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PROLOOG 

 
“We vinden het moeilijk om iets graag te zien wat we niet kunnen 
benoemen en wat we niet graag zien, vinden we niet waard om te 

redden.”1 
 
Als samenleving worden we vandaag geconfronteerd met belangrijke 
uitdagingen: bevolkingsgroei, vergrijzing, stijging van consumptie, nood aan 
nieuwe vormen van hernieuwbare energieproductie, klimaatveranderingen, 
achteruitgang van biodiversiteit, … Deze uitdagingen hebben een weerslag op 
ons leven, op het leven rondom ons en in het bijzonder ook op de ruimte waarin 
wij leven.  
 
In haar vernieuwd ruimtelijk beleid tracht de provincie Oost-Vlaanderen 
bewust te zijn en ons bewust te maken van deze ruimtelijke uitdagingen. Bij de 
opmaak van haar ruimtelijk beleidsplan bouwt de provincie een duidelijke 
leidraad op zodat de steden, de gemeenten, zijn gebruikers en bewoners aan 
de slag kunnen gaan met de ruimtelijke uitdagingen van de toekomst. 
 
Eén van de belangrijke pijlers van de ruimte rondom ons zijn de voordelen die 
de natuur aan de mens geeft, de zogenoemde ecosysteemdiensten. De 
ecosysteemdiensten zijn veelvuldig bestudeerd en maken nu al deel uit van het 
beleid. De natuur is een belangrijke vruchtbare voedingsbodem voor ons huidig 
leven. Zij geeft ons producten en diensten, alleen is dit niet altijd zo zichtbaar. 
 
Taal is het instrument bij uitstek om ideeën over ons leven en het leven rondom 
ons met anderen uit te wisselen. Door woorden te verbinden aan alles wat we 
in de wereld tegenkomen, geven we er betekenis en waarde aan. Voor 
ecosystemen bestaat momenteel een eigen en vooral zeer wetenschappelijke 
taal waardoor het soms moeilijk is om een link te leggen met het dagdagelijkse 
leven. Met deze studie wil de provincie de bestaande ecosysteemdiensten 
zichtbaar maken en dichterbij brengen, door ze te verbeelden in een 
begrijpbare taal en door ze te koppelen aan de ruimtelijke uitdagingen voor de 
toekomst.  
 
 

 
1 vrij vertaald naar Robert Macfarlane – Britse schrijver en docent aan de Emmanuel College van Cambridge 
 





Inhoud 
 

[Document Number] 
I 

INHOUD 

Proloog ________________________________________________________________________ 1 

Inhoud _________________________________________________________________________ I 

 De verschillende voordelen van de natuur ____________________________ 4 

 Wat zijn ecosysteemdiensten, welke zijn er en waar bevinden ze zich in Oost-Vlaanderen?4 

 Ecosysteemdiensten kunnen elkaar versterken/tegengaan 9 

 Wat is meetbaar en wat niet? 10 

 Waar halen we info en hoe meten we? 12 

 Wat is de link tussen ecosysteemdiensten en het ruimtelijk beleid? 12 

 welke aspecten zijn belangrijk voor een betere integratie in ruimtelijk beleid en hoe gaan 
we hier mee om? 13 

 Hoe kunnen we de resultaten van deze studie gebruiken? 15 

 Selectie en clustering van ecosysteemdiensten _______________________ 16 

 Doel van de studie 16 

 Manier van werken 18 
2.2.1. Selectie ecosysteemdiensten waar ruimtelijke ingrepen een impact op hebben __ 19 
2.2.2. Selectie op basis van beschikbare informatie ______________________________ 19 
1.1.1. Conclusie __________________________________________________________ 20 

 Clustering 26 
2.3.1. Normalisering ______________________________________________________ 26 
2.3.2. Clustering _________________________________________________________ 26 
2.3.3. Combineren van clusters met andere kaartlagen die informatie geven over bepaalde 
ecosysteemdiensten _________________________________________________________ 29 

 Beperkingen van het onderzoek 29 
2.4.1. Beperkte reeks kwantificeerbare ecosysteemdiensten ______________________ 29 
2.4.2. Onzekerheid van de gebruikte modellen _________________________________ 30 
2.4.3. Beperking grens Oost-Vlaanderen ______________________________________ 31 
2.4.4. Vraag en aanbod ____________________________________________________ 32 

 Analyse van Negen verschillende clusters ____________________________ 33 

 Inleiding 33 

 De negen clusters onder de loep 33 
3.2.1. Beschrijvende tekst __________________________________________________ 33 
3.2.2. Verhouding aantal ecosysteemdiensten per cluster ________________________ 33 
3.2.3. Verhouding soorten ecosysteemdiensten per cluster _______________________ 35 
3.2.4. De 9 clusters _______________________________________________________ 36 

 alternatieve interpretaties van de negen clusters 63 
3.3.1. Negen clusters bekeken vanuit hun landgebruik ___________________________ 63 
3.3.2. Negen clusters bekeken vanuit hun geografische verhouding aan  
ecosysteemdiensten _________________________________________________________ 64 



Inhoud 
 

      
II 

3.3.3. Negen clusters bekeken vanuit het (natuur)beeld op de clusters ______________ 66 

 Sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten ____________________ 72 

 Afwegingskader 72 
4.1.1. Criteria ___________________________________________________________ 75 

 De analyse per cluster 75 
4.2.1. Over alle clusters heen _______________________________________________ 75 
4.2.2. Cluster 1 __________________________________________________________ 76 
4.2.3. Cluster 2 __________________________________________________________ 79 
4.2.4. Cluster 3 __________________________________________________________ 82 
4.2.5. Cluster 4 __________________________________________________________ 84 
4.2.6. Cluster 5 __________________________________________________________ 86 
4.2.7. Cluster 6 __________________________________________________________ 89 
4.2.8. Cluster 7 __________________________________________________________ 92 
4.2.9. Cluster 8 __________________________________________________________ 95 
4.2.10. Cluster 9 __________________________________________________________ 97 

 Basislagen om de locaties waar knelpunten, sterkten, kansen en 
kwetsbaarheden zich kunnen voordoen in kaart te brengen ___________________________ 100 

5.1.1. Bepalen thema’s voor de basislagen ___________________________________ 101 
5.1.2. Criteria basislagen _________________________________________________ 101 
5.1.3. Afwegingskader voor de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse 
van de basislagen __________________________________________________________ 103 
5.1.4. De analyse per basislaag _____________________________________________ 104 
5.1.5. Mogelijke indicatoren die niet opgenomen werden in de gemaakte analyse ____ 151 

 Grafisch model ________________________________________________ 152 

 De opbouw van het grafisch model 152 
6.1.1. Het gelaagde holistisch systeem als vertrekpunt __________________________ 152 

 communicatie-tool 154 
6.2.1. Onderdelen van de communicatie-tool _________________________________ 155 

 Werk-tool 159 
6.3.1. Vanuit invloedssfeer op andere afbakeningen ____________________________ 161 

 Beleidsaanbeveling 162 

Literatuurlijst _________________________________________________________________ 164 

Bijlage A: CICES-BE en selectie____________________________________________________ 165 

Bijlage B: 3 groepen van clusteranalyse ____________________________________________ 166 

Bijlage C: z-waarden van de clusteranalyse _________________________________________ 168 

Bijlage D: onderbouwing natuurbeelden (kijkrichtingen op de natuur) ___________________ 169 

Bijlage E: Grafieken ecosysteemdiensten per cluster _________________________________ 173 

Bijlage F: Samengevoegde datalagen voor natuurlijke onderlaag ________________________ 178 



Inhoud 
 

[Document Number] 
III 

Bijlage G: Negen clusters bekijken vanuit landbgebruik ________________________________ 180 

Bijlage H: Sterktes en kwetsbaarheden per cluster ___________________________________ 185 

 



HOOFDSTUK 1 - De verschillende voordelen van de natuur 
 

      
4 

 DE VERSCHILLENDE VOORDELEN VAN DE NATUUR 

 WAT ZIJN ECOSYSTEEMDIENSTEN, WELKE ZIJN ER EN WAAR BEVINDEN ZE ZICH IN OOST-VLAANDEREN?2 

 
“The contribution that ecosystems make to human well-being”3 

 
Natuurvoordelen, door experten ook wel ecosysteemdiensten genoemd, zijn de voordelen die de 
natuur levert aan de mens. De natuur haalt fijn stof uit de lucht, zuivert ons water, produceert 
voedsel en materialen en biedt ontspanningsmogelijkheden. Ecosysteemdiensten zijn met andere 
woorden processen die ons leven op aarde mogelijk maken, ons beschermen en ons helpen ons leven 
beter te maken. 
 
Er zijn levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten, door experten producerende ecosysteemdiensten 
genoemd, die ons leven op aarde mogelijk maken zoals voedsel, proper water en grondstoffen voor 
kleding of energie. 
 
Er zijn levensbeschermende ecosysteemdiensten, door experten regulerende ecosysteemdiensten 
genoemd, die ons beschermen tegen bedreigingen zoals droogte, overvloedige neerslag of 
luchtvervuiling. 
 
Er zijn levensverbeterende ecosysteemdiensten, door experten culturele ecosysteemdiensten 
genoemd, die ons mogelijkheden bieden op het vlak van recreatie, ontspanning, inspiratie en 
spiritualiteit. 
 
In deze studie worden de termen ecosysteemdiensten en natuurvoordelen als synoniemen gebruikt. 
Ecosysteemdiensten is de wetenschappelijk meest correcte term. Natuurvoordelen is een meer 
behapbare term voor wie niet met de materie vertrouwd is. 
 

 
2 De belangrijkste studies over ESD van de voorbije jaren kan je terugvinden op de website van de natuurwaardeverkenner.be, alle 
begrippen worden uitgelegd vanuit de definitie die ecopedia.be uit deze studies heeft gefilterd.  
3 CICES: www.cices.eu 

https://www.ecopedia.be/encyclopedie/natuur
https://natuurwaardeverkenner.be/#/info
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Schema rapport: NARA2014 

 
Als we mensen vragen welke ecosysteemdiensten ze kennen, benoemen ze vooral 
levensnoodzakelijke en levensverbeterende ecosysteemdiensten. De levensbeschermende 
ecosysteemdiensten zijn veel minder zichtbaar voor niet deskundigen. In het wetenschappelijk 
onderzoek naar ecosysteemdiensten komen de levensbeschermende ecosysteemdiensten dan weer 
veel meer aan bod omdat deze eerder aansluiten bij de studie naar het functioneren van 
ecosysteemprocessen.   
 
Er zijn veel ecosysteemdiensten en het is niet makkelijk om deze op te sommen en in te delen naar 
de verschillende groepen. Op Europees niveau is er een overeenstemming over welke 
ecosysteemdiensten er bestaan en in welke van de drie groepen ze worden ingedeeld. Dit werd 
vastgelegd in een lijst die het CICES genoemd wordt: ‘The Common International Classification of 
Ecosystem Services’ ofwel ‘De gemeenschappelijke internationale classificatie van 
ecosysteemdiensten’4. Deze lijst werd gebaseerd op een diepgaand en onderbouwd onderzoek van 
experten in opdracht van het Europese Milieu Agentschap en was nodig om de afwegingen op 
beleidsniveau van ecosysteemdiensten op een gelijklopende manier in te delen en te benoemen 
voor heel Europa. 
 
Deze lijst werd door Belgische experten licht aangepast aan de ruimtelijke context in België. Deze 
CICES-BE lijst wordt gebruikt om te bepalen welke ecosysteemdiensten er in Oost-Vlaanderen 
aanwezig zijn en vormt het vertrekpunt van deze studie.5 
 
Deze lijst is geen stilstaand gegeven, maar is continu in beweging door nieuw onderzoek. Indien de 
lijst in de toekomst zou veranderen is het nodig dat de provincie in staat is hierop in te spelen. We 
maken de gevolgde methodiek van de studie daarom voldoende flexibel, toegankelijk en 
transparant. 

 
4 CICES: www.cices.eu 
5 Zie bijlage A voor meer informatie rond de evolutie en selectie van de CICES-BE lijst 
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De lijst met ecosysteemdiensten is erg uitgebreid. Op het moment van dit onderzoek zijn er 56 aparte 
subklassen van ecosysteemdiensten. Onderstaande tabel somt deze verschillende 
ecosysteemdiensten op. Voor meer informatie rond deze lijst verwijzen we naar bijlage A. 
 

CICES_BE-benaming Vertaling naar een heldere taal 
Producerende ecosysteemdiensten Levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten 
Voeding 

- Gecultiveerde gewassen 
- Keuken en tuingewassen 
- Veeteelt 
- Hobbydieren voor voedsel 
- Eetbare wilde planten, dieren en fungi 
- Gecultiveerde zoetwatervis 
- Zoetwatervis en schaaldieren 
- Eetbare waterplanten 
- Gekweekte zeevis en schaaldieren 
- Wilde zeevis en schaaldieren 
- Eetbare planten van zoute en brakke wateren 

Bron van voedsel 
- Eetbare gekweekte planten, 

dieren en paddenstoelen op het 
land 

- Eetbare wilde planten, dieren en 
paddenstoelen op het land 

- Gekweekte zoetwatervis en 
eetbare planten 

- Wilde zoetwatervis, schaaldieren 
en planten 

- Gekweekte zeevis, schaaldieren, 
planten en algen 

- Wilde zeevis, schaaldieren, 
planten en algen 
 

Drinkbaar water 
- Oppervlaktewater 
- Grondwater 

 
Niet-drinkbaar water  

- Oppervlaktewater 
- Grondwater 

 

Bron van water 
- Drinkwater 
- Water voor gebruik in landbouw 

en industrie 

Materialen 
- Sierplanten en dieren 
- Plantenvezels zoals hout, vlas, stro... 
- Dierlijke vezels 

Bron van hernieuwbare grondstoffen 
voor verschillende toepassingen 

- Sierplanten en dieren 
- Hout, vlas, stro en andere 

plantaardige materialen 
- Huiden, beenderen en andere 

dierlijke materialen 
 

Energie 
- Biomassa gebaseerde bronnen planten 

o Energiegewassen en plantenresten 
o Houtgewassen en - resten 

- Biomassa gebaseerde bronnen dieren 
- Water-, wind- en zonne-energie (abiotisch) 

Bron van hernieuwbare grondstoffen 
voor energie 

- Energiegewassen en 
plantenresten 

- Houtgewassen en -resten 
- Mest, vet en dierlijke oliën 
- Water-, wind- en zonne-energie 

 
Regulerende ecosysteemdiensten Levensbeschermende 

ecosysteemdiensten 
 
Bioremediatie van vervuilde gronden 

 
Natuurlijke bodemzuivering 
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Waterzuivering en zuurstoftoevoer Natuurlijke waterzuivering 
Nutriëntenregulatie Regulatie van voedingsstoffen in bodem 

en water 
 

Regulatie van luchtkwaliteit Natuurlijke luchtzuivering 
 

Afscherming Beperking geluidsoverlast en visuele 
hinder 
 

Stabilisatie van grondstromen en erosiecontrole 
- Aardverschuivingen 
- Bescherming tegen water- en winderosie 

Erosiebestrijding 
 
 
 

Buffering en demping van massastromen Transport en opslag van sediment 
 

Hydrologische cyclus en waterbeheer Waterbeschikbaarheid 
 

Bescherming tegen overstromingen 
- Natuurlijke bescherming tegen 

overstromingen en sediment regulatie 
- Kustbescherming 

Bescherming tegen overstromingen 
- Beheersing van overstromingen 

binnenland 
- Kustbescherming 

 
Bestuiving Bestuiving 

 
Zaadverspreiding Zaadverspreiding 

 
Behoud van kraamkamers en habitats Behoud van kraamkamers en habitats 

 
Preventie en controle van branden Preventie en controle van branden 

 
Controle van invasieve soorten Controle van invasieve soorten 

 
Plaagbestrijding Natuurlijke plaagbestrijding 

 
Ziektebestrijding Natuurlijke ziektebestrijding  

 
Controle van ‘nature born’ menselijke ziekten Controle van ‘nature born’ menselijke 

ziekten bijv. Lyme 
 

Vermindering van bepaalde ziekten door contact met 
natuur 

Vermindering van bepaalde ziekten door 
contact met natuur 
 

Bodemvorming en compositie Behoud bodemkwaliteit 
 

Globaal klimaat door vermindering broeikasgassen Klimaatbeheersing door opslag koolstof 
Regulatie micro en regionaal klimaat 

- Regionaal klimaat 
- Stedelijk microklimaat 
- Landelijk microklimaat 

 

Verkoeling 
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Culturele ecosysteemdiensten Levensverbeterende ecosysteemdiensten 
 
Natuurlijke omgeving voor niet -exclusieve 
buitenactiviteiten 

- Groene omgeving voor functionele 
verplaatsingen 

- Landschappen voor recreatie 
- Natuurlijke landschappen en soorten voor 

natuurbeleving en educatie 
- Landschappen en biodiversiteit voor 

onderzoek 
 

 
Beweging en ontspanning stimuleren 
Ontmoetingen stimuleren 
Tot rust komen 
Natuur beleven 
Leren door de natuur 
 
 

Natuurlijke omgeving geschikt voor exclusieve 
buitenactiviteiten 

Privégroen voor beweging en 
ontspanning 

Natuurlijke omgeving rond bebouwde gebieden 
- Rond gebouwen voor wonen, werken, leren... 
- Rond ziekenhuizen, rusthuizen, 

revalidatiecentra... 
 

