
 

Toespraak Joke Schauvliege – MAES-event 

Aanspreking, 

(Mijnheer de Commissaris, Mevrouw de Commissaris, Mevrouw de Staatssecretaris, mijnheer de 
voorzitter van dit MAES-event, geachte leidend-ambtenaren, dames en heren), 

 

Slide 1: Ecosystem Assessment Flanders – 22 May 2014 

Aan de vooravond van 25 mei is het ook voor mij een van mijn laatste optredens in het kader van 
mijn huidig mandaat als Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu en Natuur. Want zoals u intus-
sen wellicht weet, houden we in België dit weekend niet alleen Europese, maar ook federale en 
regionale verkiezingen. Ik beschouw het als een eer om mijn internationaal werk als Vlaams minis-
ter voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, binnen de huidige legislatuur, op deze MAES high level 
conference te kunnen afronden. 

Dames en heren, als Vlaams minister bevoegd voor leefmilieu en natuur heb ik tijdens mijn man-
daat kunnen ervaren dat het een hele uitdaging is om de sociaaleconomische waarde van de na-
tuur een duidelijke plaats te geven binnen de andere beleidsdomeinen, zeker in een periode van 
economische crisis.  

Slide 2: Flanders: urbanised and highly fragmented 

Vlaanderen behoort met bijna 7,5 miljoen inwoners op 13.682 km² tot de meest verstedelijkte 
gebieden van de wereld.  

Tal van sectoren – landbouw, natuur, transport, industrie, recreatie, mobiliteit, … – eisen hun 
plaats op in de open ruimte. Doordat de open ruimte schaars is in Vlaanderen en bovendien vele 
functies vervult, is een monofunctionele benadering van de open ruimte niet langer houdbaar. 

Slide 3: High social, economic and ecological costs 

Voor de verstedelijking en versnippering van het platteland betaalt Vlaanderen een hoge prijs. De 
biodiversiteit gaat achteruit en ook de sociaaleconomische kosten lopen op. Vlaanderen kampte 
de voorbije decennia bijvoorbeeld met tal van overstromingen die een grote materiële schade als 
gevolg hadden. Studies wijzen uit dat de verstedelijking en de verharding een doorslaggevende rol 
spelen in die wateroverlast. Alle inspanningen ten spijt, blijft ook de luchtverontreiniging in Vlaan-
deren een punt van zorg. Het kostenplaatje van enerzijds remediërende maatregelen om lucht-
verontreiniging aan te pakken en anderzijds extra gezondheidszorg, stijgt gestaag. En ook de zuive-
ring van verontreinigd afvalwater is jaarlijks goed voor miljoenen euro’s. 
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Ook de maatschappelijke kost van het gebrek aan groene ruimten kunnen we niet miskennen.  
Open ruimte met robuuste natuur is bijvoorbeeld noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen 
en voor onze fysieke en mentale gezondheid. Zonder natuur zou de kost van onze gezondheids-
zorg danig stijgen.  

Slide 4: Nature helps 

Waar we echter vaak onvoldoende bij stil staan, is het feit dat de natuur zelf kan helpen om dure 
milieuproblemen op te lossen. Zo kan de natuur bijdragen tot de beveiliging tegen overstromin-
gen, het zuiveren van water, het bestrijden van luchtverontreiniging of door het aanbieden van 
een fraaie omgeving voor recreatie of ontspanning. 

Slide 5: How can nature-based solutions help? 

De waarde van natuur blijft evenwel nog vaak onzichtbaar, wordt onvoldoende in rekening ge-
bracht in beleidsbeslissingen en is ook in het publieke debat nog onvoldoende aanwezig. Om ver-
dere achteruitgang van natuur en biodiversiteit tegen te gaan, moeten we de waarde van natuur 
beter naar waarde schatten. 

Het in kaart brengen van ecosystemen en hun diensten moet er ook in Vlaanderen voor zorgen dat 
de kennis over de socio-economische waarde ervan groeit. Door het onzichtbare zichtbaar te ma-
ken, zetten we ecosystemen en hun diensten op de politieke agenda en brengen we ze in het 
maatschappelijk debat.  

