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Voortgang  
2020 Biodiversiteitsdoelstelling 

 
 

• Verlies van biodiversiteit en degradatie van 
ecosysteemdiensten blijven verdergaan 

• Ernstige gevolgen voor de capaciteit van ecosystemen om in 
toekomstige menselijke behoeften te voorzien 

• Lokale verbeteringen dankzij actie op het terrein 

 Nood aan een opschaling van inspanningen voor een meetbare 
impact op deze negatieve trends 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm 

 

 

Mid term evaluatie (2015) 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm


Fitness Check Natuurrichtlijnen 
(2016) 

• Richtlijnen zijn relevant, uitvoering moet worden 
versterkt 

• Zwakten in de uitvoering buiten Natura 2000 

Follow-up Actieplan om uitvoering te versterken 
(lente 2017) 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm


Environmental Implementation 
Review (2017) 

• Sterkten 

• Circulaire economie 

• Recyclage 

• Geïntegreerde LIFE-natuur aanpak 

• Uitdagingen: 

• Luchtkwaliteit 

• Watervervuiling 

• Natura 2000 

 Opportuniteit voor dialoog: 9 maart 

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm  
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Doelstelling 2  
Behoud en herstel van 

ecosystemen en hun diensten 

Actie 5: verbeteren kennis van ecosystemen en 
hun diensten 

Actie 6A: prioriteiten stellen voor het herstel 
van minstens 15% van de gedegradeerde 
ecosystemen 

Actie 6B: groene infrastructuur uitbouwen 

Actie 7: verzekeren "no net loss" van 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten 



Mapping and Assessment of Ecosystems 
and their Services (MAES) 

Actie 5 



Eindevaluatie EU 2020 Biodiversiteitsstrategie 

MAES reports 

2012 

2013 

2014 

2015 

MAES High level 
events 

MAES Ecosystem Condition Workshop 
 (Brussels, June 2017) 

Mijlpalen MAES (2012-2020) 

Member States 
workshops 

MAES Trainings 

First MAES integrated assessment (2019) 

Actie 5 



Post 2020 Framework 

2018 

2019 

2020 

IPBES Global assessment  -> Global Biodiversity Outlook 

Assessments timeline (2018-2020) 

IPBES Regional assessments 

EU Final evaluation 7th Environment Action Programme 

First MAES integrated assessment (2019) 

Actie 5 

Report Sustainable Development Goals 

EU Final Evaluation Biodiversity Strategy 

State of the Environment in Europe (SOER) 

MAES 



Mainstreaming 

Actie 5 



Doelstelling 2  
Behoud en herstel van 

ecosystemen en hun diensten 

Actie 5: verbeteren kennis van ecosystemen en 
hun diensten 

Actie 6A: prioriteiten stellen voor het herstel 
van minstens 15% van de gedegradeerde 
ecosystemen 

Actie 6B: groene infrastructuur uitbouwen 

Actie 7: verzekeren geen netto verlies van 
biodiversiteit en ecosysteemdiensten 



 Vier elementen: 

1.Promotie van groene infrastructuur in de 

belangrijkste EU beleidsdomeinen 

2.Ondersteuning van groene infrastructuur op EU-

niveau 

3.Verbeteren van de toegang tot financiering for GI 

projecten 

4.Kennisopbouw en promotie van innovatie 

 http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm 

 

EU Strategie Groene 
Infrastructuur (2013) 

Actie 6 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm


Ondersteuning van groene 

infrastructuur op EU-niveau: 

Verkenning van mogelijkheden voor een 

TEN-G  instrument 

 Ideeën: 

• •  Grote rivieren en grensoverschrijdende bergketens 

 bieden mogelijkheden 

• •  Natura 2000, ruggengraat voor een mogelijk 

 toekomstig TEN-G netwerk 

• •  Green Belt Initiative, mooie illustratie van wat een 

 trans-nationaal TEN-G netwerk zou kunnen worden 

• http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/docs/green_infrastr
uctures/GI%20Final%20Report.pdf 

Actie 6 
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Groene infrastructuur: hoe nu 
verder? 

• Sterke basis 

• Natuurrapport 2014 

• Natuurrapport 2016 

• Prioriteitenkader ecosysteemherstel 

• Toepassen, inspanningen versterken en 
opschalen, integratie in andere beleidsvelden, 
horizontale doelen 

• Verderzetting actieve samenwerking en 
waardevolle feedback 

Actie 6 



2030 agenda voor 
Duurzame ontwikkeling 



Danku voor uw aandacht! 

Meer informatie: 
 
EU Biodiversity Strategy to 2020: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm  
 
Biodiversity Information System for Europe (BISE): 
http://biodiversity.europa.eu/maes   
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