Uitzicht op groen 

Landschappen en soorten met culturele en 
symbolische waarde 

Typische landschappen en symbolische 
soorten. Erfgoed en lokale identiteit 
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Er bevinden zich op elke plek in Oost-Vlaanderen ecosysteemdiensten, zij het telkens in andere 
hoeveelheden, grootte en niet altijd even zichtbaar aanwezig. Onderstaand schema geeft hier een 
duidelijk beeld van. Hoe meer aaneengesloten stukken open ruimte hoe groter het aandeel 
ecosysteemdiensten (blauwe kleur). Hoe stedelijker we gaan, hoe groter het aandeel 
maatschappelijke activiteiten6 (oranje kleur). Toch zijn ook hier ecosysteemdiensten aanwezig, zelfs 
in de grootste steden. We kennen ze onder de vorm van groene buitenruimte, verkoeling, …  
 

 
Schema ecosysteemdiensten in functie van de conceptnota Beleidsplan Oost-Vlaanderen7 
 

 ECOSYSTEEMDIENSTEN KUNNEN ELKAAR VERSTERKEN/TEGENGAAN 

Ecosysteemdiensten zijn onderhevig aan veranderingen in de (leef)omgeving, aan de manier waarop 
we naar ze kijken en aan veranderingen in het beleid. Elke waarneming van ecosysteemdiensten 
moet dus gezien worden als een momentopname. 
 
Ecosysteemdiensten staan niet altijd los van elkaar. Sommige kunnen zonder problemen samen 
voorkomen zonder elkaar veel te beïnvloeden zoals luchtzuivering door afvang van fijn stof en 
koolstof opslag in de bodem. Ecosysteemdiensten kunnen elkaar ook versterken, een betere 
waterkwaliteit kan bijvoorbeeld bijdragen tot een hogere drinkwaterproductie en visproductie.  
Maar ze kunnen elkaar ook beperken of bedreigen. Zo kunnen ingrepen om meer voedsel te 
produceren ervoor zorgen dat andere ecosysteemdiensten zoals water- en bodemkwaliteit 
verminderen.  
 
Het is daarom belangrijk om altijd het volledige plaatje te bekijken: de volledige verzameling van 
ecosysteemdiensten en niet de ecosysteemdienst op zich. Enkel focussen op één natuurvoordeel 
zoals bijvoorbeeld de visvangst, kan leiden tot niet-duurzaam gebruik en schadelijke effecten hebben 
op de andere ecosysteemdiensten van de zee.  

 
7 Bron: Conceptnota Beleidsplan Oost-Vlaanderen 
7 Bron: Conceptnota Beleidsplan Oost-Vlaanderen 
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 WAT IS MEETBAAR EN WAT NIET? 

Niet alle ecosysteemdiensten zijn gekend of meetbaar. Daarnaast is er ook niet voor alle 
ecosysteemdiensten dezelfde hoeveelheid aan informatie beschikbaar. Sommige 
ecosysteemdiensten kunnen we enkel kwalitatief omschrijven, sommige kunnen we scoren of verder 
kwantificeren, aan nog een kleinere groep kunnen we ook een monetaire waarde toekennen. De 
volgende afbeelding met de piramide stelt dit voor. Onderaan begint de brede basis met allerlei 
ecosysteemdiensten die geleverd worden door ecosystemen. Deze basis geeft in eerste instantie 
zoveel mogelijk voordelen van de natuur aan. Ook de ecosysteemdiensten waarvan we niet exact 
weten welke ecosystemen/soorten deze ecosysteemdiensten leveren en de ecosysteemdiensten 
waarvan we het bestaan nog niet kennen. 

Figuur 1: meten van ecosysteemdiensten  

 
Bron: vertaling van Kettunen et al. (2009) 

Van de ecosysteemdiensten met een kwalitatieve waarde proberen we te weten te komen hoeveel 
elke ecosysteem juist levert. Dit kunnen we door te gaan meten op het terrein of processen in kaart 
te brengen. Dit kan enkel als er wetenschappelijke methoden en meetgegevens beschikbaar zijn. 
Daarnaast moet er ook een wetenschappelijke overeenstemming bestaan dat de methode bruikbare 
resultaten levert. Ecosysteemdiensten waarvoor te weinig wetenschappelijke informatie of geen 
wetenschappelijke overeenstemming bestaat, blijven in de kwalitatieve groep.  
 
Wanneer we kijken naar de ecosysteemdiensten met enkel een kwalitatieve waarde dan komen we 
vaak de levensverbeterende ecosysteemdiensten tegen. Deze ecosysteemdiensten zijn moeilijk te 
koppelen aan een specifiek ecosysteem of zijn niet kwantitatief of in een geldwaarde uit te drukken. 
Deze levensverbeterende ecosysteemdiensten ontstaan uit een visie waarbij mensen een andere 
beleving hebben van hun omgeving. Ze kijken dan eerder naar een totaalbeeld van het landschap en 
niet naar de losstaande ecosysteemdiensten op een lijst. Denk hierbij aan ecosysteemdiensten als 
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identiteit van een plaats, de spiritualiteit, … Deze voorbeelden kunnen omschreven worden als 
belevingen van gebruikers of de relatie tussen de cultuur van een individu of een groep en hun 
leefomgeving.  
 
De beleving van een ecosysteemdienst vanuit een individu en/of gemeenschap heeft vooral een 
maatschappelijke basis, terwijl het concept van ecosysteemdiensten eigenlijk start vanuit een 
wetenschappelijke context.  
 
Dit resulteert in een conflict tussen de beleving van gebruikers en het concept ‘ecosysteemdiensten’ 
en geeft ook aan waarom er weinig beschikbare data voor levensverbeterende ecosysteemdiensten 
zijn, die we kunnen gebruiken. Onderzoek toont ook aan dat levensverbeterende 
ecosysteemdiensten door hun gebruikers boven en door elkaar waargenomen worden, met andere 
woorden in gelaagde groeperingen en niet in afzonderlijke categorieën van ecosystemen8. Daarom 
zullen we in deze studie ook kijken naar verschillende interpretaties van natuur en 
ecosysteemdiensten (zie hoofdstuk 3) 
 
Tot slot kan er gekeken worden of de ecosysteemdiensten uit de kwantitatieve groep ook kunnen 
uitgedrukt worden in een geldwaarde. Dit kan slechts voor een nog kleinere groep van 
ecosysteemdiensten, vaak omdat er geen economische studies voorhanden zijn.  
 
De monetaire waardering van ecosysteemdiensten is nuttig om te gebruiken in maatschappelijke 
kosten-batenanalyses of voor het bepalen van de kosten efficiëntie van een maatregel. Om te 
bepalen welke ecosysteemdiensten belangrijk zijn in een bepaald gebied en wat de sterkten en 
kwetsbaarheden daarvan zijn hoeft men ze niet noodzakelijk in geld uit te drukken. 
 
Het voordeel van deze aanpak is dat we een zo volledig mogelijke bundel van ecosysteemdiensten 
bekijken.  
  

 
8 Stålhammer, S., & Pedersen, E. 2017; Plieninger et al. 2012 
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 WAAR HALEN WE INFO EN HOE METEN WE? 

De laatste jaren zijn er heel wat nationale en internationale studies die ecosysteemdiensten 
proberen in kaart te brengen, te kwantificeren en te waarderen. Recent werden verschillende 
methoden om ecosysteemdiensten te kwantificeren en in kaart te brengen afgetoetst en 
samengebracht in een gelaagde aanpak. Dit afhankelijk van de informatie die voorhanden is, zoals in 
de piramide wordt beschreven. Ze gaan in op zowel biofysische, participatieve en economische 
methoden (H2020 project: Esmeralda-project.eu).  
 
Voor Vlaanderen zijn 18 ecosysteemdiensten in kaart gebracht in het Natuurrapport 2014, de 
methoden om deze te kwantificeren zijn verder ontwikkeld in ECOPLAN 20169. Deze data worden 
dan ook in deze studie gebruikt. Dit zorgt er wel voor dat het aantal ecosysteemdiensten dat we 
kunnen in kaart brengen kleiner is dan de verschillende benoemde ecosysteemdiensten in CICES (zie 
ook hoofdstuk 2). 
 
In deze Vlaamse studies zijn de ecosysteemdiensten voor Vlaanderen in kaart gebracht. Ze hebben 
daarbij geen uitgebreide, proces-gebaseerde modellen gebruikt omwille van de complexiteit en 
rekentijd. Dergelijke oefeningen zijn zeer uitgebreid en op korte termijn niet uitvoerbaar voor een 
verkenning van een breed aantal ecosysteemdiensten. Wel hebben ze gebruik gemaakt van de 
resultaten (statistische functies) van verschillende biofysische modellen en empirisch onderzoek. Dit 
zorgt er wel voor dat de resultaten een zekere onzekerheid bezitten en enkel kunnen gebruikt 
worden om verschillende gebieden of scenario’s te vergelijken, niet als absolute cijfers. Gezien het 
juist de doelstelling van deze studie is om gebieden binnen Oost-Vlaanderen te vergelijken en als 
startpunt van ruimtelijk beleid dienst te doen, zijn deze data geschikt 

 WAT IS DE LINK TUSSEN ECOSYSTEEMDIENSTEN EN HET RUIMTELIJK BELEID? 

 
Zoals werd meegeven in het woord vooraf, wordt onze samenleving geconfronteerd met belangrijke 
ruimtelijke uitdagingen, wat zorgt voor nieuwe omstandigheden die op hun beurt weer invloed 
hebben op onze leefomgeving. Dit verplicht ons bewust na te denken over onze omgang met de 
beschikbare ruimte en om weloverwogen keuzes te maken. 
 
Deze veranderende omstandigheden worden vaak veroorzaakt door de mens. Het aanpassen van 
het soort landgebruik zoals bijvoorbeeld het uitbreiden van een woonwijk in een bosrijk gebied zorgt 
voor een wijziging in het aanbod van de ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten zijn immers 
inherent verbonden met het ecosysteem. Ze zijn afhankelijk van bepaalde soorten en van de fysische 
kenmerken van een systeem zoals bodemtype, grondwaterstanden... In het voorbeeld van de 
woonwijk worden de ecosysteemdiensten verminderd. Deze landgebruiksverandering heeft zowel 
een direct als een indirect effect. De ecosysteemdiensten die gelinkt zijn aan de bomen zoals 
verkoeling, het opnemen van koolstof, opslag van hemelwater in de bodem, ... vallen geheel of 
gedeeltelijk weg. Daarnaast zijn er ook nog indirecte effecten op ecosysteemdiensten: zo zal de 
hoeveelheid groen in de buurt dalen wat leidt tot minder ruimte voor recreatie en minder 
gezondheidsbaten. We kunnen dus stellen dat beleidskeuzes in verband met ruimtelijke ordening 
een groot effect hebben op de ecosysteemdiensten en dus ook op de kwaliteit van ons leven en dat 

 
9 ECOPLAN was een onderzoeksproject gefinancierd door het Vlaams Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie dat 
liep van 2013 tot 2016. ECOPLAN ontwikkelde ruimtelijk expliciete informatie en instrumenten voor de beoordeling van 
ecosysteemdiensten. Het ontwierp instrumenten voor de evaluatie van functionele ecosystemen als een kostenefficiënte strategie om de 
landgebruiksefficiëntie en milieukwaliteit te verbeteren.” 
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van toekomstige generaties. Toch blijft de invloed van het verhaal rond de integratie van 
ecosysteemdiensten in het ruimtelijk beleid tot op vandaag te beperkt. 10 
 
Zelfs het louter zichtbaar zijn of onzichtbaar zijn van bepaalde ecosysteemdiensten, kan een invloed 
hebben op de ecosysteemdiensten errond. Wanneer we ons onvoldoende bewust zijn van de impact 
die bepaalde ecosysteemdiensten kunnen hebben op hun omgeving en op andere 
ecosysteemdiensten, kan de versterking van één ecosysteemdienst zorgen voor het verdwijnen van 
een of meerdere andere ecosysteemdiensten. De aanplant van een naaldbos voor houtproductie 
bijvoorbeeld zal zowel effect hebben op de bodem, het bodemgebruik als de beplanting erop en 
wijzigt het aanbod van bijna alle bestaande ecosysteemdiensten op die locatie. 
 

 
BOS OF 

 
HEIDE? 

 
Wanneer we met andere woorden beslissen om in te zetten op bepaalde ecosysteemdiensten, zal 
het belangrijk zijn kennis te hebben van de bedreigingen en kansen ervan. Dat bewustzijn is cruciaal 
in dit verhaal. 
 
De Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een vernieuwd ruimtelijk beleid onder de vorm van een 
ruimtelijk beleidsplan en wil bewuste keuzes kunnen maken en maximaal rekening houden met de 
ecosysteemdiensten. De link tussen het ruimtelijk beleid en de ecosysteemdiensten wordt 
opgenomen in het beleidskader ‘robuuste en veerkrachtige ruimte’. Op deze manier wil de Provincie 
Oost-Vlaanderen de ecosysteemdiensten of de natuurvoordelen een volwaardige plaats geven in het 
maatschappelijk debat en zo de weerbaarheid en de kracht van de natuur om zich aan te passen aan 
de veranderende omstandigheden versterken. 

 WELKE ASPECTEN ZIJN BELANGRIJK VOOR EEN BETERE INTEGRATIE IN RUIMTELIJK BELEID EN HOE GAAN WE 
HIER MEE OM?  

Om in het ruimtelijk beleid met het verhaal van de ecosysteemdiensten aan de slag te gaan zijn er 
alvast twee belangrijke aspecten essentieel, met name de gebruikte taal en de betekenis en 
waardering van ecosysteemdiensten. Onvoldoende aandacht voor deze aspecten is een deel van de 
reden waarom ecosysteemdiensten nog steeds een beperkte rol spelen in het ruimtelijk beleid.  
 
Een eerste aspect is een begrijpbare taal met sprekende grafische visualisaties. Vaak blijft het verhaal 
van de ecosysteemdiensten hangen op een wetenschappelijk niveau waardoor niet-experten 
afhaken. Het gebruik van moeilijke begrippen en lange lijsten van tabellen en schema’s zorgt voor 
een moeilijke uitvoering in de ruimtelijke planning. Er is dus nood aan een koppeling tussen de 
technische woordenschat en de taal van de gebruikers.  

 
10 Bron: Onwikkeling van een afwegingskader ecosysteemdiensten voor onbebouwde woonuitbreidingsgebieden (INBO) 
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Het rapport rond een heldere ecosysteemdienstentaal biedt een inzicht hoe we kunnen omgaan met 
dit probleem.11 Een begrijpbare taal in de vorm van een positief verhaal rond ecosysteemdiensten 
met sprekende visualisaties kan hier een sleutelrol spelen. Op deze manier is er interactie mogelijk 
tussen experten, beleidsmakers en gebruikers en kan deze studie een instrument zijn om op 
verschillende niveaus aan de slag te gaan. 
 
Een tweede aspect is een gedeeld begrip van de betekenis en waardering van natuur niet alleen op 
vlak van kennis (van deskundigen), maar ook op vlak van beleving (van gebruikers) van onze 
leefomgeving. Onze beleving van het landschap is verbonden aan de taal die we gebruiken om de 
wereld rondom ons te observeren, te duiden en te waarderen. Dit wordt bepaald door sociale en 
culturele invloeden van onze maatschappij. Individuen of sociale groepen gaan dus op een andere 
manier om met de ruimte en geven een eigen betekenis aan de natuur. Het wetenschappelijke 
verhaal van de ecosysteemdiensten houdt geen rekening met een verschil in beleving. Deskundigen 
leggen vaak de focus op kennis terwijl gebruikers eerder steunen op beleving en ervaringen om een 
waarde te geven. Een voorbeeld van dit probleem zijn de levensverbeterende ecosysteemdiensten 
zoals recreatie, inspiratie, Onderzoek toont aan dat gebruikers het moeilijk vinden om de waardering 
op te splitsen volgens de schematische lijst van de ecosysteemdiensten. Hun ervaring over de natuur 
is een totaalbeleving en geen verzameling van aparte categorieën.12 Daarnaast zijn er mensen die de 
natuur beleven als een onafhankelijke waarde die niet altijd gekoppeld moet worden aan menselijke 
noden. 
 

 
Schema deskundigen/ gebruikers13 

 
Om ecosysteemdiensten binnen de ruimtelijke ordening te kunnen gebruiken moeten deskundigen 
en gebruikers naar elkaar toe kunnen komen. De waarde van ecosysteemdiensten mag dus niet enkel 
door experten bepaald worden maar moet ook rekening houden met de beleving van gebruikers. 
Een duidelijke afbakening van de verschillende maatschappelijke belevingen van de natuur is hierbij 
van groot belang. 
 

 
11 Bron: Een heldere ecosysteemdienstentaal (INBO 2016) 
12 Bron: Stålhammer, S., & Pedersen, E. 2017; Plieninger et al. 2012 
13 Bron: eigen interpretatie van Publieke visies op natuur en de consequenties voor het natuurbeheer, Buijs, 
2009 
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De methode die dit onderzoek gebruikt voor de afbakening van beleving zijn: natuurbeelden. Elk 
natuurbeeld staat voor een maatschappelijke kijk op de natuur en haar voordelen. Door het 
wetenschappelijke verhaal van de ecosysteemdiensten samen te voegen met de maatschappelijke 
context kunnen we bijdragen aan een gedeeld begrip van de betekenis en waardering van natuur. 
Voor meer informatie rond deze methode en de resultaten verwijzen we naar hoofdstuk 2 
(natuurbeelden). 
 
