
Implementatie in Vlaanderen 

Werken met ecosysteemdiensten in 
Vlaanderen – een overzicht 
 
Carl De Schepper, Els Martens, Jeroen Panis 
 
 
 
Agentschap voor Natuur en Bos 

 



Inhoud 

Historiek Natuurbeleid 
Basisbenadering inzake ESD 
Internationaal kader 
Waar staan we in VL? 
IPBES Uptake Event 01/10/2018 
Naar een actieplan 



Instrumentele historiek ‘natuurbeleid’ 

• Directe regulering 
– Verboden en toelatingen/vergunningen 

• Actief beheer gebieden 
– Verwerven 
– Passend beheer mogelijk maken 

• Advies figuren 
– Integratie 

• Netwerken en structuren 
– VEN en IVON 
– N2000 

• Zorgplicht, natuurtoetsen 
 en effectbeoordelingen 
• Plannen en rapporteren 

– Natuurbeleidsplan in milieubeleidsplan 
– NARA’s 
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Basisbenadering 

• BD omwille van BD 
– Inherent morele / 

intrinsieke waarde 

• BD omwille van mens 
– Fundamentele waarde 
– Relationele, sociaal-

culturele waarde 
– Instrumentele waarde 

Dringend nieuwe 
impulsen nodig BD gaat achteruit 

Klimaatverandering, voedselveiligheid, welzijn en gezondheid,…  



Ecosysteemdiensten 
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De kracht van de 
natuur gebruiken om 

maatschappelijke 
uitdagingen aan te 

pakken 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCiPrYy6rRAhVDPhQKHQCDAWgQjRwIBw&url=https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-work/nature-based-solutions&psig=AFQjCNGRYanaxFb6GLNiKTo6MHLR_WrpeQ&ust=1483691502160933


Internationaal - VN 
• 2015: Transforming our World: 2030 Agenda for Sustainable 

Development 
• People  Planet  Prosperity  Peace  Partnership 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 17 SDG’s + 169 targets 
 

“…support the 
needs of the 
present and future 
generations.” 

“…in harmony with 
nature.” 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiVxOiRv5rfAhWNbFAKHSf4AnIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html&psig=AOvVaw0P27_ejVpoagL8LF-0sq46&ust=1544710996202210


• COP10 (2010): 
– Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 
– Vision : a world of “Living in harmony with nature” where “by 2050, 

biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, 
maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and 
delivering benefits essential for all people.” 

• Strategic goal D: Enhance the benefits to all from biodiversity and 
ecosystem services 

– Aichi Biodiversity Targets 
Target 11: By 2020, at least 17 per cent of terrestrial and inland water areas, 
and 10 per cent of coastal and marine areas, especially areas of particular 
importance for biodiversity and ecosystem services… 
Target 14: By 2020, ecosystems that provide essential services, including 
services related to water, and contribute to health, livelihoods and well-being, 
are restored and safeguarded… 
  

• COP13 (2016): Indicatoren 



Internationaal - EU 
2011: EU BD-strategie 2020 “Onze levensverzekering, ons natuurlijk 
kapitaal” 
 
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 biodiversiteitsverlies worden voorkomen.” 

Hoofdstreefdoel voor 2020 
“Het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU uiterlijk in 
2020 tot staan brengen en zo veel mogelijk ongedaan maken, en tevens de bijdrage van de 
Europese Unie tot het verhoeden van het wereldwijde biodiversiteitsverlies opvoeren.” 

 
Kader met 6 streefdoelen + 20 acties 

 
Streefdoel 2 : ecosystemen en ecosysteemdiensten handhaven en verbeteren, door groene 
infrastructuur op te zetten en ten minste 15% van de aangetaste ecosystemen te herstellen. 

 



Internationaal - EU 
• 2013: 7e Milieuactieplan 2020 – “goed leven, binnen de 

grenzen van de planeet”  
– Doelstelling 1 : natuurlijk kapitaal beschermen en uitbreiden 
– Doelstelling 2: groene economie uitbouwen 

• Klimaat en energiepakketten 
• Kaderrichtlijn Water 
• Resource efficiency (2011) 
• Voorstel nieuw GLB (2018) 
• Thematische actieplannen 

– Business & Biodiversity (2013) 
– Groene infrastructuur (2013) 
– Urban Agenda for the EU (2016) 

• …. 
 
 

 



Vertaling in Vlaanderen 
• Vizier 2050 (goedgekeurd) 

“De ambitie voor Vlaanderen naar 2050 toe, richt zich op het creëren van 
welvaart en welzijn op een slimme, innovatieve en duurzame manier in een 
sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen waarin iedereen 
meetelt. We bouwen de toekomstvisie op met elkaar verweven dimensies: 
– Via een nieuwe economie 
– Voor een inclusieve samenleving 
– Binnen de ecologische grenzen van onze planeet 
– Met een open en wendbare overheid in partnerschap” 

• Vizier 2030: een Vlaams doelstellingenkader 2030 
(ontwerp) 
– Vlaamse doelstellingen 
– Indicatoren 



Voorbeelden ESD in Vl 

• Grootschalig: Sigma 
– Bescherming tegen overstroming + mobiliteit + 

landschap + natuurbescherming (BD en recreatie) 
– Flankerende maatregelen grondgebruik 

