit de omgeving. Streefdoel 1 zet vooral in op de gebieden met een hoge 
biodiversiteit en legt de focus op het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, 
grotendeels binnen Speciale beschermingszones en hun onmiddellijke omgeving. Streefdoel 2 
en 3 zetten vooral in op duurzaam gebruik van de open ruimte en het behoud van 

ecosysteemdiensten. Het focust vooral op het behoud van de biodiversiteit die het gebruik 
blijvend moet kunnen garanderen. Belangrijk hierbij is de zoektocht naar het definiëren van 

een basisbiodiversiteit of een minimale ecologische kwaliteit die ervoor zorgt dat 
ecosysteemfuncties behouden blijven: met name de zoektocht naar een drempelwaarde die 
niet overschreden mag worden. Het opschuiven naar een basiskwaliteit kan op 2 manieren 
gebeuren: (a) door op te schuiven in de gradiënt natuurlijk-technologisch (opschuiven naar 

links) en (b) door nieuwe methoden en technologieën die de impact bij een zelfde intensiteit 
van gebruik vermindert (opschuiven naar boven); of door een combinatie van beide.  

(2) De hoge ecologische toestand komt overeen met beleidsbegrippen als: ‘goede staat van 
instandhouding’ (habitatrichtlijn) of zeer goede ecologische toestand (Kaderrichtlijn Water). De 
basiskwaliteit of minimale ecologische kwaliteit komt overeen met het beleidsbegrip ‘goede 
ecologische toestand’ volgens de Kaderrichtlijn Water. Goede ecologische toestand is een 
minimale kwaliteit die in alle oppervlaktewateren bereikt moet worden, onafhankelijk van het 

ESD-gebruik. Deze minimale kwaliteit omvat niet enkel waterkwaliteitsnormen (‘goede 
chemische toestand’), maar ook ecologische kwaliteitsnormen. Voor diverse taxonomische 
groepen (ongewervelden, vissen, planten) zijn scoresystemen uitgewerkt en deze zijn op 

Europese schaal gekalibreerd. Ook voor terrestrische systemen zou een normenkader 
uitgewerkt moeten worden die een minimale kwaliteit definieert. De maximale impact van 
ecosysteemdiensten (zoals vermesting, verzuring, pollutie,…) dient overal minstens afgestemd 
te worden op het bereiken van die minimale kwaliteit. Voor de Speciale beschermingszones 

zullen de eisen hoger liggen. Het zoeken naar de combinatie van maximaal ESD-gebruik versus 
minimale kwaliteit is complementair aan de zoektocht naar instandhoudingsdoelen voor 
specifieke soorten en habitats met specifieke milieueisen. 

(3) De derde figuur toont de verschillen in beleidsfocus. (A) Het is de hoofdtaak van het 
natuurbeleid om te focussen op het behoud van de biodiversiteit en op het beschermen van 
bedreigde soorten en ecosystemen. Het medegebruik zal op die doelen worden afgestemd. 

Gebieden die op die wijze beheerd worden leveren ook heel wat ecosysteemdiensten, zowel 
binnen als buiten die gebieden. (B) Het is de taak van alle beleidsdomeinen (natuur, water, 
bos, milieu, mobiliteit, ruimtelijke ordening,…) om multifunctioneel en duurzaam gebruik van 
de open ruimte te organiseren, de biodiversiteits- en milieucondities die daarvoor nodig zijn te 

bepalen en na te streven en de impact op de gebieden met hoofdfunctie natuur te beperken. 
Het nastreven van een basis-ecologische-kwaliteit die duurzaam gebruik toelaat, zorgt ervoor 
dat er tussen de ‘natuureilanden’ netwerken kunnen ontstaan en dat de impact van buitenaf 