De twee omschreven randvoorwaarden: taal en betekenis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en spelen een belangrijke rol in de keuzes die we voor onze wereld maken. De visie binnen het 
ruimtelijk beleidsplan verlegt daarom de focus van een beschermend en eenzijdig beleid naar een 
meer genuanceerd en positief verhaal, namelijk: “Welke meerwaarde biedt deze natuur ons?”. Door 
via deze invalshoek naar de uitdagingen te kijken ontstaan er mogelijkheden om op een andere 
manier om te gaan met onze leefomgeving en een nieuw perspectief te scheppen voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen. Binnen deze visie zet dit onderzoek een eerste stap om de huidige 
kansen, knelpunten, sterktes en kwetsbaarheden van ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen in 
kaart te brengen en grafisch voor te stellen. Zo zijn ze inzichtelijk en bevattelijk voor wie met 
ecosysteemdiensten op bovenlokaal en lokaal niveau aan de slag wil. De in dit onderzoek 
geproduceerde kaarten zijn een startpunt van verder overleg in ruimtelijke planning.  

 HOE KUNNEN WE DE RESULTATEN VAN DEZE STUDIE GEBRUIKEN?  

Het rapport kan gezien worden als een positief narratief dat een brug slaat tussen het 
wetenschappelijk concept van de ecosysteemdiensten en de ruimtelijk planning. De resultaten van 
deze studie kunnen op twee manieren gebruikt worden: 
 
Ten eerste is de studie inzetbaar als communicatiemiddel op bovenlokaal en lokaal beleidsniveau. 
Het vertelt het verhaal van de clusters van ecosysteemdiensten die overal in de Provincie Oost-
Vlaanderen aanwezig zijn en dat de verschillende manieren waarop we naar natuur kijken belangrijk 
zijn om waarden te gaan bepalen. Daarnaast legt de studie een link met het landschap en de 
ruimtelijke omgeving die voor iedereen herkenbaar en begrijpbaar is. Op deze manier kan iedereen 
zonder voorafgaande kennis meestappen in het verhaal van ecosysteemdiensten en zelf een link 
leggen met zijn of haar directe leefomgeving. Om dit mee te ondersteunen wordt er door de 
Provincie Oost-Vlaanderen een digitaal platform aangeboden om dit verhaal mee uit te dragen.  
 
Een tweede mogelijkheid is om de methodiek van de studie te gebruiken om inzicht te krijgen in de 
kansen, knelpunten, sterktes en kwetsbaarheden van de ecosysteemdiensten in een gebied of om 
verder onderzoek te voeren. Met de output van de studie kan ingeschat worden of plannen en 
projecten in harmonie zijn met bovenlokale beleidslijnen die de provincie heeft gedefinieerd. De data 
werden verwerkt tot een gebruiksvriendelijke tool, waarbij een link gemaakt kan worden tussen de 
kansen, knelpunten, sterktes en kwetsbaarheden van de ecosysteemdiensten en ruimtelijke 
ingrepen. Via de tool kan binnen een gebied gekeken worden welke acties kunnen genomen worden 
om ecosysteemdiensten te versterken door kansen te grijpen en knelpunten weg te werken. Een 
bijkomend belangrijk aspect is dat deze methode mee kan evolueren met nieuwe datalagen en 
zichten over de ecosysteemdiensten. 
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 SELECTIE EN CLUSTERING VAN ECOSYSTEEMDIENSTEN 

 DOEL VAN DE STUDIE 

Het doel van de studie is om ecosysteemdiensten te selecteren die eigen zijn aan Oost-Vlaanderen 
en die ecosysteemdiensten te clusteren die samen iets te vertellen hebben over de provincie en haar 
landschap. De uiteindelijke resultaten vormen een startpunt om mee het debat rond het ruimtelijk 
beleid te voeden. Ze geven een beeld van het huidige aanbod van ecosysteemdiensten.  
 
In deze studie ligt de focus op het aanbod van ecosysteemdiensten: dus de aanwezigheid van 
ecosysteemdiensten in een gebied. Daarnaast heb je ook nog de vraag naar ecosysteemdiensten: de 
mate waarin mensen wensen gebruik te maken van de ecosysteemdienst, al dan niet bewust bijv. 
vraag naar open ruimte om te recreëren staat voor een meer onbewuste vraag naar zuivere lucht.  
Het in kaart brengen van het huidige aanbod van ecosysteemdiensten is een eerste stap om het 
thema ‘robuuste en veerkrachtige ruimte’ een volwaardige plaats te geven in het maatschappelijk 
debat.  Het loskoppelen van het aanbod van ecosysteemdiensten van de vraag naar deze 
ecosysteemdiensten heeft zijn beperkingen (zie 2.2.6), maar het maakt ons wel bewust van de 
ecosysteemdiensten die de open ruimte biedt ongeacht of deze maatschappelijk relevant zijn of niet. 
De behoeften die komen vanuit onze maatschappelijke activiteiten (consumptie) zullen pas later in 
het proces (van de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte) toegevoegd en geïntegreerd 
worden.  
 
Bestaande studies hebben het begrip ecosysteemdiensten voldoende gedefinieerd om 
misverstanden te vermijden. Het is wel belangrijk de juiste ecosysteemdiensten te selecteren 
waardoor de provincie na deze studie aan de slag kan gaan met ecosysteemdiensten in het 
Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050”. Concreet betekent 
dit dat de provincie in haar beleidsplan enkel zal ingaan op elementen die ruimtelijk zijn en enkel 
deze die de Oost-Vlaamse ruimte bepalen. Hoewel op zich alle ecosysteemdiensten relevant zijn, 
heeft het binnen de doelstelling van dit onderzoek geen nut om in te gaan op ecosysteemdiensten 
waar ruimtelijke ingrepen geen impact op kunnen hebben. Daarnaast is er ook niet voor alle 
ecosysteemdiensten voldoende informatie om deze te linken aan specifieke ecosystemen en in te 
schatten hoe groot het aanbod ervan is.  
Daarom selecteren we eerst welke ecosysteemdiensten we in de verdere oefening meenemen en 
welke datalagen we hiervoor moeten gebruiken.  
 
Zelfs als we een relevante selectie maken uit de vele ecosysteemdiensten, blijft er nog steeds een 
groot aantal over. Het is niet overzichtelijk om die allemaal samen visueel weer te geven op het 
schaalniveau van de provincie. Dit overzicht is nodig om vast te kunnen leggen welke opgaven we als 
provincie willen aanpakken in Oost-Vlaanderen tegen 2050. Door te kijken welke 
ecosysteemdiensten in bepaalde gebieden telkens in dezelfde verhouding voorkomen, kunnen we 
ze groeperen/ clusteren en krijgen we een vereenvoudigde weergave van het huidige aanbod aan 
ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen. Een andere reden om te clusteren is dat het belangrijk is 
om ecosysteemdiensten in een bundel bekijken en niet afzonderlijk. We doen dit omdat sommige 
diensten elkaar versterken en er tussen andere diensten afwegingen nodig zijn (zie ook deel 1.2). 
Door de ecosysteemdiensten in een bundel te bekijken en niet afzonderlijk, met andere woorden te 
clusteren, maken we zo optimaal mogelijk gebruik van het aanbod aan ecosysteemdiensten.  
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De verschillende clusters geven gebieden in Oost-Vlaanderen weer die een vergelijkbaar aanbod aan 
ecosysteemdiensten hebben. Deze verdeling is sterk gelinkt aan het landgebruik omdat het aanbod 
van ecosysteemdiensten sterk samenhangt is met het type ecosysteem en kenmerken zoals 
bodemtype en grondwaterstanden. Door de sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten van 
de clusters te benoemen is het mogelijk om op een gefundeerde basis beleid te voeren rond hoe 
deze ecosysteemdiensten te versterken om aan de uitdagingen waarvoor de provincie staat 
tegemoet te komen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering.  
 
De resultaten van deze studie worden samengebracht in een grafische tool (zie hoofdstuk 6).  
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 MANIER VAN WERKEN 

We volgen een gestructureerde aanpak vertrekkende vanuit de CICES-BE lijst waarbij we de relevante ecosysteemdiensten selecteren en dan clusteren.  
 

 



HOOFDSTUK 2 - Selectie en clustering van ecosysteemdiensten 
 

[Document Number] 
19 

2.2.1. SELECTIE ECOSYSTEEMDIENSTEN WAAR RUIMTELIJKE INGREPEN EEN IMPACT OP HEBBEN 

We vertrekken van de indeling van 56 ecosysteemdiensten van CICES-BE (zie hoofdstuk 1). Voor al 
deze ecosysteemdiensten is er een aanbodzijde en een vraagzijde. Dus er gebeurt in eerste instantie 
geen filtering tussen aanbod en vraag van ecosysteemdiensten. Van deze 56 voordelen gaan we na 
of deze op een of ander manier beïnvloed worden door ruimtelijk beleid (direct en/ of indirect). In 
principe hebben alle ecosysteemdiensten uit de lijst een link met ruimtelijk beleid. Dit is inherent 
aan ecosysteemdiensten aangezien het aanbod samenhangt met de fysische eigenschappen van de 
ruimte zoals bodemkenmerken, landgebruik en land- en waterbeheer. Levensverbeterende 
ecosysteemdiensten hangen ook sterk samen met de nabijheid van mensen. Verschillende 
ruimtelijke ingrepen hebben een invloed op deze fysische eigenschappen. Verharding, ingrepen die 
de waterhuishouding wijzigen, openstellen van natuurgebieden voor recreatie... zijn maar enkele 
voorbeelden die het aanbod van ecosysteemdiensten kunnen wijzigen (zie ook hoofdstuk 1.5).  
 
Watervoorziening (4 ecosysteemdiensten in CICES) is hierop een uitzondering en wordt niet verder 
meegenomen in de selectie. Het gaat hier over het onttrokken water uit gebieden. De wijze waarop 
dit binnen de Vlaamse studies berekend wordt, is moeilijker rechtstreeks te linken aan de bijdrage 
van specifieke gebieden (de studies berekende de hoeveelheid water die er wordt opgepompt, in 
deze analyse heb je nodig hoeveel elk gebied bijdraagt tot deze waterbeschikbaarheid). We kunnen 
wel bekijken hoeveel water wordt vastgehouden en geïnfiltreerd door een ecosysteem. Deze laatste 
kan dan indirect een beeld geven hoe belangrijk het ecosysteem is voor watervoorziening.  
 
We nemen dus 52 van de 56 ecosysteemdiensten uit de lijst mee naar de volgende stap.  

2.2.2. SELECTIE OP BASIS VAN BESCHIKBARE INFORMATIE 

 
In een tweede stap hebben we voor de overige 52 ecosysteemdiensten bekeken of ze kunnen 
voorkomen in Oost-Vlaanderen. Er zijn er alvast 10 niet van toepassing. Het gaat om zeegebonden 
ecosysteemdiensten en een aantal ecosysteemdiensten die niet toegelaten zijn in Vlaanderen zoals 
verzamelen van wilde paddenstoelen.  
 
In een derde stap hebben we bekeken of er data beschikbaar zijn om het aanbod in kaart te brengen 
en te kwantificeren. We maakten hiervoor gebruik van de recentste studie in Vlaanderen: ECOPLAN.  
Voor 21 van de opgesomde ecosysteemdiensten op de CICES-BE lijst is momenteel óf geen 
wetenschappelijke methode beschikbaar om het natuurlijke proces dat aan de grondslag van de 
ecosysteemdienst ligt te modelleren op een eenvoudige manier óf geen data beschikbaar om de 
methode in te vullen en ze te kwantificeren. Sommige vooral levensverbeterende 
ecosysteemdiensten zijn gewoon moeilijk te vatten in cijfers omdat het hier over een brede beleving 
van het landschap gaat. Denk maar aan het karakter van een landschap dat ons een plaats geeft waar 
we ons thuis voelen (‘sense of place’) of een belangrijke religieuze plek (bijv. Ons-Heerenboompje in 
Poperinge) of symboolwaarde (bijv. geboortebos, herdenkingsboom) (zie deel 1.4).  
 
We houden in totaal 21 ecosysteemdiensten uit de CICES-lijst over. Deze worden weergegeven in 19 
kaarten van ECOPLAN. Dit komt omdat voedselproductie kaart 3 ecosysteemdiensten omvat uit de 
CICES-lijst (plantaardig, dierlijk voedsel en vlas en stro). Ook de regulatie van globaal en regionaal 
klimaat zit vervat in 1 ecosysteemdienst “opslag van koolstof”. Verder zitten de overblijvende 3 
levensverbeterende ecosysteemdiensten vervat in 2 kaarten “recreatie” en “toegevoegde waarde 
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wonen door groen”. Andere ecosysteemdiensten bestaan dan weer uit meerdere kaarten (bijv. 
natuurlijke waterzuivering).  
 
Het onderzoek rond kwantificeren en karteren van ecosysteemdiensten evolueert continu. Wanneer 
er nieuwe of aangepaste data ter beschikking komen zal de provincie deze kunnen integreren in de 
resultaten van deze studie.  
 
De kaarten van ECOPLAN geven een inschatting van het aanbod aan ecosysteemdiensten. Ze maken 
het mogelijk om ruimtelijke vergelijkingen te maken tussen verschillende gebieden (welk gebied 
levert welke ecosysteemdienst het meest?) als ook veranderingen in te schatten tussen scenario’s 
(welke ecosysteemdiensten worden er meer geleverd en welke gaan achteruit?). De interpretatie 
van de resultaten moet dan ook in de eerste plaats focussen op aanwezige en potentiële verschillen 
in plaats van op de absolute hoeveelheden en waarden die een bepaald gebied levert. Verder kan je 
de resultaten ook gebruiken om trends in voorkomen van ecosysteemdiensten en hun ruimtelijke 
verdeling binnen Oost-Vlaanderen te analyseren (zie ook deel 1.4).  
 
Zoals eerder gezegd is het de bedoeling van deze studie om enkel het aanbod van 
ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen in kaart te brengen. Het is echter niet steeds evident om 
enkel te focussen op het aanbod omdat vooral de levensverbeterende, maar ook sommige 
levensbeschermende ecosysteemdiensten moeilijk volledig los te koppelen zijn van de vraag. Zo zal 
voor de meeste levensverbeterende ecosysteemdiensten het aanbod gewoon bestaan uit de 
aanwezigheid van groene ruimte. Dit is weinigzeggend. We hebben daarom voor deze 
ecosysteemdiensten een stukje van de vraag meegenomen bijv. nabijheid van woningen in zones 
van geluidsoverlast van wegen, recreatiemogelijkheden, ...  We vermelden dit telkens in de 
onderstaande tabel.  

1.1.1. CONCLUSIE 

De volgende 21 ecosysteemdiensten worden meegenomen naar de volgende stap. Ze geven een 
voldoende breed beeld van de volledige lijst en vormen ook de meest relevante ecosysteemdiensten 
voor Oost-Vlaanderen. We geven ook per ecosysteemdienst weer welke kaartlaag we hebben 
behouden. De informatie op deze kaarten is weergegeven in cellen van 10x10 meter. In elke cel 
wordt een waarde voor de ecosysteemdienst weergegeven.  
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Voor meer informatie over hoe deze kaarten zijn opgebouwd verwijzen we naar Vrebos et al. 2017.  
 

Natuurvoordeel Datalaag 
Bron van voedsel 

- Gecultiveerde gewassen 
- Veeteelt 

 

Deze kaart geeft de voedselproductie weer in toegevoegde 
waarde (€) per ha per jaar op basis van de 
bodemgeschiktheid voor bepaalde teelten, de 
teeltregistraties en de toegevoegde waarde per teelt. 
Veeteelt wordt gelinkt aan weiland en hooilanden. De output 
van deze kaart geeft het actuele aanbod aan voedsel weer op 
basis van het huidige gebruik van de gronden. (zie kaart 
ECOPLAN 01_5_1_voedselproductie) Vlas hoort bij de teelten 
in de kaart “voedselproductie”. 
 

 
Bron van hernieuwbare 
grondstoffen 

- Plantenvezels 
- Hout 

 

Voor hout geven we het aantal m³ stamhout weer dat jaarlijks 
ter beschikking is om te oogsten op basis van de jaarlijkse 
aanwas van stamhout (SIM4Treemodel) per houtsoort, 
boniteit14 en het % dat hiervan geoogst worden op basis van 
het type beheer (bedrijfstijd). (zie kaart ECOPLAN 
02_3_4_volume_oogstbaar_hout) 
 
 
 
 
 

Bron van hernieuwbare 
grondstoffen voor energie (hout) 

 

De gebruikte kaart geeft de kJ energie aan dat kan 
geproduceerd worden door hout. We berekenen dit op basis 
van het aantal m³ biomassa (jaarlijkse aanwas takken en 
wortels) dat jaarlijks kan geoogst worden voor 
energieproductie. (zie kaart ECOPLAN 
03_3_2_EnergieHoutActueel) 
 
 
 
 

Natuurlijke waterzuivering 

 
 
 
 

Om deze ecosysteemdiensten te kwantificeren gebruiken we 
drie kaarten.  
 