Slide 9: Natural flood protection by Sigmaplan 

Ik wil dit graag concreet maken aan de hand van enkele voorbeelden. Een sprekend voorbeeld van 
maatschappelijke diensten die ecosystemen in Vlaanderen leveren, zijn de gecontroleerde over-
stromingsgebieden die in het kader van het Sigmaplan in het Schelde-estuarium worden aange-
legd. Die natuurgebieden moeten in de eerste plaats de regio rond de Schelde beschermen tegen 
overstromingen. Enkele gebieden zijn al operationeel en hebben intussen hun nut al ruimschoots 
bewezen. Tijdens de sinterklaasstorm in december 2013 stroomde het gloednieuwe gebied 
Bergenmeersen in Wichelen onder water, waardoor de omgeving gespaard bleef van waterover-
last. Maar de overstromingsgebieden van het Sigmaplan bieden meer dan waterveiligheid. De uit-
zonderlijke, Europees beschermde getijdennatuur die er groeit, zuivert het rivierwater, zodat het 
visbestand opleeft en de natuurlijke voedselketen herstelt. De mooie landschappen die het Sig-
maplan creëert, zijn ook op recreatief vlak een grote meerwaarde. Fietsers en wandelaars kunnen 
er hun gang gaan, en dat geeft op zijn beurt impulsen aan de lokale economie: de horeca, fietsver-
huurbedrijven, plattelandslogies, enzovoort. In sommige gebieden blijft landbouw mogelijk en 
helpen landbouwers de natuur beheren. Kortom, veiligheid, natuur en economie gaan hier won-
derwel samen. De intersectorale en multidisciplinaire aanpak levert ook hier een grote meerwaar-
de. 
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Slide 10: Green cities improve air quality 

Een ander voorbeeld van een ecosysteemdienst met grote maatschappelijke waarde in Vlaande-
ren, is de impact van stedelijk groen op de luchtkwaliteit in steden. Ondanks een merkelijke daling 
van het fijn stof tijdens de periode 2004-2012, blijft de fijnstofconcentratie hoog in onze steden. 
Daarom investeert Vlaanderen fors in de ontwikkeling van een groen stedengewest. Groen in de 
stad zorgt bovendien niet alleen voor schonere lucht, het buffert ook het geluid, tempert het kli-
maat en is een bron van ontspanning en sociale interactie.  

Slide 6: Ecosysteemonderzoek in Vlaanderen 

Bijzonder aan de Vlaamse aanpak is dat we ons niet beperken tot het enkel in kaart brengen van 
de ecosysteemdiensten. De Vlaamse aanpak is een totaalbenadering. Concreet verloopt het on-
derzoek naar de ecosysteemdiensten in Vlaanderen in drie fases.  

In een eerste fase, die dit jaar wordt afgerond, maken de onderzoekers van het INBO een synthese 
van de beschikbare kennis over de ecosysteemdiensten in Vlaanderen. We analyseren hierbij niet 
alleen het aanbod van ecosysteemdiensten, ook de vraag naar en het gebruik ervan worden on-
derzocht. Daarnaast schatten we in die eerste fase ook de waarde van de ecosystemen in en be-
noemen we de drijvende krachten. We onderzoeken tenslotte ook de relatie tussen de ecosys-
temendiensten en de biodiversiteit.  

In fase 2, in 2016 voorzien, worden de bestaande beleidskaders kritisch geëvalueerd.  

In de laatste fase, gepland voor 2018, verkennen we mogelijke toekomstscenario’s voor het be-
leid. Belangrijk hierbij is dat telkens bestaande kennis en bestaand beleid worden bekeken vanuit 
het perspectief van de ecosysteemdiensten. De vraag die hier centraal staat: hoe kunnen we het 
gebruik van ecosysteemdiensten verbeteren.  