• Kleinschalig: Pimp Je Speelplaats 
– Cognitieve ontwikkeling, mentale en fysieke 

gezondheid, maar ook hitte, water, … 
• Procesmatig: toepassen via overlegprocessen 

– NARA-B 2016: “Samenwerken met landschappen 
– VLM Plattelandsproject De Wijers 



Werkmodel 
• NARA: denktank en inspiratie 

– Voorstelling Natuurverkenning 2050 op 18/02! 
• ESD-Forum: 

– Gestart als overleggroep in 2010 (ANB, dep LNE, INBO, 
VLM) 

– Samenwerking tussen Omgeving en Landbouw & 
Visserij 

– ESD Strategie 
– vb. ESD-Symposium op 04/02 (reeds volzet) 

• BEES (Belgium Ecosystems & Society) 
– Netwerking en kennis/ervaringsdeling 



Traject 
• Verkennen: onderzoek en eerste rapporten 

(mijlpalen 2010 Economische waardering van 
ecosysteemdiensten, 2012 Baten van Natura 2000) 

• Verdiepen:  onderzoek + lancering  
(mijlpalen Natuurwaardeverkenner, NARA 
2014/2016/2018, ECOPLAN,…) 

• Experimenteren: testen van concept in de praktijk: 
toepassing door ANB, VLM, Regionale Landschappen e.a. -> 
doorwerking in toegepast onderzoek (zie NARA-B 2016) 

• Consolideren: lancering natuurwaardeverkenner nieuwe 
stijl, NARA2018, doorwerking in projecten zoals Pimp-je…,  
 



ESD Strategie (18/12/2014)  

• Kennis uitbreiden en relevant maken voor beleid 
en praktijk  

• Ecosysteemdiensten integreren in 
beleidsstrategieën 

• Integreren in instrumenten en procedures  
• Toepassen van ESD-principes in gebiedsgerichte 

projecten 
• Communicatie en maatschappelijk draagvlak 

verbreden 



Materiaal 



BEES map 

http://www.biodiversity.be/3955/ 



Natuurrapport:  
Ecosysteem assessment 

NARA-T 
Toestand & trend van 

ecosystemen en 
ecosysteemdiensten 

2014 

NARA-B 
Aan de slag met 

ecosysteemdiensten  

2016 

NARA-S 
Toekomstverkenning 

groene infrastructuur 

2018 

Natuur- 
verkenning 
2050 



Natuurverkenning 2050 
Culturele identiteit versterken De natuur haar weg laten vinden 

De stroom van de economie benutten Samenwerken met natuur 



Oplossingsstrategieën op basis van  
groene infrastructuur 

• Voor belangrijke uitdagingen:  
– biodiversiteitsverlies tegengaan 
– Klimaatverandering 
– Sociale cohesie 
– ….. 

• Sterktes en zwaktes van de verschillende visies 
• Synergiën en knelpunten tussen de visies 

 

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

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


Ervaringen ESD-forum 

 



Vaststellingen uit ESD-Forum 
• Sommige partners ervaren het  ESD-concept nog als ontoegankelijk en/of zouden ook de 

toepasbaarheid van het concept nog willen versterken. Er bestaan daarnaast nog enkele 
psychologische drempels om er actief mee aan de slag te gaan. 

• Het concept wordt regelmatig nog te selectief toegepast in plaats van op een integrale 
manier (“cherry picking”). Daarnaast blijft het steeds belangrijk om voldoende aan te sturen 
op optimalisatie van meerdere ESD in plaats van op de maximalisatie van slechts één dienst. 

• De complementariteit met andere methoden – die niet volledig in de ESD-aanpak zitten – 
vraagt om extra aandacht (bv. aanvullende socio-economische impactstudies, specifieke 
ecologische data,…). 

• De integratie van deze aanpak in andere beleidsinstrumenten (“bredere verankering”) kan 
beter en sommige (lokale) partners ervaren nog de behoefte aan een sterkere, praktische 
ondersteuning bij het uitwerken van een aanpak op maat voor een specifiek project (nood 
aan “capacity building” door hulpmiddelen ter beschikking te stellen). 

• Het opzetten van echte co-creatieprocessen met en door alle partners blijft eveneens een 
aandachtspunt, rekening houdend met alle uitdagingen dat zo’n aanpak let zich meebrengt 
(bv. om tot een consensus en constructieve samenwerking te komen). 



IPBES Belgian Uptake Event 

• Georganiseerd door het Belgium Biodiversity 
Platform 

• 01/10/2018 
• Rapport beschikbaar 

https://www.biodiversity.be/4376 

• Suggesties voor VL 
– Waar kan IPBES versterken? 
– Waar kan IPBES nieuwe impulsen steunen? 
– Wat kan VL doen om IPBES te steunen? 

 

https://www.biodiversity.be/4376


Suggesties ‘nieuwe impulsen’ 

• Meenemen in transitie trajecten 
• Werk op gedragsveranderingen 
• Verruim participatie, co-creatie 
• Integreer in onderwijsplannen 
• Toepassen van Natural Capital Accounting 
• Ondersteun ‘vergroeningsinitiatieven’ 



Naar een actieplan ESD-Forum 

• In ontwikkeling op vraag van beleidsraad OMG  
• Focus op entiteitsoverschreidende acties 
• Samenwerking andere beleidsdomeinen  
• Discussie op ESD-symposium (04/02) 
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