Biologische denitrificatie is een van de belangrijkste 
processen om stikstof uit het milieu te verwijderen en draagt 
bij aan waterzuivering. Het zorgt voor lagere concentraties 
aan stikstof in de waterlopen. De kaart toont de totale 
jaarlijkse denitrificatie uit ondiep grondwater (kg 
stikstof/ha.jaar). De manier van berekenen bevat 
vraaggerelateerde elementen. Ze is sterk gelinkt aan de 
hoeveelheid stikstof die uitspoelt vanuit de omgeving. Dus 

 
14 De boniteit is een maat voor de groei van een bosbestand van een bepaalde boomsoort. Zo kan men bijv. 
spreken van Beuk boniteit 1 of Grove den boniteit 2. Deze groei hangt af van de boomsoort, de standplaats, 
het ziekteverleden van het bestand en ook van de standplaatsgeschiktheid van het genetisch materiaal 
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hoe meer stikstof er wordt aangeleverd door omliggende 
akkers, hoe meer de dienst geleverd wordt. (zie kaart 
ECOPLAN 11_3_1_ActueleDenitrificatie) 
 
Opslag van stikstof en fosfor in de bodem zorgt ervoor dat de 
bodem voedzaam blijft en dat het grond- en 
oppervlaktewater niet vervuild raakt. (ton stikstof/ha en ton 
fosfor/ha) (zie kaart ECOPLAN 10_3_3_BodemStikstof en 
kaart ECOPLAN 10_3_4_BodemFosfor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasthouden van voedingsstoffen 
in water en bodem 

 

 

Natuurlijke luchtzuivering 

 

Groen zuivert de lucht door het afvangen en opnemen van 
vervuilende stoffen. De afvang van fijn stof is een goede 
meetlat voor de mate van luchtzuivering. Deze kaart toon de 
hoeveelheid fijn stof (PM10) die jaarlijks uit de lucht wordt 
verwijderd door vegetatie. (zie kaart ECOPLAN 
13_3_1_SchattingAfvangPM) 
 
 
 
 
 
 

Beperking geluidsoverlast  In de woonomgeving is geluidsoverlast afkomstig van verkeer 
de voornaamste oorzaak van een verminderde kwaliteit van 
de leefomgeving. Een geluidsbuffer plaatsen tussen het 
verkeer en de bewoning is een veel voorkomende maatregel 
om hinder te voorkomen. Natuurlijke vegetatiestructuren 
kunnen eveneens als buffer fungeren. Ze verminderen 
effectief het geluid, maar hebben ook een psychologisch 
effect: je hoort de weg minder als je deze niet ziet en het 
ruisen van de bomen en zingen van vogels maakt het 
verkeersgeluid minder hinderend. De gebruikte methode 
bevat reeds elementen van de vraag naar dit natuurvoordeel. 
De kaart toont het effect van groen op de waarde van huizen 
doordat de bewoners minder hinder van geluid hebben 
(€/ha.jaar). (zie kaart ECOPLAN 14_5_1_Minimum 
LeveringWaardegroen) 
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Erosiebestrijding 

- Grondverschuivingen 
- Erosie wind/water 

 

 

Erosiebestrijding gebeurt wanneer aan het oppervlak 
liggende grondlagen beschermd worden tegen de invloeden 
van wind en water. Begroeiing doet dit beter dan bijv. 
onbegroeide akkers. Eén van de belangrijkste baten van 
bescherming tegen erosie wordt gerealiseerd door het 
vermijden van sedimentafzetting in bebouwde gebieden en 
waterlopen. Deze kaart toont het vermeden grondverlies (m³ 
bodem) door aanwezigheid van de bodembedekking. (zie 
kaart ECOPLAN 12_3_1_VermedenErosie) 

 
 

Waterbeschikbaarheid 
 

 

De waterbeschikbaarheid wordt gegarandeerd door 
verschillende processen.  
 
Infiltratie of insijpelen van water vult het grondwater- en 
oppervlaktewater aan. De kaart toont de mogelijke infiltratie 
op basis van bodemtextuur, grondwaterstanden en 
bodembedekking (m³ water/ha.jaar). (zie kaart ECOPLAN 
06_3_1_Actuele infiltratie) 
 
 
 
Het (tijdelijk) vasthouden van water zorgt er ook voor dat er 
bij droogte water beschikbaar is. Daarnaast zorgt het tijdelijk 
vasthouden van water bij hevige regenbuien dat er een 
lagere afvoer is en minder kans op overstromingen. De 
kaarten tonen enerzijds de hoeveelheid water die tijdelijk kan 
gebufferd worden tussen bijv. winter en zomer (zie kaart 
ECOPLAN 07_3_1 Seizoenale retentie) en de hoeveelheid 
water die permanent vastgehouden wordt in de eerste m van 
de bodem (zie kaart ECOPLAN 07_3_2 Permanente retentie). 
 
   
 
 

 
 
Vasthouden van water 
 

 

Bestuiving 
 

 

Bestuivers zijn noodzakelijk voor de voortplanting van heel 
wat gewassen (bestuivingsafhankelijke gewassen). Deze 
kaart scoort alle landgebruik op geschiktheid voor bestuivers 
als foerageer en/of leefgebied. Deze kaart toont enkel het 
aanbod aan bestuivers. Het wil niet zeggen dat er ook 
bestuivingsafhankelijk gewassen in de buurt zijn en dat de 
ecosysteemdienst wordt benut. (zie kaart ECOPLAN 05_3_1 
AanbodBestuiving) 
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Vermindering van bepaalde ziekten door 
contact met groen en water 
 

 

Door in contact te komen met groen komen mensen 
tot rust. Dit leidt tot een vermindering van bepaalde 
aandoeningen in de buurt van groen, voornamelijk 
psychische aandoeningen zoals bijv. depressie, 
maar ook fysische aandoeningen zoals 
hartaandoeningen. De kaart geeft het aantal 
levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen (DALY) 
15 die het groen vermijdt in buurt. In de methode 
zitten reeds elementen van de vraag vervat omdat 
we rekenen met de nabijheid van mensen) (zie kaart 
ECOPLAN 18_3_1_Aanbod_gezondheid) 

 
 

Klimaatbeheersing 
-globaal  
- regionaal 
 

 

 

Koolstof draagt bij tot de klimaatopwarming. Als 
deze koolstof wordt opgeslagen in de bodem of in 
planten kan deze niet in de atmosfeer terechtkomen 
en ook niet bijdragen tot de klimaatopwarming. Alle 
natuurtypen nemen koolstof op, maar vooral bossen 
met een grote, langlevende biomassa zijn belangrijk 
voor de opname. 
 
De kaarten tonen respectievelijk de potentiële 
voorraad koolstof tot op 1 m diepte (in ton/ha) 
onder een bepaald bodembedekkingstype (zie 
kaart ECOPLAN 09_3_2_C_Opslag in bodem) en de 
jaarlijkse koolstofopslag in spilhout en wortels van 
bomen (zie kaart ECOPLAN 08_3_2_C-opslag in 
hout). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verkoeling (stedelijk 
microklimaat) 
 

 

 
Klimaatverandering, in combinatie met een 
toenemende verstedelijking, kan leiden tot een 
stijging van de gemiddelde 
achtergrondtemperatuur en de vorming van 
zogenaamde hitte-eilanden in dichtbebouwde 
gebieden. Groen en water hebben een belangrijk 
potentieel voor de vermindering van deze hitte-
eilanden door 2 mechanismen: schaduwvorming 
en verdamping. Deze kaart toont het groen dat 
dichtbij hitte-eilanden is gelegen (binnen 250m) en 

 
15 Disability adjusted life years (DALY) zijn een maat voor de totale last die ontstaat door ziektes. Het meet het 
aantal mensen die vroegtijdig sterft door een ziekte + het aantal jaren dat mensen met beperkingen leven 
omwille van die ziekte (bijv. slecht functioneren, zich slecht voelen ...) 
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heeft dus reeds een link met de vraag. (zie kaart 
ECOPLAN 15_3_1_AanbodVerkoelingGroen) 

Landschappen voor ontspanning, 
sporten, ontmoeten, 
Landschappen om tot rust te 
komen, te beleven, te leren 
 

 

Door actief te zijn in de natuur maken we gebruik van de 
‘groene ruimte’ en genieten we op verschillende manieren 
van de positieve effecten ervan. In deze kaart wordt groen 
gescoord op een reeks factoren die het landschap 
aantrekkelijk (diversiteit landschappen, aanwezigheid 
water...) of minder aantrekkelijk (horizonvervuiling, geluid...) 
maken voor recreatie. Ook hier zijn reeds elementen van de 
vraag in vervat. We houden namelijk beperkt rekening met 
gebiedsinrichting, namelijk door de padendensiteit en de 
aanwezigheid van bezoekerscentra mee te nemen (VITO 
kaart Aantrekkelijkheid landschap voor recreatie; zie ook 
kaart ECOPLAN 16_2_1_Aantrekkelijkheid landschap). 
 
 

Zicht op groen wonen 
 

 

Woningen in de nabijheid van groene ruimte (natuur, bos en 
landbouwgebied) hebben een meerwaarde door het uitzicht 
op het gebied (visueel genot) en door de nabijheid van deze 
gebieden voor lokale recreatie. Deze kaart toont de 
toegevoegde waarde die groen heeft op de waarde van de 
huizen in de omgeving (straal van 400m) (€/ha.jaar). De vraag 
(namelijk de nabijheid van woningen) zit hier reeds in vervat 
(zie kaart ECOPLAN 
17_3_1_ToegevoegdeWaardeDoorGroen)  

 
In bijlage A worden alle CICES-BE en de geselecteerde ecosysteemdiensten weergegeven.  
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 CLUSTERING 

Clustering betekent het ruimtelijk samenbrengen van gelijksoortige activiteiten (in dit geval 
ecosysteemdiensten). Clusteranalyse is een techniek om gegevens (informatie) in te delen. Er 
bestaan heel veel manieren om een clusteranalyse uit te voeren, elk met voor- en nadelen. In bijlage 
B bespreken we de 3 belangrijkste groepen. In deze studie maken we gebruik van een puntsgewijze 
clusteranalyse. Daarbij worden vooraf een beperkt aantal eigenschappen van de clustering 
gedefinieerd. Het gebruiken van deze methodiek is relevant omdat we te maken hebben met veel 
verschillende datalagen bestaande uit data per cel en we vooraf geen idee hebben van welke clusters 
er gevormd worden.  

2.3.1. NORMALISERING 

De gebruikte natuurvoordeelkaarten zijn rasterkaarten. Ze bevatten een waarde per cel van 10x10m. 
Deze waarden zijn, naargelang de ecosysteemdienst, uitgedrukt in allerlei verschillende eenheden 
met heel uiteenlopende gemiddeldes en standaardafwijkingen. Om deze waarden bij de 
verschillende ecosysteemdiensten met elkaar te kunnen vergelijken, worden ze eerst 
genormaliseerd. Bij de normalisatie wordt voor ieder natuurvoordeel voor elke cel de afwijking van 
het gemiddelde berekend, uitgedrukt in een aantal standaardafwijkingen. De waarde 0 betekent dan 
dat een cel exact het gemiddelde scoort voor een natuurvoordeel, de waarde 1 komt overeen met 
eenmaal de standaardafwijking meer dan het gemiddelde, de waarde -2 met tweemaal de 
standaardafwijking minder dan het gemiddelde, enzovoort. Hoge scores krijgen zo een duidelijke 
waarde hoger dan 0 (idem voor zeer lage) die onderling wel vergelijkbaar zijn. 

2.3.2. CLUSTERING 

We maken hiervoor gebruik van de IsoCluster module in ArcGIS. Hierbij moet je het aantal clusters 
vooraf bepalen.  
 
De module laat slechts 15 indicatoren toe voor clustering. We moeten dus een bijkomende selectie 
doen uit de 19 kaarten van ECOPLAN. Hiervoor hebben we de totale levering van 
ecosysteemdiensten (aanbod x vraag) voor Oost-Vlaanderen vergeleken met deze in Vlaanderen. We 
hebben gekeken welke ecosysteemdiensten in Oost-Vlaanderen weinig aanwezig zijn in vergelijking 
met de gemiddelde levering in Vlaanderen. Ecosysteemdiensten die sterk gelinkt zijn aan bos scoren 
in Oost-Vlaanderen veel lager in verhouding met heel Vlaanderen. We hebben er dan ook voor 
gekozen om deze ecosysteemdiensten (houtproductie, koolstofopslag in biomassa en hout voor 
energie) niet mee te nemen in de clustering omdat deze minder doorslaggevend zijn bij het vormen 
van de clusters omwille van het feit dat ze slechts in lage hoeveelheden voorkomen. Als laatste kaart 
laten we de kaart vallen die aangeeft hoeveel fosfor er wordt opgeslagen in de bodem. Dit hebben 
we gedaan omdat deze kaart volledig overeenstemt met een andere natuurvoordeelkaart namelijk 
opslag van stikstof in de bodem. De fosforopslag wordt immers berekend door een bepaalde 
verhouding te nemen van de hoeveelheid stikstof die wordt opgeslagen.  
 
Om het aantal clusters te bepalen werd uitgebreid geëxperimenteerd om tot een gebiedsdekkend 
resultaat en clusters met een voldoende omvang te komen. Dit is nodig om een kwalitatieve 
omgevingsanalyse te kunnen maken (sterkten, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden). Het 
algoritme vindt geen oplossing voor elk mogelijk gevraagd aantal clusters, omdat de grootte van de 
clusters enigszins in evenwicht moet zijn. Resultaten werden gevonden voor 6, 9 en 10 clusters. De 
oplossing met 6 clusters bevat een artificiële combinatie van een aantal gebieden die eigenlijk nog 
een grote verscheidenheid aan ecosysteemdiensten hebben: zo vormt het open landschap met zo 
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goed als alle akker- en graslandgebieden nog samen een grote cluster. De beste keuze bleek 9 
clusters te zijn.  
Vanaf 10 clusters bestaan de extra clusters uit een zeer laag aantal cellen. Dit maakt het moeilijk om 
deze clusters te beoordelen op schaalniveau van de provincie, wat de doelstelling van deze studie is.  

→ Aanbeveling voor verder onderzoek 

Hoeveel datalagen er ook beschikbaar zijn wat betreft ecosysteemdiensten, de gebruikte methodiek 
laat slechts 15 indicatoren toe. Wanneer er nieuwe datalagen bijkomen is het belangrijk om, net 
zoals in deze studie, de minder aanwezige of niet-onafhankelijke indicatoren eerst te schrappen. 
Indien dit ontoereikend is, dient onderzocht te worden of het clusteralgoritme verbeterd kan worden 
opdat het kan omgaan met meer variabelen. Wanneer uiteindelijk de behoeften die komen vanuit 
onze maatschappelijke activiteiten worden toegevoegd (zie 2.1. Doel van de studie), dient een aparte 
clustering overwogen te worden. Op deze manier zou elke cel (10m x 10m) zowel tot een cluster 
voor aanbod-ESD behoren als tot een cluster voor vraag-ESD.
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Natuurvoordeel (ECOPLAN-kaarten) Cluster 
1 

Cluster 2 Cluster 
3 

Cluster 
4 

Cluster 
5 

Cluster 
6 

Cluster 
7 

Cluster 
8 

Cluster 
9 

Bron van voedsel (gecultiveerde gewassen en 
veeteelt) 

-1.07 -0.73 -0.30 -0.90 0.55 0.61 -0.77 -0.42 -0.39 

Bestuiving: woonplaats voor bestuivers -0.41 -0.22 -0.31 -0.29 -0.08 0.02 1.07 0.01 2.13 
Waterbeschikbaarheid (Infiltratie) -1.77 0.16 -0.42 0.47 0.54 0.09 -0.37 -1.51 -0.14 
Vasthouden van water (seizoenale retentie) -0.71 -0.66 -0.07 -0.43 -0.47 1.41 0.13 -0.15 -0.75 
Vasthouden van water (permanente retentie) -0.27 -0.29 0.09 -0.30 -0.31 -0.06 -0.05 3.56 0.16 
Klimaatbeheersing (koolstof in de bodem) -1.60 -1.61 -0.49 0.35 0.23 0.23 1.03 -0.39 0.79 
Vasthouden van voedingsstoffen in de bodem 
(stikstof) 

-1.41 -1.14 -0.57 -0.59 0.44 0.56 0.09 -0.54 0.19 

Natuurlijke waterzuivering (denitrificatie) -0.25 -0.27 -0.01 -0.27 -0.27 0.19 -0.08 2.32 -0.18 
Erosiebestrijding (grondverschuiving, wind en 
water) 

-0.10 -0.04 -0.09 -0.09 -0.04 -0.18 0.52 -0.05 16.90 

Natuurlijke luchtzuivering (afvang fijn stof) -1.53 -1.43 -0.34 0.80 -0.01 0.01 1.59 -0.21 1.17 
Beperking geluidsoverlast -0.08 0.02 3.25 -0.06 -0.10 -0.10 -0.12 -0.10 -0.12 
Verkoeling groen  0.24 -0.03 -0.02 0.00 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 -0.03 
Landschappen voor ontspanning, sporten, 
ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren  

-1.07 -0.36 -0.73 -0.75 0.09 0.16 1.03 0.54 1.68 

Zicht op groen wonen -0.47 -0.45 0.40 0.58 -0.01 -0.02 -0.09 0.32 -0.10 
Verminderen van bepaalde ziekten door contact 
met groen 

-0.49 -0.55 0.62 1.07 -0.03 -0.06 -0.07 -0.26 -0.20 

Bron van hernieuwbare grondstoffen (hout) -0.20 -0.18 -0.10 0.04 -0.21 -0.21 1.50 -0.04 1.55 
Bron van hernieuwbare grondstoffen voor energie 
(hout) 

-0.20 -0.18 -0.08 0.09 -0.22 -0.23 1.53 -0.06 1.68 

Klimaatbeheersing (koolstof in biomassa) -0.17 -0.16 -0.06 0.08 -0.20 -0.21 1.37 -0.09 3.37 
Vasthouden van voedingsstoffen in de bodem 
(fosfor) 

-1.73 -1.73 -0.62 -0.20 0.52 0.56 0.11 -0.56 0.18 
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2.3.3. COMBINEREN VAN CLUSTERS MET ANDERE KAARTLAGEN DIE INFORMATIE GEVEN OVER BEPAALDE 
ECOSYSTEEMDIENSTEN 

Omdat slechts 15 kaarten kunnen meegenomen worden in de clustering, kan je wel andere 
natuurvoordeelkaarten onder de kaart met de clusters leggen. Deze kunnen ons bijkomende 
informatie geven over het aanbod van ecosysteemdiensten binnen elke cluster. We hebben deze 
geclipt16 onder de 9 gevormde clusters en bespreken de informatie in de fiches en de sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden .  
 