geringer wordt. (C) Tenslotte is het in zeer intensief gebruikte zones zoals een dichtbebouwde 
stad essentieel dat er bijkomend zoveel mogelijk gestreefd wordt naar het verlagen van de 
ecologische voetafdruk, deels via technologische ontwikkelingen. Deze zorgen ervoor dat de 
druk op de andere gebieden verlaagt. Zo kunnen bossen bijdragen tot het capteren van fijn 
stof. Maar het zijn in de eerste plaats maatregelen bij mobiliteit, industrie, landbouw,… die voor 
een lagere uitstoot van fijn stof moeten zorgen. De drie focusgebieden overlappen sterk en zijn 
complementair.  
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Figuur 13. Relatie tussen intensiteit menselijk gebruik en biodiversiteit: 1. Actuele toestand 
met EU 2020 doelen; 2. Stap naar gewenste toestand; 3. Link met beleidsfocus (naar: Schneiders 
et al., 2012). 
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6.3.4.1. Besluit  

 Zowel de ‘waarde’ van biodiversiteit die onder druk staat en bescherming behoeft, als de ‘rol’ 
van biodiversiteit in de levering van ecosysteemdiensten, staan centraal in de doelstellingen 
van het EU-biodiversiteitsbeleid.  

 Het eerste EU-2020 streefdoel focust vooral op de verderzetting van het 

‘instandhoudingsbeleid’ van bedreigde soorten en ecosystemen. Het tweede streefdoel focust 
op ‘groene infrastructuur’ in combinatie met herstel van ecosystemen en hun diensten.  

 Zowel de 6 EU-doelen, als de 20 Aichi-doelen schuiven voor diverse biodiversiteitscomponenten 
concrete doelen naar voor en sturen zo aan op een prioritering van het beschermings- en 
herstelbeleid. 

 Hoewel de implementatie van de instandhoudingsdoelen ook heel wat winst oplevert voor 
ecosysteemdiensten en het herstel van ecosysteemdiensten ook biodiversiteitswinst oplevert, 

volgen beide EU-doelen bij de implementatie deels een ander traject en zijn ze complementair.  
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44  Toestand en trends van ecosystemen en hun diensten 

Bijlage 1 Biodiversiteitscomponenten 

Voorbeelden van biodiversiteitskenmerken voor diverse organisatieniveaus en selectie van 
kenmerken die gelinkt zijn aan ecosysteemdiensten. Voor elk schaalniveau wordt de link gelegd 
met de Aichi-doelen van de biodiversiteitsconventie (CBD, COP10, 2010) en de EU 2020 doelen 
(COM/2011/244, 2011).  

Organisatie-
niveau 

ESD
-link 

Compositie Functie Hulpbron/voorraad Structuur 
Link EU 
doelen 

Link 
CDB 
doelen 

Genetische 
diversiteit 

  

Beschrijving allelen, 
aanwezigheid specifieke 
zeldzame allelen, 
schadelijke recessieve 
allelen, streekgebonden 
allelensamenstelling,… 

Genetische selectie, 
fenotypische plasticiteit, 
inbreeding depression, 
outbreeding rate, genetic 
drift, mutatie snelheid,… 

Genetische ‘stock’ per 
soort 

Heterozygositeit, 
polymorfisme, …  

    

   
Selectie specifieke 
fenotypen, rassen, 
cultivars,…  

Selectie rassen bestand 
tegen klimaatverandering, 
resistentie ziekten,… 

‘Genetische stock’ als 
bron voor toekomstige 
toepassingen (medicijnen, 
technische toepassingen, 
kennis,…), als reserve 
voor behoud van 
autochtone bomen en 
struiken,… 

‘Genetische variatie’ als 
maat voor 
overlevingskansen, 
adaptatievermogen van 
‘nuttige’ soorten 

  
Target 
13, 16 

Soorten/ 
populaties 

  

Soortenlijst per 
organismegroep, 
aanwezigheid specifieke 
soorten, zeldzame 
soorten, relictsoorten, 
endemische soorten, 
bedreigde soorten, 
frequentie, densiteit... 