Slide 7: Project organisation 

Cruciaal voor het slagen van het onderzoek is ook het opzetten van een evenwichtige project- en 
processtructuur. Naast een interdisciplinair projectteam dat gecoördineerd wordt door het INBO, 
werd een samenwerking opgezet met experts uit het beleid, het middenveld en de wetenschappe-
lijke wereld. Belangrijk om aangeven is dat die samenwerking multisectorieel wordt benaderd. 
Naast experten uit de milieu- en natuursector, wordt ook samengewerkt met vertegenwoordigers 
van de beleidsdomeinen Landbouw en Visserij, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en Openbare 
Werken. Deze aanpak is een garantie opdat de rapportage breed maatschappelijk gedragen zou 
worden. En tenslotte worden ook bestaande initiatieven zoals de Natuurwaardeverkenner van het 
departement Leefmilieu geïntegreerd, waarmee we in staat zijn ecosysteemdiensten op projectni-
veau te kwantificeren en economisch te waarderen. 
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De projectorganisatie kan ook terugvallen op bestaande netwerken zoals BEES, the Belgium Eco-
system Services (BEES) Community. BEES is een treffend voorbeeld van een goed werkende Com-
munity of Practice (CoP). Binnen het BEES-netwerk worden de officiële Belgische standpunten op 
de Europese MAES-teksten voorbereid, en binnen BEES werd ook de basis gelegd om een ecosys-
teemonderzoek voor Wallonië op te starten.  

Slide 8: Phase 1: state & trend of ecosystems and their solutions 

De eerste fase van het onderzoek werd dit voorjaar afgerond. Het NARA-T rapport dat naar aan-
leiding van deze fase van het onderzoek werd opgemaakt, beschrijft de toestand van 16 ecosys-
teemdiensten in Vlaanderen. Het gaat onder andere over klimaatregeling, regulering van de lucht-
kwaliteit, natuurlijke bescherming tegen overstromingen, .... De verschillende ecosysteemdiensten 
werden in kaart gebracht, waarbij zowel het aanbod, de vraag als het gebruik werd onderzocht. 
Het uitgangspunt van ons onderzoek was telkens hetzelfde: welke diensten aan de maatschappij 
genereren de ecosystemen en welke waarde vertegenwoordigen ze voor de maatschappij? 

Slide 11: Phase 1: state & trend of ecosystems and their solutions 

Met het in kaart brengen en analyseren van elk van de ecosysteemdiensten beantwoorden we aan 
target 2, actie 5 van de Europese biodiversiteitsstrategie.  

Slide 12: Take-home messages 

Dames en heren, ecosystemen kunnen heel wat sectoroverschrijdende diensten en sociaalecono-
mische meerwaarden bieden aan de samenleving.  

Ecosysteemdiensten bieden concrete oplossingen om het monofunctioneel ruimtegebruik en het 
verlies aan biodiversiteit in Vlaanderen tegen te gaan. De uitdaging bestaat erin om het concept 
van ecosysteemdiensten verder te integreren in de Vlaamse beleidskaders, zoals de natuurwetge-
ving of het beleidsplan ruimte, en om de juiste managementtools te ontwikkelen – zoals de na-
tuurwaardeverkenner – die de integratie kunnen faciliteren. Meer dan ooit moet Vlaanderen stre-
ven naar een transdisciplinaire aanpak, waar economie, ecologie en sociale ontwikkeling even-
wichtig samengaan. Dat zoeken naar evenwicht kan enkel door een multidisciplinaire aanpak en 
een maatschappelijk debat waar àlle sectoren mee aan tafel zitten.  

Het vervolg van ons onderzoek, in de tweede en derde fase, moet ervoor zorgen dat we onze ken-
nis van de ecosysteemdiensten verder verfijnen. Het opzetten van een breed, constructief overleg, 
op alle bestuursniveaus en met alle sectoren, is essentieel. Want, dames en heren, ecosysteem-
diensten zijn geen zaak van de natuursector alleen, ze belangen iedereen aan. MAES biedt hier-
voor een efficiënt en goed onderbouwd internationaal kader. 

 

Ik dank U. 
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