Als eerste hebben we de 4 geselecteerde natuurvoordeelkaarten die we in eerste instantie uit de 
clustering hebben gelaten bekeken. Aangezien er een cluster met overwegend bossen werd 
gevormd, versterken de bosgerelateerde ecosysteemdiensten deze cluster. Mogelijk zouden cellen 
met niet-bos habitat binnen deze cluster verplaatsen naar een andere cluster (zie de onderste vier 
lijnen in bovenstaande tabel).  
 
Omdat levensverbeterende ecosysteemdiensten slechts beperkt aan bod komen omdat ze moeilijk 
kwantificeerbaar zijn, kan je zoeken naar meetbare indicatoren die het aanbod van het niet-
meetbare natuurvoordeel benadert (proxy).  
 
Bijv. Om het aanbod van de dienst “Natuurlijke omgeving rond bebouwde gebieden: rond 
ziekenhuizen, rusthuizen en revalidatiecentra” bij benadering te kunnen bepalen, gebruiken we een 
kaart van groen binnen 1 km van deze voorzieningen.  
 
Bijv. Om het aanbod van de dienst “Landschappen en soorten met culturele en symbolische 
waarde” bij benadering te kunnen bepalen gebruiken we de kaart voor beschermde 
cultuurhistorische landschappen.  

 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

2.4.1. BEPERKTE REEKS KWANTIFICEERBARE ECOSYSTEEMDIENSTEN 

 
Slechts een beperkt deel van de geclassificeerde ecosysteemdiensten kunnen gekwantificeerd 
worden en zijn meegenomen in de clustering (zie deel 1.3).  
 
Een aantal potentieel belangrijke ecosysteemdiensten kunnen niet worden omgezet in meetbare 
gegevens voor deze studie. De belangrijkste hiervan zijn onder andere natuurlijke waterzuivering17 
en de beheersing of preventie van overstromingen. Deze diensten zijn van groot belang binnen 
Vlaanderen, maar hun complexiteit (fysische en biologische processen) alsook het huidig technisch 
beheer binnen Vlaanderen, door bv. waterzuiveringsstations, dijken, overstromingsbekkens etc., 
maakt het onmogelijk om met vrij eenvoudige modellen een enigszins betrouwbaar resultaat te 
bekomen. Om deze ecosysteemdiensten mee te kunnen nemen in de evaluatie moeten deze in 
aparte, complexere modellen buiten ECOPLAN berekend worden. In de huidige studie berekenen we 

 
16 Clippen in GIS: een overlay maken van een polygoon (andere kaartlagen zoals gewestplan, ... met 1 
targetvariabele(hier de clusterkaart) en dan een kaart maken van enkel die data van de clusterkaart die binnen 
de polygonen van een basislaag vallen.  
17 Door experten waterkwaliteitsregulatie genoemd, waarmee een waterzuivering zonder machinale installatie 
bedoeld wordt. 
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wel enkele aspecten die kunnen bijdragen tot waterkwaliteitsregulatie en overstromingspreventie. 
Zo worden gebieden waar water blijft stilstaan, die er zo voor zorgen dat (onze vervuilende) 
afvalstoffen zoals mest minder in het grondwater komen18, wel meegenomen bij denitrificatie en 
opslag van stikstof in de bodem. Dit is een benadering voor waterkwaliteitsregulatie. Om 
overstromingen te vermijden, kunnen het laten indringen van water in de bodem en het vasthouden 
van water19 beschouwd worden als belangrijke aspecten die bijdragen tot het verminderen van 
overstromingen in benedenstroomse gebieden.  
 
Als we de clustering bekijken die we vooropstellen, zullen de ontbrekende diensten deze clustering 
niet sterk beïnvloeden omdat het aanbod van ecosysteemdiensten een sterke relatie heeft met het 
leefgebied en beïnvloedende factoren zoals bodemkenmerken. De cellen clusteren zich hierop dan 
ook sterk. Verder vertonen vele van de ontbrekende diensten sterke synergieën met de gebruikte 
diensten. Zo zal een landschap dat een hoge cultuurhistorische waarde heeft ook aantrekkelijker zijn 
voor recreatie.  

→ Aanbeveling voor verder onderzoek 

Het is belangrijk om deze ontbrekende ecosysteemdiensten mee te nemen bij de analyse van de 
sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten van de clusters omdat ze de argumentatie voor 
bepaalde beleidskeuzen kunnen versterken of verzwakken. Zo kan het opportuun lijken om bepaalde 
lagergelegen gebieden bijkomend te bebossen en zo te zorgen voor extra opslag van koolstof, maar 
kan dit in conflict zijn met de identiteit die mensen ontlenen aan het typische meersenlandschap en 
de bijhorende geleverde ecosysteemdiensten voornamelijk gelinkt aan de watercyclus en 
overstromingspreventie.  
 

2.4.2. ONZEKERHEID VAN DE GEBRUIKTE MODELLEN 

Ecosysteemdiensten worden steeds berekend op basis van wetenschappelijk onderbouwde 
methodes. Deze methodes zijn bijna steeds specifiek ontwikkeld voor Vlaanderen. Hierbij werd 
rekening gehouden met de meest recente, beschikbare datasets, reeds bestaande modellen en de 
context van de ecosysteemdiensten in Vlaanderen. 
 
Modellen om ecosysteemdiensten te berekenen, maken gebruik van formules en tabellen die 
opgesteld zijn op basis van statistische analyses. Bij de berekeningen wordt steeds geprobeerd om 
de belangrijkste bepalende processen mee te nemen in de berekeningen, ook als deze zich over een 
bepaalde afstand afspelen. De ontwikkelde modellen zijn altijd het resultaat van een afweging tussen 
de beschikbare kennis en de rekentijd van het model. De bedoeling is immers om alle 
ecosysteemdiensten binnen een aanvaardbaar tijdsbestek20 berekend te krijgen.  
 
De resultaten zijn maar zo goed als de informatie die in de modellen wordt meegenomen. ECOPLAN 
maakt bijvoorbeeld gebruik van een groot aantal lagen om een zo goed mogelijk beeld te geven van 

 
18 Door experten nitraatverwijdering door denitrificatie genoemd 
19 Infiltratie en waterretentie 
20 de modellen van ECOPLAN kunnen snel berekend worden voor gebruik in ruimtelijke beslissingsprocessen 
en vergen voor alle ESD een dag tot enkele dagen werk met een gewone computer. Wil je een procesgebaseerd 
model dat rekening houdt met de hele complexiteit van biofysische processen en functies laten runnen dan 
vraagt het al enkele dagen rekencapaciteit op een speciaal daarvoor voorzien rekencomputer met veel 
geheugen.  
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vraag, aanbod en levering van de verschillende ecosysteemdiensten. Uiteraard zijn niet al deze 
inputlagen volledig up-to-date met de huidige situatie. Sommige kaarten, zoals de 
grondwaterkaarten, zijn gebaseerd op oudere gegevens, die maar deels de huidige situatie correct 
weergeven en hierdoor de betrouwbaarheid van de resultaten verminderen.  
 
Hoewel de methodes een hoge accuraatheid hebben doordat ze gebaseerd zijn op uitgebreide, 
Vlaamse studies, zijn ze steeds generiek voor Vlaanderen en heeft elk model een bepaalde 
onzekerheid. ECOPLAN is als belangrijkste bron voor deze studie bijvoorbeeld momenteel niet in 
staat om een goede schatting te geven van de onzekerheid die verbonden is met elk model, 
inputlaag, etc. 

→ Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Bij beslissingen op kleinere schaal is het goed om te kijken naar de huidige situatie en te bekijken of 
de aangegeven data plausibel zijn en waar mogelijk kunnen geactualiseerd worden.  

2.4.3. BEPERKING GRENS OOST-VLAANDEREN 

De studie bekijkt enkel het aanbod van ecosysteemdiensten binnen de grenzen van de provincie 
Oost-Vlaanderen. Aangezien dat het ruimtelijk beleid van de Provincie ook tussen deze grenzen 
wordt gevoerd en het aanbod wil versterken hoeft dit geen probleem te zijn.  
 
We hebben in deze studie niet gekeken naar de ecosysteemdiensten waarvan de provincie gebruik 
maakt die geproduceerd worden buiten de grenzen van de provincie. Dit kan zowel geleverd worden 
door andere gebieden binnen België, maar ook door Nederland of andere verre landen. Denken we 
bijv. aan voedsel. Hier zal de provincie zelf via een ruimtelijk beleid minder op kunnen inspelen, wel 
via ander beleid bijv. biologisch of fair trade inkopen. Mensen sensibiliseren om bijv. 
seizoensgebonden en lokaal te kopen.  
 
Anderzijds kan het wel zijn dat door een ruimtelijke verandering die leidt tot een verandering in het 
aanbod van ecosysteemdiensten er een invloed is in een gebied buiten de provincie. Denken we 
maar aan watergebonden ecosysteemdiensten waarbij al dan niet vasthouden van water een grote 
invloed heeft op wateroverlast stroomafwaarts.  

→ Aanbeveling voor verder onderzoek 

Het is aangewezen de afhankelijkheden tussen de grensgebieden in kaart te brengen en mee te 
nemen in ruimtelijke beslissingen. Hierbij moet vooral gekeken worden naar ecosysteemdiensten 
waarbij aanbod en vraag niet op dezelfde locatie aanwezig zijn.  
 
Een totaal andere studie is de impact die de provincie heeft op ecosysteemdiensten in het buitenland 
door het importeren van goederen en diensten. Ook hier kunnen ruimtelijke beslissingen binnen 
Oost-Vlaanderen een grote impact op hebben. Bijv. een dalende veeteelt heeft tot gevolg dat er 
minder veevoeder wordt geïmporteerd uit het buitenland wat ervoor zorgt dat daar akkerland kan 
gebruikt worden voor de lokale voedselvoorziening of kan hersteld worden naar de oorspronkelijke 
natuur waarbij de bijhorende ecosysteemdiensten terug worden geleverd.  
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2.4.4. VRAAG EN AANBOD 

 
De studie beperkt zich tot een focus op de ecosysteemdiensten vanuit aanbodzijde, de clustering 
gebeurde dus voornamelijk vanuit aanbodkaarten. Een natuurvoordeel wordt pas maatschappelijk 
relevant als er ook een vraag naar is. De levering van een natuurvoordeel is steeds een samenspel 
van vraag en aanbod, waarbij er vaak een verschil is in locatie tussen beide. Beide aspecten moeten 
samen bekeken worden om gedegen beleidskeuzes te maken. Een natuurgebied dat moeilijk 
toegankelijk is voor de inwoners van Oost-Vlaanderen, zal weinig recreatiebaten kunnen bieden 
terwijl de vraag naar groene recreatie alsmaar toeneemt, zeker in stedelijke kernen, waar nog weinig 
groen ruimte rest. Het aanbod van bestuivers is pas interessant voor de maatschappij als er in de 
directe omgeving ook bestuivingsafhankelijke gewassen worden geteeld. 

→ Aanbeveling voor verder onderzoek 

Deze studie is geen eindpunt, het nog op te starten onderzoek met focus op de ecosysteemdiensten 
vanuit vraagzijde, zal een grote samenhang moeten hebben met deze studie. Zowel naar 
studiemethode, clustermethode, analyse en grafisch model zal deze studie dan ook sturend zijn. 
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 ANALYSE VAN NEGEN VERSCHILLENDE CLUSTERS 

 INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt een gerichte analyse gedaan van de negen clusters die als basis zal dienen om 
de sterktes, kwetsbaarheden, de kansen en knelpunten te kunnen bepalen (de zogenaamde sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse in volgend hoofdstuk).  
 
De grenzen van de clusters mogen niet gezien worden als afgebakende gebieden. De clusters hebben 
met andere woorden geen ‘grens’. Zij bestaan uit het voorkomen van cellen (10x10m) met gelijke 
kenmerken verspreid over de provincie. Een belangrijke nuance voor het begrijpen van het 
onderzoek en de keuzes die gemaakt zijn. Bovendien zijn de clusters onderhevig aan veranderingen 
in de leefomgeving. Het vastleggen van de clusters moet dus eerder gezien worden als een 
momentopname waarmee we kunnen werken en vergelijken. 
 
Ook de opbouw en uitzicht van de clusterkaart als combinatie van clusters is niet statisch en voor 
interpretatie vatbaar. De manier van analyseren en kijken naar de clusters, bepaalt hoe de 
clusterkaart eruitziet. We kunnen stellen dat er niet één clusterkaart bestaat, maar dat er  
alternatieve clusterkaarten ontstaan onder de vorm van interpretatiekaarten. De info die we hieruit 
halen, kan bepalend zijn voor de kansen en knelpunten van een cluster. 

 DE NEGEN CLUSTERS ONDER DE LOEP  

Voor deze studie werd gekozen voor een puntsgewijze clustering, waardoor veel meer detail en 
nuance zichtbaar is, maar waardoor het moeilijker is overeenkomsten of tegenstellingen tussen de 
clusters waar te nemen op kaart.  
Per cluster is er een fiche gemaakt die het mogelijk maakt de clusters onderling met elkaar te 
vergelijken. We geven hieronder een korte toelichting bij de elementen die zijn opgenomen op de 
fiche. 

3.2.1. BESCHRIJVENDE TEKST 

In de beschrijvende tekst beantwoorden we de volgende vragen:  
1. Waar bevindt zich de cluster hoofdzakelijk? 
2. Hoe groot is deze cluster? 
3. Wat zijn grote gemeenschappelijkheden met andere cluster(s)?  
4. Concreet voorbeeld – beschrijft een plaats die mensen kennen/ herkennen 
5. Wat onderscheidt deze cluster van de andere? Wat zijn typische ecosysteemdiensten? 

3.2.2. VERHOUDING AANTAL ECOSYSTEEMDIENSTEN PER CLUSTER  

We rangschikken de clusters volgens het concept van ruimtelijke benadering dat ook werd gebruikt 
in de conceptnota van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte (‘Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen’). 
Deze benadering toont de mogelijke verhouding tussen bebouwde/ verharde gebieden en open 
gebieden in onze ruimte. Op deze manier ontstaat er een overzicht van alle clusters gerangschikt van 
clusters met een klein aanbod ecosysteemdiensten naar clusters met een groot aanbod  
ecosysteemdiensten.  
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Schema verhouding ecosysteemdiensten met bebouwde/open ruimte gebieden 21 
 
We geven in de grafiek de verhoudingen tussen de clusters weer naar aanwezigheid van 
ecosysteemdiensten binnen de cluster (hoe donkerder = groter aandeel ecosysteemdiensten). 
 
We merken op dat: 

• De clusters met een lichte kleur overeenkomen met de meer stedelijke gebieden. 
• De clusters met een donkere kleur meer open gebieden betreffen met minder bebouwde 

delen. 
• Sommige clusters op eenzelfde niveau staan en  dit net de clusters zijn waarbij het aandeel 

ecosysteemdiensten gemiddeld is. We zien ook dat dit de grootste groep vormen in Oost-
Vlaanderen, en meer dan 50% van Oost-Vlaanderen beslaan. 

 
 
 
 
 

 
21 Eigen interpretatie van schema uit Conceptstudie Beleidsplan Oost-Vlaanderen 
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3.2.3. VERHOUDING SOORTEN ECOSYSTEEMDIENSTEN PER CLUSTER  

Om een zicht te krijgen op de soorten ecosysteemdiensten per cluster en hun belang binnen de 
cluster, wordt een grafische voorstelling gegeven per cluster met het aandeel geselecteerde 
ecosysteemdiensten. De ecosysteemdiensten worden in de fiches van meest voorkomend naar 
minder voorkomend gerangschikt. Dit wordt aangeduid door (++ naar een +). 
 
In de bijlage E: Grafieken ecosysteemdiensten per cluster, is een tabel te vinden van de score van elk 
van de geselecteerde ecosysteemdiensten per cluster ten opzichte van het gemiddelde voorkomen 
in de provincie Oost-Vlaanderen.  
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3.2.4. DE 9 CLUSTERS 

Het is moeilijk om de unieke verhouding aan ecosysteemdiensten van een cluster weer te geven in een titel die niet verkeerd geïnterpreteerd kan worden. 
Daarom werd ervoor gekozen om de clusters willekeurig te nummeren. Er zijn 4 clusters met eerder verstedelijkte kenmerken, 3 clusters met kenmerken 
typisch voor meer open gebieden en 2 clusters met kenmerken van een bosrijke omgeving. In bijlage E zijn de grafieken met ecosysteemdiensten terug te 
vinden in een groter formaat.  

→ Verstedelijkte clusters (cluster 1 - cluster 2 - cluster 3 - cluster 4) 

 
Cluster1 
 
Er is maar 1 natuurvoordeel dat bovengemiddeld scoort ten opzichte van de rest van de provincie Oost-Vlaanderen. In veel cellen komen nauwelijks 
ecosysteemdiensten voor omdat er geen groen in deze cellen aanwezig is. Enkel voor verkoeling groen scoort deze cluster bovengemiddeld. Dit is logisch 
omdat juist in de kernen hittestress een belangrijk probleem vormt door verharding en hoge bevolkingsdichtheid. Groen is hier heel wat minder aanwezig 
in het straatbeeld waardoor andere ecosysteemdiensten geen kansen krijgen.  
 
