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Ecosysteemdiensten als kader voor gebiedsontwikkeling
(landschapsontwikkeling)
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Landschap: ‘een gebied, zoals waargenomen door de mens, waarvan het karakter het 
resultaat is van de actie en interactie tussen menselijke en/of natuurlijke factoren 
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Het geheel is meer dan de som van de delen
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Landschapsmanagement: continue evolutie
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ecosysteemdiensten
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Wat zijn Ecosysteemdiensten (ESD)?

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen 
die mens en maatschappij verkrijgen
van de ecosystemen – “de goederen en
diensten van natuur en landschap”

Het concept van ecosysteemdiensten is 
inherent mensgericht: ecologische
structuren en processen worden
vertaald naar ‘waarden’ die zowel
ecologisch, socio-cultureel of 
economisch vertaald kunnen worden.

http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/_DSC6623.jpg
http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Beeldenbank/Begrazing%20Heuvelland.jpg
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De basis is het ecosysteem

• Welke diensten een ecosysteem kan leveren hangt af van het geheel van specifieke 
(abiotische) kenmerken van de locatie en van het ecosysteem.

• (Een ecosysteem is een natuurlijk systeem dat bestaat uit alle organismen die in een bepaald gebied voorkomen, 
samen met hun abiotische omgeving, en de wisselwerkingen tussen beide ((loof)bossen, heide, waterloop, …). 

• Een ecosysteem dat kwaliteitsvol, volledig en veerkrachtig is, kan veel diensten leveren.

• Een ecosysteem wordt kwaliteitsvol en veerkrachtig door: 

• voldoende groot te zijn, 

• in verbinding te staan met andere ecosystemen, 

• op de juiste plaats in het landschap te kunnen ontwikkelen (abiotiek)

• De kans te krijgen om zijn interne processen te laten verlopen

• Alle soorten (planten, dieren, …) te bevatten die je er kan verwachten

• …
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Ecosysteemdiensten als basis voor gebiedsgerichte dialoog

• Ecosysteemdiensten als argument om te tonen dat het landschap multifunctioneel is 
en verschillende functies niet tegenstrijdig hoeven te zijn.

• Groter begrip bij partners, deels door een meer toegankelijk taalgebruik

• Grotere kans om bij een gesprekspartner een raakvlak/element vinden dat hij of zij 
belangrijk vindt

• Een bos/bomenrij:

• bijdragen aan biodiversiteit

• betere connectiviteit verzekeren voor bv. vleermuizen

• windvang, bestuiving en plaagreductie voor de ernaast liggende akker.

• Als buffer voor geluid en fijn stof voor een woonkern waardoor de levenskwaliteit verbetert.

• Schaduw om de gevolgen van klimaatverandering te verminderen en het hitte-eiland effect te milderen.

• Een aangenamere leefomgeving, gewoon al door het zicht op groen waardoor het welzijn stijgt.
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Groeiende kennis
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Voorbeeld Geluidsreductie

Vraag naar geluidsreductie
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Voorbeeld Geluidsreductie

Vraag naar geluidsreductie

Aanbod aan geluiddemping

Levering aan geluidsreductie
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Gebruik ecosysteemdiensten in de provincie Antwerpen



Ecosysteemdiensten ‘zichtbaar’ maken
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Ecosysteemdienst Beschrijving outputkaarten Eenheid
1 Voedselproductie Jaarlijkse toegevoegde waarde van de landbouwactiviteiten in 2015 €/ha*jaar
2 Houtproductie Jaarlijks gemiddeld volume houtoogst m³/ha*jaar 

Waardering jaarlijkse gemiddelde houtoogst €/ha*jaar
3 Energiegewassen

a. Landbouw Jaarlijkse energieopbrengst LHV Gj/ha*jaar
Jaarlijkse toegevoegde waarde van de landbouwactiviteiten in 2015 €/ha*jaar

b. Bosbouw Jaarlijkse energieopbrengst LHV Gj/ha*jaar
c.  Maaibeheer Jaarlijkse energieopbrengst LHV Gj/ha*jaar

4 Watervoorziening Jaarlijks onttrokken volume uit freatisch grondwater m³/ha*jaar
5 Bestuiving Kwalitatieve indicator voor pollinatie geleverd in Vlaanderen Kwalitatief
6 Waterinfiltratie Jaarlijkse infiltratie m³/ha*jaar
7 Waterretentie Seizoenale retentie m³/ha