Demografische processen 
(fertiliteit, overleving,…), 
fenologie, gezondheid, 
competitie, invasie, 
groeisnelheid, functionele 
relaties (bestuiving, 
predatie,…), gebruik 
hulpbronnen,… 

Soortenrijkdom, soorten-
diversiteit, aantal 
individuen per soort, totale 
bedekking, biomassa 

Morfologische variatie, 
populatiestructuur (seks 
ratio, leeftijdratio,…), 
stabiliteit,… 

Target 
1, 5  

Target 
9, 12 

    

Gewenste soorten, 
kijksoorten, 
sleutelsoorten, 
natuureducatieve 
soorten,… 

Behoud/herstel bestuiving, 
plaagbestrijding van 
teelten, specifieke 
soortbestrijding, 
stuifmeelpiek voor 
allergieën,… 

‘Aantallen’ als maat voor 
hoeveelheid wild, 
gewasproductie, jaarlijkse 
oogst,… 

‘Robuuste’ populaties ter 
ondersteuning van ESD, 
productieve soorten, 
resistente soorten,… 

Target 
4 

Target 
6 

Ecosysteem/  
gemeen-
schappen 

  

Beschrijving 
ecosystemen, soortenlijst 
per ecosysteem, 
percentage endemisch, 
exoten,… 

Functionele groepen 
(‘guilds’); stabiliteit, 
vervangbaarheid, 
complementariteit, 
kolonisatiesnelheid; 
extinctiesnelheid; 
percentage dominanten, 
stress-toleranten, 
competitoren; parasitisme, 
predatie; groei, 
verstoringsprocessen,...  

Oppervlakte ecosystemen, 
biomassa levend/dood 
materiaal, jaarlijkse 
aangroei,… 

Soortendiversiteit, 
vegetatielagen, 
voedselweb, trofische 
niveaus, bladdensiteit, link 
bodemkemerken, 
topografie,… 

Target 
1 

Target 
5, 8, 
10, 11 

   

Waardering bossen, 
heide,.. voor recreatief 
gebruik, 
natuureducatie,… 

Ecosysteemcapaciteit voor 
ESD, behoud 
bodemvruchtbaarheid, 
regulatie lokaal klimaat, 
optimalisatie 
koolstofopslag,… 

Oppervlakte akker, bos,… 
als voorraad voor 
menselijk gebruik, behoud 
koolstofvoorraad, 
houtvolume,… 

‘Veerkrachtige’ 
ecosystemen als 
ondersteuning voor ESD; 
structuurvariatie als maat 
voor recreatieve 
waardering 

Target 
2 

Target 
14, 15 

Landschappen/ 
regio's 

  

Landschapstypen, 
habitattypen, 
landschapspatronen, link 
met historiek, 
klimaattypen, 
bodemtypen, 
soortverspreiding, … 

Geomorfologische 
processen, 
nutrientencyclering, 
energiestromen, 
hydrologische processen, 
erosiekenmerken, 
seizoenaliteit, 
verstoringsprocessen,… 

Oppervlakte 
landschapstypen, 
authenticiteit, intactheid 
landschapskenmerken,... 

Heterogeniteit, 
connectiviteit, 
versnippering, ruimtelijke 
variatie,… ten behoeve 
van behoud van 
gemeenschappen. 
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Cultuur-historische 
waarde ten behoeve van 
recreatie, educatie,… 

Vermijden van risico's op 
schade (risico op schade 
door overstroming, 
verdroging, 
verontreiniging, 
klimaatverandering,…) 

Oppervlakte bruikbaar 
voor menselijke 
activiteiten, voor 
multifunctioneel gebruik,… 

‘Veerkrachtige’ 
ecologische netwerken als 
ondersteuning van ESD; 
toegankelijkheid, 
multifunctionele 
netwerken, 
landschapsvariatie en -
herkenning als maat voor 
recreatieve waardering,… 

Target 
3 

Target 
7 
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