Deze cluster beslaat grotendeels de verharde centra van steden en gemeenten. Ze is in totaal 24 000 ha groot (8% van de totale oppervlakte van Oost-
Vlaanderen). Er is een zeer hoge verhardingsgraad in vergelijking met de andere clusters. Je vindt er slechts weinig groene elementen. 70% van de 
oppervlakte van deze cluster bestaat uit woningen en verharding (straten, pleinen, parking etc.) Het aanwezige groen binnen deze cluster is vooral 
laaggroen (borders, bloemenperken, gras, struiken... (27%). Hier en daar zullen bomen terug te vinden zijn (3%). Een typisch voorbeeld van deze cluster is 
de omgeving rond het Sint-Jakobsplein in Gent.  
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Cluster 2 
 
2 ecosysteemdiensten scoren hier bovengemiddeld: Beperking geluidsoverlast en waterbeschikbaarheid. Het aanwezige groen heeft een belangrijke 
geluidsbufferende werking naar de bewoning in deze cluster. Ook infiltratie scoort hier tamelijk goed. Dit heeft wellicht te maken met de open niet 
gebruikte ruimte op bedrijventerreinen, spoorwegbermen en de tuinen van de aanwezige woningen. Het aanwezige groen op en rond de 
bedrijventerreinen kan een positief effect hebben op het algemene welzijn van de werknemers en ook nieuwe werknemers aantrekken. Door de verharding 
en het type groen komen andere ecosysteemdiensten niet of slechts in kleine mate voor.  
 
Deze cluster bevindt zich sterk verspreid over de provincie en beslaat 20 000 ha (7% van de totale oppervlakte van Oost-Vlaanderen). Ook deze cluster 
heeft in vergelijking met de andere clusters nog een hoge verhardingsgraad (57% van de oppervlakte). Wel is het type verharding verschillend van de eerste 
cluster: het gaat hier vooral om bedrijventerreinen, spoorinfrastructuur en bebouwing. Ook hier zijn slechts weinig bomen te vinden (4%). Het aanwezige 
laaggroen (28%) bestaat vooral uit graslanden en ander laaggroen zoals sportinfrastructuur en bermen. Een voorbeeld van een locatie die binnen deze 
cluster valt is het Gentse havengebied.  
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Cluster 3 
 
Slechts enkele ecosysteemdiensten scoren hier bovengemiddeld: beperking geluidsoverlast, vasthouden van water, zicht op groen en verminderen van 
bepaalde ziekten door contact met groen. Het groen in deze cluster is erg belangrijk voor beperking van geluidsoverlast van grote invalswegen binnen deze 
cluster. Daarnaast ligt dit groen niet zo ver van gebieden met een grotere bevolkingsdichtheid waardoor het een bovengemiddeld aanbod levert voor de 
verhoging van de meerwaarde van woningen (zowel op gebied van geluidsbuffering als zijnde zicht op groen) en effect op de gezondheid van omwonenden. 
Doordat er hier en daar water aanwezig is, scoort ook vasthouden van water (permanent) hier een beetje hoger dan gemiddeld. De andere 
ecosysteemdiensten komen in veel mindere mate voor. Hooggroen is beperkt aanwezig, waardoor ook de ecosysteemdiensten die ermee verbonden zijn 
weinig voorkomen. 
 
Deze cluster beslaat vooral oppervlakte langs de grote invalswegen naar de steden. Het gaat hier in totaal om 8 000 ha (3% van de totale oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen). De verharding beslaat nog steeds 30% van de oppervlakte maar het grootste deel van deze cluster bestaat uit laaggroen (graslanden 
27%, akker 13% en ander laaggroen zoals bermen 16%). Bomen en bos beslaan 9% van de oppervlakte. Een voorbeeld is de ruimte tussen de N60 en de 
woonkern van Zevergem.  
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Cluster 4 
 
Hier scoren 5 van de 15 gebruikte ecosysteemdiensten bovengemiddeld: klimaatbeheersing, waterbeschikbaarheid (infiltratie), natuurlijke luchtzuivering 
(afvang van fijn stof), zicht op groen wonen en verminderen van bepaalde ziekten door contact met  groen. Dit komt vooral door de aanwezigheid van 
groene open ruimte en bomen. Omdat hier veel mensen wonen en ook veel groen aanwezig is, is het aanbod aan de levensverbeterende 
ecosysteemdiensten (zicht op groen wonen en verminderen van bepaalde ziekten door contact met groen) belangrijker dan in cluster 3.  
 
Maken we een clip met de resterende ECOPLAN kaarten dan scoren diensten als bron van hernieuwbare grondstoffen en bron van hernieuwbare 
grondstoffen voor energie hier een beetje hoger dan gemiddeld door de aanwezigheid van bomen. In realiteit zal hier niet veel effectief geoogst worden. 
Ondanks dat waterbeschikbaarheid (infiltratie) hier heel goed scoort, is er nog veel ruimte voor verbetering door ontharding van tuinen. De open ruimte 
bestaat voor een groot deel uit privétuinen, waardoor deze niet kan gebruikt worden voor bron van voedsel en als publieke ruimte voor ontspanning, 
sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren. 
 
Het gaat hier voornamelijk over de rand van gemeenten en steden waar wat ruimer gebouwd werd met grotere tuinen en nog heel wat landbouwgroen 
(weiland). In totaal beslaat deze cluster 29 000 ha (10% van de totale oppervlakte van Oost-Vlaanderen), verspreid over de provincie. In deze cluster is de 
verhardingsgraad al heel wat lager dan in de voorgaande 3 clusters: slechts 14% is bebouwd of verhard. 66% van de oppervlakte bestaat uit laaggroen 
voornamelijk bestaande uit ander laaggroen (tuinen, sportterreinen...42%) en graslanden (20%). 15% bestaat uit hooggroen of bos. Een typische locatie in 
deze cluster is de rand van Wetteren.  
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→ Openruimte clusters (cluster 5 – cluster 6 – cluster 8) 

Cluster 5 
 
5 van de 15 gebruikte ecosysteemdiensten scoren hier bovengemiddeld. Deze zijn sterk gelinkt aan het landbouwlandschap: bron van voedsel, 
waterbeschikbaarheid (infiltratie), klimaatbeheersing, vasthouden van voedingsstoffen in de bodem (deels heeft dit te maken met het aanbrengen van 
deze stoffen door bemesting) en Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren. Gezien het open karakter van het 
landschap en de nauwelijks aanwezige verharding kan water hier goed infiltreren in de bodem. Deze cluster is belangrijk voor recreatie. Een open 
landbouwlandschap wordt als aantrekkelijk ervaren om in te recreëren (wandelen en fietsen).  
Ondanks dat er wel wat bestuivingsafhankelijke gewassen aanwezig zijn, is het aanbod voor bestuiving (leefruimte voor bestuivers) hier klein doordat veel 
kleine landschapselementen zoals houtkanten, bufferstroken... uit het landschap verdwenen zijn. 
 
Deze cluster beslaat een heel grote oppervlakte van de provincie (96 000 ha, 32% van de totale oppervlakte), voornamelijk bestaande uit grote 
aaneengesloten delen. Vooral in het zuidelijk en oostelijk deel van de provincie zijn deze landschappen sterk vertegenwoordigd, maar ze zijn zowat overal 
te vinden. De cluster bestaat voornamelijk uit akker (42%) en (voornamelijk droge) graslanden (41%). Deze laatste zijn niet altijd in landbouwgebruik. Bos 
en ander hooggroen is nauwelijks aanwezig. Ook verharding is hier nauwelijks aanwezig. Een voorbeeld hiervan is het landbouwgebied tussen Lemberge 
en Gontrode.  
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Cluster 6  
 
Deze cluster is een belangrijke cluster voor het aanbod aan ecosysteemdiensten. 9 van de 15 ecosysteemdiensten scoren hier bovengemiddeld: bron van 
voedsel, klimaatbeheersing (opslag van koolstof), vasthouden van voedingsstoffen in de bodem, waterbeschikbaarheid (infiltratie), natuurlijke 
waterzuivering (denitrificatie), natuurlijke luchtzuivering, aanbod bestuivers, en Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, 
beleven, leren. Net zoals bij cluster 5 is ook hier bron van voedsel belangrijk. Opslag van koolstof, stikstof en fosfor in de bodem zijn hier belangrijk (dit 
heeft deels te maken met de bemesting die op deze gronden wordt gevoerd). Waar deze cluster verschilt met de vorige is op gebied van waterbeheer. 
Waterinfiltratie is hier net zo belangrijk maar de ecosysteemdienst seizoenale retentie scoort bovengemiddeld. Dit wil zeggen dat in deze cluster veel water 
tijdelijk wordt vastgehouden bij hevige regens. Het verschil tussen gemiddelde lage en hoge grondwaterstanden is hier vrij groot. Ook voor de 
waterkwaliteit is deze cluster belangrijk. In de nattere gedeelten van deze cluster wordt heel wat stikstof verwijderd door denitrificatie. Voor afvang van 
fijn stof is deze cluster bovengemiddeld maar heel wat lager dan cluster 4 of 7 waar veel meer hooggroen aanwezig is. Ook het aanbod aan bestuivers 
scoort hier goed omdat er meer kleine landschapselementen en verwevenheid is van landbouw met natuur. Het is een aantrekkelijk landschap voor 
recreatie, zeker het unieke meersenlandschap en de valleigebieden.  
 
Doordat er minder hooggroen en minder bebouwing aanwezig is, worden ecosysteemdiensten die sterk gelinkt zijn met bossen (bijv. bron van hout, 
verkoeling) of nabijheid van mensen (zicht op groen en Verminderen van bepaalde ziekten door contact met groen, beperking geluidsoverlast) weinig 
aangeboden. De ecosysteemdienst vermijden van erosie scoort hier erg laag, maar dit heeft deels te maken met het feit dat het hier gaat om laaggelegen 
gronden die meestal begroeid zijn waar erosie minder een probleem vormt.  
 
Ook deze cluster beslaat een heel grote oppervlakte van de provincie (60 000 ha, 20% van de totale oppervlakte), bestaande uit voornamelijk grote 
aaneengesloten blokken. Vooral in het noordelijk en centraal deel van de provincie zijn deze landschappen sterk vertegenwoordigd, maar ze zijn zowat 
overal te vinden. Cluster 6 is qua landgebruik sterk gelijkend aan cluster 5. De cluster bestaat net iets meer uit graslanden (58%), akker beslaat 38% van de 
oppervlakte. Bossen en ander hooggroen is ook hier nauwelijks aanwezig. Er is nog minder verharding aanwezig. Binnen deze cluster zijn de gronden net 
iets vochtiger dan de graslanden uit de vorige cluster (volgens de bodemkaart). Graslanden kunnen al dan niet in landbouwgebruik zijn. Zo vallen ook 
typische meersen en kleinere beekvalleien in deze cluster bijv. de Kalkense meersen, bijv. beekvalleigebied van de Zwalm, bijv. Maanbeek.  
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Cluster 8 
 
6 ecosysteemdiensten scoren hier bovengemiddeld: natuurlijke waterzuivering (denitrificatie), vasthouden van water, aanbod bestuivers, verkoeling, 
landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren, zicht op groen. Uiteraard zijn de watergebonden ecosysteemdiensten 
hier belangrijk. De oevers en de waterlopen zelf zorgen voor denitrificatie en zorgen voor een natuurlijke zuivering van het water. Het aanbod aan water 
is hier belangrijk in droge periodes. Permanente waterretentie scoort dan ook bovengemiddeld. De leefruimte voor bestuivers scoort hier goed maar er 
zijn weinig bestuivingsafhankelijke gewassen in de buurt. Omdat er nog wel bewoning is in deze cluster scoren ecosysteemdiensten die sterk gelinkt zijn 
met nabijheid van mensen hier ook beter dan in clusters 5 en 6. Zo is verkoeling een belangrijk natuurvoordeel. Water, en zeker stromend water, heeft 
een effect op de lokale temperaturen. Bij hitte kunnen de waterlopen lokaal wat verkoeling brengen. Water verhoogt de aantrekkelijkheid van een 
landschap om te recreëren en  om te wonen.  
 
Omdat er reeds veel water aanwezig is in het gebied, zal er in de cluster wat minder water infiltreren en vastgehouden worden bij hevige regens. Anderzijds 
kunnen de valleigebieden dit water wel bufferen bij overstromingen (niet meegenomen in de berekeningen). Aangezien er weinig hooggroen aanwezig is 
in het gebied worden ecosysteemdiensten die daar mee gelinkt zijn minder aangeboden (hout, beperking geluidsoverlast). Koolstof- en stikstofopslag in 
valleigebieden bij overstromingen zijn niet meegenomen in de bestaande berekeningen. Dit kan een belangrijke meerwaarde betekenen voor de 
waterkwaliteit.  
 
Deze cluster bevindt zich nabij waterlopen en vijvers/meren. Ze beslaat 16 000 ha (5% van de totale oppervlakte van Oost-Vlaanderen). Water beslaat voor 
het grootste deel de oppervlakte van deze cluster (42%). Voor het overige vinden we de oevers van deze waterlichamen in deze cluster terug. Het gaat 
hier vooral om (vochtigere) graslanden (27%) maar ook natte natuur zoals moerasgebied en riet. Ook bebouwing en verharding is in deze cluster een 
aanwezig (8%). Bos, hooggroen en akker beslaan telkens slechts een 5% van de oppervlakte. Een typisch voorbeeld van deze cluster is de vallei van de 
Schelde.  
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→ Bosrijke clusters (cluster 7 – cluster 9) 

Cluster 7 
 
De gebieden binnen deze cluster hebben een hoog aanbod aan ecosysteemdiensten. 7 van de 15 ecosysteemdiensten meegenomen in de clustering scoren 
bovengemiddeld: klimaatbeheersing (koolstofopslag), vasthouden van voedingsstoffen in de bodem, natuurlijke luchtzuivering, aanbod bestuivers, 
vasthouden van water, erosiebestrijding en landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren. In deze cluster speelt 
koolstofopslag een grote rol (zowel in de bodem als in de biomassa van hout). Koolstofvoorraden zijn zowel hoog onder bosgrond als onder natte natuur. 
Bosranden en overgangen van bos naar gras- en akkerland bieden een belangrijke habitat voor bestuivers, maar er zijn weinig of geen 
bestuivingsafhankelijke gewassen in de buurt. Deze cluster is voor sommige meer open delen ook belangrijk voor het vasthouden van tijdelijk water bij 
hevige regenval (seizoenale retentie). Vermeden erosie is hier ook belangrijk omdat door de aanwezigheid van bomen, de elementen water en wind de 
bodem niet kunnen eroderen. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit scoort deze cluster bovengemiddeld. Bossen vangen vele polluenten waaronder 
fijn stof uit de lucht. 
Bossen zijn een zeer aantrekkelijk landschap voor recreanten. Ze scoren dan ook hoog op deze dienst.  
 
Als we naar extra kaartmateriaal van ECOPLAN kijken scoort deze cluster uiteraard hoog voor bron van hernieuwbare grondstoffen (zowel voor hout als 
voor energie) hier hoog. 
 
Het bos werkt verkoelend maar in deze omgeving is er niet meteen een probleem van hitte omwille van weinig verharding. Ook andere ecosysteemdiensten 
die gelinkt zijn aan de nabijheid van mensen (zicht op groen, effect gezondheid, geluidsbuffering) scoren lager. Watergerelateerde ecosysteemdiensten 
scoren lager. Doordat bomen veel water gebruiken kan er weinig infiltreren of blijft er weinig water staan voor denitrificatie (dit zal wel plaatsvinden in 
gebieden met natte natuur binnen deze cluster). Uiteraard kan er hier geen voedselproductie plaatsvinden behalve van wilde planten en dieren maar dit 
is ofwel verboden ofwel niet meegenomen in de selectie (jacht).  
 
Deze cluster ligt tamelijk versnipperd over de provincie en beslaat 29 000 ha (10% van de totale oppervlakte van Oost-Vlaanderen). Deze cluster bestaat 
voor een groot deel uit bos (41%) en ander hooggroen(8%). Voor de rest bestaat het gebied uit laaggroen (36%) waarvan slechts 16% graslanden zijn. Ook 
natte natuur voornamelijk alluviaal bos maar ook moeras, rietland en slikken en schorren, valt hieronder (6%). Er komt weinig verharding voor (4.5%). Een 
typisch voorbeeld van deze cluster is het Drongengoedbos.  
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Cluster 9 
 
Deze cluster is qua aanbod ecosysteemdiensten sterk gelijkend op de cluster 7: aanbod voor bestuivers, klimaatbeheersing, vasthouden van water, 
erosiebestrijding, landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren... Omdat een groot deel van de vegetatie uit bos 
bestaat scoren de ecosysteemdiensten gelinkt aan bos hier hoog.  
Door de hellingen is de erosiegevoeligheid voor wind en water hier zeer hoog. Door de begroeiing met gras en zeker bomen wordt vermeden dat grond 
wordt afgespoeld/afgevoerd naar lagergelegen gebieden. Het aanbod van de ecosysteemdienst vermeden erosie scoort hier dan ook extreem hoog.  
Ook het aanbod van bestuivers is hier een belangrijk natuurvoordeel. Bosranden en overgangen van bos naar gras- en akkerland zijn immers een belangrijke 
habitat voor bestuivers, maar ook hier zijn weinig bestuivingsafhankelijke gewassen in de buurt. De aantrekkelijkheid van het landschap voor recreatie 
wordt nog verhoogd door het aanwezige reliëf. In een plat Vlaanderen is een beetje helling extra aantrekkelijk. Wel is het niet noodzakelijk zo dat deze 
gebieden ook toegankelijk zijn voor recreatie.  
 
Het bos werkt verkoelend maar in deze omgeving is er niet meteen een probleem van hitte omwille van weinig verharding. Ook andere 
ecosysteemdiensten die gelinkt zijn aan de nabijheid van mensen (zicht op groen, verminderen van bepaalde ziekten door contact met groen, beperking 
geluidsoverlast) scoren lager. Als laatste scoren ook de watergerelateerde ecosysteemdiensten lager. Omwille van het reliëf kan water immers moeilijker 
stilstaan in deze gebieden.  
 