Maximale retentie m³/ha
8 Koolstofopslag in Biomassa Jaarlijkse koolstofopslag in biomassa ton C/ha*jaar
9 Koolstofopslag in Bodem Totale koolstofopslag in de bodem ton C/ha

10 Nutriëntenopslag Bodem Totale stikstofopslag ton N/ha
Totale fosforopslag ton P/ha

11 Denitrificatie Jaarlijkse denitrificatie in de bodem kg/ha*jaar
12 Erosiepreventie Jaarlijkse vermeden erosie ton/ha*jaar
13 Luchtkwaliteit Depositie PM10 kg/ha*jaar
14 Geluidsreductie Vraag naar geluidsreductie aantal woningen aantal

Jaarlijkse toegevoegde woningwaarde €/jaar
15 Stedelijk klimaat Vermeden temperatuurstijging °C
16 Beleving Recreanten Aantal recreatie bezoeken per jaar Bezoeken/ha*jaar
17 Kwaliteit Woonomgeving Jaarlijkse toegevoegde woningwaarde €/ha*jaar 
18 Gezondheidseffecten Ontvangst van gezondheidseffecten DALY/ha

Producerende ESD

Regulerende en ondersteunende ESD

Culturele ESD



Bundels van ecosysteemdiensten
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Combinatie van Bundels
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De voordelen van de Ecoplan methode

• wetenschappelijke kennis wordt ‘vertaald’ naar intuïtief leesbare kaarten.

• Alle ecosysteemdiensten kunnen gemakkelijk worden gescreend

• Wetenschappelijk (IWT) berekende modellen, ontwikkeld door verschillende kennisinstellingen samen.

• Transparant: handleiding online beschikbaar met gedetailleerde beschrijving van de gebruikte modellen.

• Standplaatsafhankelijk.

• Kleine pixel grootte: 10m, 5m, 1m ook mogelijk

• Doorgerekend en beschikbaar voor heel Vlaanderen, berekend per gemeente/provincie/…  snel 

raadpleegbaar.

• Modeleertool om effecten van eigen projecten door te rekenen.
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Open ruimte beleid ifv waterinfiltratie

Watersysteemkaart omgeving ten noorden van Herentals

Bruin: zone voor waterinfiltratie

Groen: zone voor waterretentie 

(water vasthouden)

Blauw:  permanent nat
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Landduinen
(15.000 ha)

©Uantwerpen ecosphere
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Zuidrand
(5000 ha open ruimte)

Rood: voedselproductie + bestuiving + 
waterretentie
Groen: houtproductie + koolstofopslag 
hout –> bossen
Blauw: waterretentie + koolstofopslag 
in de bodem + opslag van nutriënten 
in de bodem + stikstofverwijdering 
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© Inge 
Vermeulen

Multifunctioneel inrichten: kansen benutten 
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En nog veel meer …

Zicht op groen
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Beschikbaar stellen kennis mbt ecosysteemdiensten (focus gemeenten)

Eerste kennismaking met 
ESD

Online training om de 
kaarten te gebruiken

Zelfstandig gebruik in 
projecten, beleid en planning

website storymap geoloket
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Belang ecosysteemdiensten

• Ecosystemen herstellen is een effectieve en multifunctionele manier om 

terug meer veerkracht te brengen in onze natuurlijke systemen.

• Het is natuurlijk en duurzaam op lange termijn.

• Ecosysteemdiensten tonen ons de waaier aan mogelijkheden voor de 

inrichting van onze ruimte en kunnen ons helpen om onderbouwde 

beslissingen te nemen (het is geen beslissingsinstrument op zich).

• Door ecosysteemdiensten, en hun onderlinge samenhang, zichtbaar te maken, 

stimuleren we een totaalbenadering van het landschap.

• Natuurlijke oplossingen (nature based solutions) zijn vaak goedkoper en 

leveren verschillende ecosysteemdiensten in tegenstelling tot 

(hoog)technologische adaptatiemaatregelen.
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• https://www.provincieantwerpen.be/lokale-besturen/duurzame-
gemeenten/begeleiding/ecosysteemdiensten.html

• Geoloket Ecosysteemdiensten:

• https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html

• Vanaf januari 2023: interpretatie van een aantal kaartlagen

• inge.vermeulen@provincieantwerpen.be

Specifieke vragen rond ecosysteemdiensten

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dict/gis/digitale-kaarten.html
mailto:Inge.vermeulen@provincieantwerpen.be