Deze cluster bevindt zich vooral in het uiterste zuiden van de provincie. In dit deel van Oost-Vlaanderen is tamelijk wat reliëf te vinden. Deze cluster is met 
zijn in totaliteit 460 ha (0.1% van de totale oppervlakte van Oost-Vlaanderen), een zeer kleine cluster. Hij bestaat grotendeels uit bos (54%) en graslanden 
(35%). Hier bevinden zich ook een aantal brongebieden. Het grootste verschil tussen deze cluster en cluster 6 of 7 zijn de aanwezige hellingen. Een typisch 
voorbeeld van deze cluster is de omgeving van het Kluisbos.  
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 ALTERNATIEVE INTERPRETATIES VAN DE NEGEN CLUSTERS  

3.3.1. NEGEN CLUSTERS BEKEKEN VANUIT HUN LANDGEBRUIK  

Ecosysteemdiensten zijn soms moeilijk te visualiseren, terwijl we als mens een beeld trachten te 
krijgen bij de verschillende clusters. Al snel wordt de link gelegd naar het landgebruik binnen deze 
cluster. We moeten er echter waakzaam voor zijn dat de clusters niet gevormd worden door het 
landgebruik, maar door de ecosysteemdiensten. Wanneer we de relatie leggen naar het landgebruik, 
maken we een interpretatie van de clusters. Om een beeld te krijgen van hoe de ruimte binnen zo’n 
cluster eruitziet, is deze interpretatie wel bijzonder nuttig om te maken in kader van de sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse. 
 
We bekijken het landgebruik binnen elke cluster, ingedeeld in volgende categorieën: 

• Natuur laag: Deze categorie bevat alle natuurlijke droge ecosystemen zoals bloemen- en 
soortenrijke graslanden, heide, ruigten, struweel. 

• Natuur bos: Deze categorie bevat alle bossen. 
• Natuur nat en water: Deze categorie bevat alle natuurlijke natte ecosystemen zoals moeras, 

riet en schor en alle natuurlijke wateren zoals rivieren, beken, vijvers...  
• Landbouw akker: Deze categorie bevat alle grondgebonden landbouw (akkers en 

laagstamboomgaarden en struikenboomgaard  
• Landbouw weiland: deze categorie bevat de voedselrijke graslanden die vooral als 

hooigrasland of weiland voor vee worden gebruikt.  
• Ander laaggroen: deze categorie bevat groen lager dan 6 m dat niet in de bovenstaande 

categorieën valt. Het gaat hier o.a. om bloemperken, gazons, sportvelden, struiken en 
bermen.  

• Ander hooggroen: Deze categorie bevat groen hoger dan 6m dat niet in de bovenstaande 
categorieën valt. Het gaat hier over bomenrijen en alleenstaande bomen, meestal binnen 
stedelijke omgeving.  

• Verharding: Deze categorie bevat alle bebouwing en andere verharding zoals wegen, 
pleinen, parking... 

 
Het landgebruik is op zich ook herkenbaar in het beeld dat op de fiches weergegeven wordt, maar 
wordt in bijlage G bij deze nota meer concreet weergegeven in een grafiek.  
 
Het landgebruik staat in verhouding tot de graad van stedelijkheid en bij uitbreiding tot de graad van 
maatschappelijke activiteiten. Wanneer we het landgebruik per cluster bekijken en vergelijken met 
het ‘schema aantal ecosysteemdiensten per cluster’22, kunnen we stellen dat de verhouding 
ecosysteemdiensten binnen de cluster heel zichtbaar is in het landgebruik:  

• Het landgebruik van de clusters met lichtere kleur is meer gericht op maatschappelijke 
activiteiten in de bebouwde ruimte, zoals verharde ruimte, bebouwing, infrastructuur… de 
ecosysteemdiensten die we hier terugvinden zijn eerder beperkt in soort, als gevolg van 
bijvoorbeeld enkel laaggroen binnen verharde ruimtes. 

• Het landgebruik binnen de clusters die zich bevinden langs de linkerzijde, zorgt voor een veel 
breder aantal ecosysteemdiensten, zoals natte bossen in een onbebouwde omgeving. 
Maatschappelijke activiteiten zijn hier duidelijk minder te vinden of laagdynamischer 
(recreatief medegebruik).  

 
22 Zie 3.2.2 in deze nota. 
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• Sommige clusters staan op eenzelfde niveau omdat de verhouding tussen het aantal 
ecosysteemdiensten en het aantal maatschappelijke activiteiten voor deze clusters bijna 
gelijk is, denk maar aan agrarische gebieden met solitaire bebouwing, wegenis en 
woonkorrels. 

3.3.2. NEGEN CLUSTERS BEKEKEN VANUIT HUN GEOGRAFISCHE VERHOUDING AAN  ECOSYSTEEMDIENSTEN  

‘Schema aantal ecosysteemdiensten per cluster’23 geeft niet enkel de verhouding van het aantal 
verschillende ecosysteemdiensten per cluster weer, maar geeft ook een beeld van de aanwezigheid 
van deze clusters in Oost-Vlaanderen (grotere bol = grotere aanwezigheid van de cluster binnen 
Oost-Vlaanderen).  
Wat opvalt is dat de clusters met uitersten naar aanwezigheid van ecosysteemdiensten, ook minder 
aanwezig zijn in Oost-Vlaanderen. Twee clusters beslaan meer dan de helft van de oppervlakte van 
Oost-Vlaanderen. 
 
Wanneer we beide combineren, kunnen we de geografische verhouding van de ecosysteemdiensten 
binnen Oost-Vlaanderen weergeven. Het resultaat is een alternatieve clusterkaart of 
interpretatiekaart, met een geclusterde weergave van de verhouding aan ecosysteemdiensten.  
 

 
23 Zie 3.2.2 in deze nota. 
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Figuur 2: Interpretatiekaart ecosysteemdiensten binnen Oost-Vlaanderen 

De kleurcode uit het ‘schema aantal ecosysteemdiensten per cluster’ bepaalt de legende van het 
plan. 
We herkennen duidelijk: 

• De provincie bestaat voornamelijk uit neutrale kleur. Deze kleur vormt het achterliggend 
decor voor de meer uiterste kleuren. 

• De grotere bebouwingskernen lichten duidelijk op, maar vallen ook op door hun 
verbondenheid. 

• We herkennen duidelijk het onderliggend fysisch systeem (de aanwezigheid van waterlopen, 
bossen…)  en de beschermde gebieden. Deze hebben duidelijk het grootst aantal 
ecosysteemdiensten. Hun verbondenheid is minder duidelijk aanwezig. 

• Grotere gehelen van de uiterste kleuren zijn aangrenzend. Er bestaat op macroniveau dus 
niet zoiets als een overgangszone tussen die clusters met veel ecosysteemdiensten en die 
met minder ecosysteemdiensten.  
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3.3.3. NEGEN CLUSTERS BEKEKEN VANUIT HET (NATUUR)BEELD OP DE CLUSTERS 

Het is belangrijk de clusters te bekijken vanuit het beeld dat de mens heeft over zijn leefomgeving. 
Dit ‘natuurbeeld’ kan worden gedefinieerd als het standpunt waarin een groep of individu zich 
positioneert ten opzichte van de natuur en overstijgt hierbij het louter wetenschappelijk luik. We 
kunnen het ook benoemen als een cultureel kader waarbinnen mensen de fysieke omgeving beleven, 
er een waardering aan geven en er over communiceren.  
De manier waarop we kijken, beïnvloedt niet enkel de manier waarop we nu omgaan met de 
bestaande ecosysteemdiensten, maar veel belangrijker nog zal het een rol spelen voor de toekomst 
van onze leefomgeving. Ons toekomstperspectief zal ons leiden tot het uitstippelen van een 
ruimtelijk beleid. 
 

“De leefomgeving die we ervaren en beïnvloeden is grotendeels het product van hoe we over de 
wereld praten. Wat voor de één een ecologische nachtmerrie is, is voor de ander een verstandig 
gebruik van grondstoffen, omdat we nu eenmaal betekenis geven door middel van symbolen.”24 

 
Vanuit de soms grote verschillen onder de mensen, weten we ook dat we ons niet kunnen beperken 
tot één natuurbeeld. Om de groep mensen die we willen aanspreken zo breed mogelijk te houden, 
moeten we ook de inzichten en invalshoeken op de ecosysteemdiensten zo breed mogelijk 
onderzoeken. 
Wanneer we als voorbeeld eenzijdig kijken vanuit de economische/functionele ‘bril’ naar een poel 
midden in een landbouwgebied, zullen bepaalde ecosysteemdiensten overgewaardeerd blijven. Een 
dergelijke cluster zonder directe economische meerwaarde krijgt dan weinig aandacht, terwijl ze wel 
van cruciaal belang kunnen zijn om de gevolgen van de klimaatveranderingen te verzachten en 
dragen ze wel bij tot de beleving en leefbaarheid van een plek. Zo zal die poel economisch gebruik 
van grond in de weg staan, maar zorgt de poel wel voor aangenaam vertoeven tijdens een wandeling. 
Een ander voorbeeld is de discussie rond het kappen van bomen langs de gewestwegen, daar waar 
buurtbewoners niet akkoord gaan met de kap, oordeelt de overheid in deze discussie dat 
biodiversiteit belangrijker is dan het zicht op groen.  
 
In onze samenleving kunnen we 4 ‘dominante’ natuurbeelden onderscheiden: 
 

• Het functionele natuurbeeld 
• Het breed natuurbeeld 
• Het decoratief natuurbeeld 
• Het wildernis natuurbeeld 

 
Deze sociale waarnemingen van de natuur werden door diverse culturele en historische stromingen 
gevormd en zijn nog steeds onderhevig aan continue veranderingen binnen onze maatschappij. De 
onderstaande afbeelding geeft op een vereenvoudigde manier weer hoe de dominante 
natuurbeelden zich verhouden ten opzichte van elkaar. Voor meer informatie over de theoretisch 
opbouw van de natuurbeelden verwijzen we naar de bijlage D: onderbouwing natuurbeelden 
(kijkrichtingen op de natuur). 
 

 
24 (Vrij vertaald naar Cantrill & Oravec, 1996: pg. 2) 
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Afwegingsmatrix natuurbeelden 

 
Binnen dit onderzoek wordt het breed natuurbeeld en het decoratief natuurbeeld samengebracht 
omdat beide natuurbeelden steunen op culturele ecosysteemdiensten. In dit onderzoek is er een 
gebrek aan beschikbare data rond deze culturele voordelen van de natuur. Ook hebben deze 
ecosysteemdiensten een gemeenschappelijke visie over de beleving van de natuur: de mens is in 
harmonie met zijn leefomgeving. Daarom wordt binnen dit onderzoek het breed natuurbeeld en het 
decoratief natuurbeeld samengebracht onder een nieuwe naam: het esthetische natuurbeeld.  
 
De omgeving wordt door gebruikers in zijn totaliteit waargenomen en gewaardeerd en niet volgens 
de opdeling van de ecosysteemdiensten. Wanneer iemand door het landschap van Oost-Vlaanderen 
gaat, dan herkent die persoon de omgeving ook eerder aan de hand van ecosysteemdiensten die 
zichtbaar gemaakt kunnen worden door landschapstypes. 
Bovendien zal die persoon zijn waardering door kennis en ervaringen beïnvloed zijn.  De grens van 
waar de waardering begint en eindigt is hierbij vaak moeilijk te trekken. 
 



HOOFDSTUK 3 - Analyse van Negen verschillende clusters 
 

      
68 

Om een beeld te krijgen hoe de drie uiterste natuurbeelden de ecosysteemdiensten en dus ook de 
clusters binnen de Provincie Oost-Vlaanderen waarderen, wordt telkens een impressie van het 
ideaalbeeld gegeven.  
 
Deze alternatieve kijk op de clusters resulteert ook telkens een alternatieve interpretatie van de 
clusters op kaart. 
 

→ Het functionele natuurbeeld 

 
Binnen het functioneel natuurbeeld staat het antropocentrisch wereldbeeld centraal. Dit wil zeggen 
dat de mens de maat is van alle dingen. De natuur staat vooral ten dienste van de maatschappij en 
de economie. Het beheer is noodzakelijk om de menselijke mogelijkheden te verzekeren.  

In het functionele natuurbeeld krijgt de natuur een dominante karaktereigenschap van een 
veerkrachtige natuur. Dit ontstaat uit het beeld dat de natuur en de ecosysteemdiensten deel uit 
maken van de buffer voor onze menselijke activiteiten en dus ook voor de klimaatveranderingen. 
Bomen binnen de stad worden gezien als een buffer tegen de hittegolven of de natte gebieden als 
buffer tegen overstromingen. Deze veerkracht moet dus ook beschermd worden. De grens wordt 
grotendeels bepaald door de nuttige waarde van de natuur.  

Ecosysteemdiensten zijn in diezelfde benadering zichtbare en onzichtbare diensten die we als mens 
uit de natuur halen en worden door vertaald in een waarde. Een keuze maken binnen dit beeld 
gebeurt met andere woorden vanuit een afweging tussen welvaart en natuurbescherming. 
 
Als we kijken vanuit de bril van het functionele natuurbeeld zien we volgende impressies van de 
werkelijkheid: 

Standpunt vanuit een functioneel natuurbeeld over verschillende impressies 

   
Het groen zorgt voor een 
aangename leefomgeving, het 
water zorgt voor transport van 
goederen… 

Het groen zorgt voor 
bestuiving van de akkers, 

Natuur is nodig omdat het 
zorgt voor zuurstof, …  
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Dit gaat vooral over de industriegebieden, de woonkernen en de landbouwgebieden. Ze vormen een 
verzameling van de ecosysteemdiensten die rechtstreeks met het maatschappelijk functioneren te 
maken hebben. De landbouwgebieden zoals grote aaneengesloten akkerlanden behoren ook tot de 
waardevolle zone omdat ze belangrijk zijn voor de voedselproductie. Groenelementen verhogen de 
leefbaarheid binnen woongebieden. De watergebieden en de valleigebieden staan symbool voor de 
veerkracht van de natuur, want ze zorgen ervoor dat het water tijdens hevige regenval gebufferd 
kan worden. 
 
Binnen het functioneel natuurbeeld gaat het vooral over de verwevenheid van ecosysteemdiensten 
met een stedelijke en economische omgeving. De natuur staat hier in dienst van de menselijke 
noden. Het groen zorgt voor een aangename leefomgeving, het water zorgt voor transport van 
goederen, … We kunnen stellen dat de benadering van de ecosysteemdiensten binnen dit 
natuurbeeld valt. Toch is het functioneel natuurbeeld breder dan enkel de wetenschappelijke 
benadering van ecosysteemdiensten. Het bevat ook kijkrichtingen die de natuur puur economisch 
benaderen of de natuur binnen een religie zien als een gegeven goed,…  

→ Het esthetische natuurbeeld 

 
 
In het esthetische natuurbeeld staat het biocentrisch wereldbeeld centraal. Dit wil zeggen dat alle 
individuele planten en dieren en dus ook alle ‘zichtbare’ ecosysteemdiensten een even grote waarde 
hebben. Er wordt dus geen keuze gemaakt op basis van biodiversiteit of op basis van het onderscheid 
tussen verschillende natuurlijke leefomgevingen en het risico bestaat dat ‘onzichtbare’ 
ecosysteemdiensten vergeten worden.  
 
Vb. Het kappen van bomen om plaats te maken voor heide is binnen deze visie niet aanvaardbaar. 
Het beheer moet dus beperkt blijven en mag enkel uitgevoerd worden als de balans in de natuur 
verstoord wordt. 
 
In dit natuurbeeld krijgt de natuur een dominante eigenschap van vitaliteit. Dit ontstaat uit het ideale 
beeld waar de natuur en de ecosysteemdiensten in balans zijn met de leefwereld van de mens. De 
natuur wordt in zijn totaliteit gezien als een vitale kracht die continu in beweging is en waarin de 
mens een plaats heeft. Door de natuur te zien als één groot harmonieus geheel, ontstaat er een idee 
dat de natuur stabiel is. De grens van de natuur is breed waardoor er geen verschil wordt gemaakt 
tussen het gras rond stoeptegels en een bos.  
 
Binnen het esthetische natuurbeeld is schoonheid van de natuur een belangrijke factor. Deze 
schoonheid wordt vooral bepaald door het zicht op groen en speelt een belangrijke rol in de 
waardering van natuur. De natuur kan gezien worden als een decor waarin de mens woont, werkt 
en recreëert. Een voorbeeld van een decor is het buitengebied dat als ideale balans wordt gezien 
tussen natuur en cultuur en een rol speelt in de woonkeuze van mensen.  
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Als we kijken vanuit de bril van het esthetische natuurbeeld zien we volgende impressies van de 
werkelijkheid: 

Standpunt vanuit een esthetisch natuurbeeld over verschillende impressies 

   
Groene ruimte maakt de 
bebouwde ruimte mooier. 
Hoog groen zorgt voor natuur 
in de stad. 

Het schone Oost-Vlaamse 
landschap bestaat uit grote 
aaneengesloten 
landbouwgebieden met 
natuurelementen, … 

De natuur wordt gevormd door 
bossen, valleien en rivieren… 

 
Clusters met veel visueel groen worden meer gewaardeerd dan clusters met ecosysteemdiensten 
die niet zichtbaar zijn. De grote aaneengesloten landbouwgebieden staan binnen dit natuurbeeld 
symbool voor het mooie Oost-Vlaamse landschap. De beleving van open ruimte speelt een 
belangrijke rol in hoe de schoonheid van het landschap wordt ervaren. Verder wordt er binnen de 
waardering van natuur geen onderscheid gemaakt tussen verschillende types van natuur. Alles wordt 
gezien, ook groenelementen die aangeplant zijn door de mens in woon- en industriegebieden is 
natuur en is evenwaardig als een bos. 
 
Het gaat vooral over de schoonheid en het ideaalbeeld van het buitengebied. Hier is het mentale 
beeld van de ecosysteemdiensten dat van een balans tussen de landbouwgronden en 
groenelementen. Wanneer het landschap uitnodigt om te ontspannen en te recreëren krijgt het 
gebied een hogere score.  
 

→ Het wildernis natuurbeeld 

 
 
Het wildernis natuurbeeld start vanuit een ecocentrisch wereldbeeld waar de natuur centraal staat. 
Dit wil zeggen dat de natuur onafhankelijk is van de mens en zo veel mogelijk tegen menselijke 
ingrepen beschermd moet worden. Het beheer moet tot een minimum beperkt worden en mag niet 
zichtbaar zijn. 
 
In het wildernis natuurbeeld krijgt de natuur een dominante karaktereigenschap van een kwetsbare 
natuur. Dit is een oorzaak van de scherpe grens die binnen dit beeld getrokken wordt tussen ‘echte’ 
natuur en ‘cultuur’ of ‘menselijke natuur’. Door de natuur te beperken tot slechts de onafhankelijke 
natuur is er nog weinig ‘echte’ natuur in Vlaanderen over. Binnen dit beeld wordt overal gezien hoe 
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de natuur achteruitgaat en kwetsbaar is voor de mens. De natuur moet daarom beschermd worden 
waardoor er een noodzaak ontstaat om plekken af te bakenen die niet voor de mens toegankelijk 
zijn en waar de natuur zijn eigen gang kan gaan. Een voorbeeld zijn natuurgebieden die geen beheer 
hebben.  

Binnen het wildernis natuurbeeld is het ontzag voor de ‘echte’ natuur een belangrijke factor. Dit 
ontzag wordt bepaald doordat de mens zich klein voelt in een grotere en overweldigende natuur. 
Binnen Oost-Vlaanderen is dit beperkt omdat er geen overweldigende natuur meer aanwezig is. 
Grote stukken natuur zoals oerbossen of moerasgebieden zijn verdwenen waardoor mensen met dit 
beeld vaak op reis gaan naar het buitenland om deze ‘onafhankelijke’ natuur te kunnen ervaren. 

 
Als we kijken vanuit de bril van het wildernis natuurbeeld dan komen de volgende impressies naar 
voor:  

Standpunt vanuit een wildernis natuurbeeld over verschillende impressies 

   
Er is geen natuur meer in de 
stad, groenstructuren moet 
beschermd worden en 
uitbreiden… 

Graslanden mogen niet 
bewerkt en bemest worden… 
graslanden en kleinere 
groenzones moeten 
natuurzones verbinden… 

Bossen en ruige landschappen 
zijn de enige natuur, 
bescherming en uitbreiding is 
nodig… 

 
Als we dit natuurbeeld vergelijken met de andere natuurbeelden wordt duidelijk dat er een strenge 
scheiding wordt gemaakt tussen natuur en zones die door de mens zijn ingericht. Landschappen die 
in grote mate beïnvloed zijn door de mens krijgen daarom geen waarde. In het standpunt van het 
wildernis natuurbeeld zijn groenzones binnen bebouwde gebieden in gevaar en moeten verbonden 
worden zodat ze corridors kunnen vormen tussen de restanten van natuurgebieden. De grote 
aaneengesloten bossen en ruige landschappen zijn volgens dit beeld nog het enige wat overblijft van 
echte natuur in Oost-Vlaanderen. De focus moet liggen op de bescherming en uitbreiding van deze 
gebieden.  
 
De imposante natuur is binnen de Provincie amper aanwezig en is enkel terug te vinden op de 
beboste heuvels in het zuiden van Oost-Vlaanderen. De combinatie tussen het reliëf en bossen is het 
enige wat in de buurt komt van hoe de natuur in Oost-Vlaanderen groots en overweldigende ervaren 
kan worden. 
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 STERKTES, KWETSBAARHEDEN, KANSEN EN KNELPUNTEN 

 AFWEGINGSKADER 

Zoals eerder gezegd wil de Provincie in haar ruimtelijk beleidsplan ecosysteemdiensten een 
volwaardige plaats geven in het maatschappelijk debat. Naast het in kaart brengen van waar en in 
welke verhouding ecosysteemdiensten worden geleverd (clusters), is het ook belangrijk om een 
analyse van deze clusters te maken zodat de levering van de ecosysteemdiensten waar nodig kan 
versterkt en verbeterd worden.  
 
Zo een analyse kan je doen door middel van het in kaart brengen van sterkten, kwetsbaarheden, 
kansen en knelpunten van elke cluster. Deze kunnen helpen om keuzes te maken en acties uit te 
werken om ecosysteemdiensten te verhogen/te versterken.   
 
We houden hierbij ook rekening met de bevindingen uit hoofdstuk 3 die ons leren om de clusters op 
verschillende manieren te interpreteren door telkens de vraag te stellen vanuit welk natuurbeeld 
een sterkte, kwetsbaarheid, kans of knelpunt wordt benoemd. 
 
We definiëren sterkten en kwetsbaarheden als de respectievelijk positieve en negatieve 
eigenschappen eigen aan een cluster, die de Provincie en/of de gemeenten  zelf kunnen beïnvloeden 
met bepaalde ruimtelijke keuzes of ingrepen bijv. bodemvochtigheid, verhardingsgraad, 
bereikbaarheid, vraag naar ecosysteemdiensten binnen een gebied ...  
 
Kansen en knelpunten hebben betrekking op externe ontwikkelingen, gebeurtenissen of invloeden 
vanuit een hogere schaal dan de provincie op een cluster. Hier kunnen we niet noodzakelijk lokaal 
iets aan wijzigen maar hier kan wel door beleid en beheer op ingespeeld worden. Deze kansen en 
knelpunten kunnen voor verschillende clusters gelijklopen. Knelpunten kunnen ook leiden tot kansen 
in een cluster. Zo kan het vernieuwde Europees landbouwbeleid een knelpunt zijn voor sterk op 
productie gerichte landbouw, maar het kan ook een kans zijn voor familiale landbouwers om te 
schakelen naar een meer agro-ecologische landbouw met aandacht voor ecosysteemdiensten. 
Klimaatverandering kan een knelpunt zijn door gevoeligheid van gewassen en habitat voor droogte 
en overstromingen, het kan ook een kans zijn omdat veel groenblauwe maatregelen de gevolgen 
voor de mens mitigeren.  
 
De bevindingen van hoofdstuk 3 vormen een goede leidraad om de sterkten, kwetsbaarheden 
knelpunten in kaart te brengen. Zowel intern als in co-creatie met enkele partners op een 
begeleidingsgroep werden volgende vragen gesteld: 
 
Sterkten en kwetsbaarheden:  

• Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie?  
Grotere robuuste delen groenblauwe ruimte zijn weerbaarder tegen invloeden van buitenaf 
(sterkte), kleine versnipperde deeltjes kunnen ongemerkt verdwijnen en staan vaak onder 
grote druk van andere landgebruiksvragen (kwetsbaarheid). 

• Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering.  
Ecosysteemdiensten die in grote mate voorkomen, leggen de sterktes van een cluster bloot. 
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• Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn?  
Ondervertegenwoordigde ecosysteemdiensten die belangrijk zijn voor het landgebruik, 
geven zicht op de kwetsbaarheden van de cluster. 

• Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten?  
Indien er naar een natuurvoordeel, dat in grote mate aanwezig is, een grote vraag is, is er 
sprake van een sterkte. Indien er een grote vraag is naar een natuurvoordeel dat amper 
aanwezig is, is er sprake van een kans om het aanbod te versterken, maar het kan ook een 
kwetsbaarheid zijn doordat de levering van de ecosysteemdienst sterk onder druk komt te 
staan. 

• Welke fysische processen spelen binnen de cluster?  
Bepaalde processen zullen sterktes aanduiden, andere kwetsbaarheden.  

• Zijn onderliggende fysische systemen met een grote potentie aan ecosysteemdiensten ook 
zichtbaar via de clusters met veel ecosysteemdiensten? 
Onderliggende typerende (historische) fysische systemen kunnen vaak op hoog schaalniveau 
in verband gebracht worden met karakteristieke clusters. Fysische systemen geven inzicht in 
de aanwezigheid van kenmerkende ecosysteemdiensten op specifieke locaties binnen Oost-
Vlaanderen. 

• Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? 
Zeldzame of waardevolle fysische systemen zijn niet direct zichtbaar via de clusterkaart. Dit 
komt doordat de clusterkaart geen rekening houdt met wettelijke afwegingskaders die 
gebruikt worden voor het bepalen van zeldzame en/of biologisch waardevolle elementen. 
Het is pas wanneer bestaande beschermingskaarten vergeleken wordt met de clusterkaart 
dat er bepaald kan worden waar er zeldzame fysische systemen liggen. Zeldzame fysische 
systemen geven de kwetsbaarheid van een cluster aan. 

• Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster en hoe interfereren ze 
met ecosysteemdiensten? 
Maatschappelijke activiteiten met meer dynamiek vormen een kwetsbaarheid voor clusters 
met veel ecosysteemdiensten. 

 
Kansen en knelpunten:  

• Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) 
kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd?  
Deze vraag brengt de knelpunten in beeld. 

• Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen?  
Deze vraag brengt de kansen in beeld. 

 
Afsluitende vraag: 

• Vanuit welk natuurbeeld werd gekeken naar de clusters om de vragen te beantwoorden?  
Antwoorden kunnen vanuit het ene beeld als een sterkte worden ervaren, terwijl het vanuit 
een ander beeld eerder als bedreiging wordt ervaren of helemaal niet wordt ervaren. Deze 
vraag van het afwegingskader wordt binnen elk element van de volledige sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse behandeld en krijgt geen aparte vraag per 
cluster. Om deze natuurbeelden te bepalen wordt beroep gedaan op de afwegingsmatrix van 
de natuurbeelden in hoofdstuk 3. 

 
Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe er per sterkte, knelpunt, kans en kwetsbaarheid een afweging 
gemaakt wordt om de natuurbeelden te bepalen: 
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Vb. Bouwshift en inbreiding: Doordat groenblauwe ruimte moet gevrijwaard blijven, moet er meer 
inbreiding komen in de bestaande woongebieden. Risico is dat de inbreiding te eng wordt gezien als 
open ruimte in kernen volbouwen. De kleine vlekken groen die duiden op parkjes, bomen en andere 
groene vlekjes kunnen onder druk komen te staan van inbreidingsplannen en woningdruk. Dit zorgt 
dat de levering van diensten zoals verkoeling, waterinfiltratie, luchtzuivering etc. in het gedrang 
komen. 
 

Type natuurbeeld Normatieve elementen Cognitieve elementen Expressieve elementen 
Functioneel natuurbeeld De mens staat centraal: een te 

enge bouwshift wordt niet 
gezien als een negatief 
element. Door nieuwe 
technologieën en efficiënter 
ruimtegebruik kunnen er toch 
ecosysteemdiensten ontstaan, 
zelf bij een doorgedreven 
bouwshift 

De interactiviteit tussen de 
urbane ecosysteemdiensten 
en de maatschappelijke 
activiteiten zorgt voor een 
veerkrachtig systeem 

Het samenwerken tussen 
nieuwe bouwmogelijkheden 
zoals CO²-arm bouwmateriaal, 
tot het voorzien van 
groenblauw daken… kan er 
voor zorgen dat er een 
verbondenheid ontstaat 
tussen de ecosysteemdiensten 
en de bebouwde ruimte. Deze 
nieuwe ontworpen ruimte 
heeft een meerwaarde voor 
onze maatschappij 

Esthetisch natuurbeeld De groene plekjes die vandaag 
in de stad liggen zijn evenveel 
waard als de nieuwe 
technologische evoluties op 
vlak van natuurtechnische 
bouwmogelijkheden 

Een te enge bouwshift kan er 
voor zorgen dat de natuurlijke 
beleving en de leefbaarheid 
van de leefomgeving achteruit 
gaat 

Het mooie uitzicht op groen 
en de aanwezigheid van speel- 
en wandelruimtes moeten 
behouden blijven. De 
bestaande parken en publieke 
groene plekken vormen een 
onderdeel van de identiteit 
van de bebouwde ruimte. 

Wildernis natuurbeeld De bestaande groene plaatsen 
zijn een potentieel om grotere 
natuurgebieden te verbinden 
met de stedelijke omgeving. 
Wanneer de densiteit van de 
bebouwde ruimte grotere 
wordt is het noodzakelijk om 
rekening te houden met deze 
verbindingen.  

Een te enge bouwshift kan er 
voor zorgen dat de natuurlijke 
structuur doorheen de 
dichtbebouwde context 
verloren gaat waardoor de 
natuur nog meer onder druk 
komt te staan 

Ook in een stedelijke context 
moet er rekening gehouden 
worden met wilde natuur. 
Wanneer de laatste groene 
plekjes in deze omgeving 
verdwijnen is er geen natuur 
meer. 

 
Binnen deze afwegingsmatrix van de natuurbeelden kunnen we afleiden dat het esthetische en het 
wildernis natuurbeeld het eens zijn met deze stelling van de sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden . Daarom worden beide natuurbeelden bij deze stelling vermeld.   
 
Wanneer alle 3 de natuurbeelden deze stelling mee uitdragen of het niet duidelijk is welke 
natuurbeelden specifiek aan bod komen, wordt er geen natuurbeeld vermeld bij de desbetreffende 
stelling. 
 
We bekijken bovenstaande zowel voor alle ecosysteemdiensten samen binnen een cluster als voor 
specifieke ecosysteemdiensten binnen deze cluster. Hierdoor kunnen synergiën en trade-offs 25 
zichtbaar worden.  
 
Niet alle vragen die hierboven vermeld werden, zijn van toepassing op elke cluster. Zo zullen vragen 
met betrekking tot het fysisch systeem eerder van belang zijn bij die clusters die buiten de stedelijke 
context vallen omdat het fysisch systeem door afdekking niet meer zichtbaar is of erg verstoord is. 
Maatschappelijke activiteiten zijn eigen aan een cluster (sterkte of kwetsbaarheid voor dat gebied) 
maar kunnen ook interfereren met ecosysteemdiensten uit een andere cluster waardoor ze daar een 
kans of knelpunt zijn. 

 
25 Synergie= de toegevoegde meerwaarde door het samen voorkomen van ecosysteemdiensten, Trade-off = 
het inruilen van de voordelen van het ene natuurvoordeel voor het andere 
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4.1.1. CRITERIA 

De opgesomde sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten moeten aan volgende criteria 
voldoen:  

Criterium 1: Deze studie gaat over het aanbod aan ecosysteemdiensten. We focussen dan ook 
enkel en alleen op dit aanbod. Veel sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden van de 
clusters liggen echter juist daar waar vraag en aanbod al dan niet in evenwicht zijn.  
 
Criterium 2: Het is belangrijk dat enkel die sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten 
geselecteerd worden die van toepassing zijn op een groot deel van de cluster. Heel specifieke 
elementen die gelden voor een paar cellen van de cluster komen niet aan bod.  
 
Criterium 3: We willen binnen de analysetool bepalen op welke plek welke 
ecosysteemdienstenclusters relevant zijn en hoe ze zich verhouden tot de maatschappelijke 
activiteiten26. Op basis hiervan kunnen acties afgeleid worden. De opgesomde kansen, 
knelpunten, ... mogen dus zelf geen acties zijn. 

 DE ANALYSE PER CLUSTER 

Hieronder hebben we de sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten van elke cluster opgelijst. 
Wel zijn er een aantal kansen en knelpunten die voor alle clusters gelden omdat het aanbod aan 
ecosysteemdiensten nu eenmaal in alle clusters sterk gelinkt is met het ruimtegebruik en de fysische 
kenmerken van het gebied. Sommige elementen zijn enkel geldig vanuit een bepaald natuurbeeld of 
voor een specifiek natuurvoordeel. We hebben dit tussen haakjes toegevoegd. Wanneer een 
element geldig is voor elk natuurbeeld staat er geen extra uitleg meer bij. Een grafische voorstelling 
van de sterktes en kwetsbaarheden is te vinden in de communicatietool (hoofdstuk 6 en Bijlage H) 

4.2.1. OVER ALLE CLUSTERS HEEN 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhoogd worden? 

 
- Toenemende aandacht voor ecosysteemdiensten in beleid en ruimtelijke 

planningsprocessen. 
- Populariteit van natuurgebaseerde oplossingen (zeker in kader van klimaatadaptatie) neemt 

toe omwille van de vele voordelen die deze oplossingen bieden (t.o.v. technische 
maatregelen die vaak maar een oplossing bieden voor één uitdaging). (functioneel 
natuurbeeld) 

- De bouwshift zal ervoor zorgen dat open ruimte gevrijwaard wordt en biedt kansen om 
groengebieden te connecteren. 

- Groter draagvlak voor natuur onder meer door een groeiende bewustwording dat groen een 
belangrijk effect heeft op onze gezondheid.  

 
26 Een deel van de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden is sterk gelinkt met de vraag naar 
ecosysteemdiensten. Deze worden niet in deze studie en in de analysetool meegenomen maar worden wel 
vernoemd in dit rapport. 
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- Toenemende aandacht voor verschillende vervoersmodi waarbij infrastructuuruitbreiding 
voor wagen geen prioriteit meer is 

- Meer aandacht voor zachte recreatie zoals bijv. wandel- en fietsknooppuntennetwerken kan 
zorgen voor een link tussen mens en achterland evenals voor een grotere verkeersveiligheid 
(functioneel natuurbeeld en esthetisch natuurbeeld) 

- Schrappen van juridisch aanbod: niet ontwikkeld woon(uitbreidings)gebied wordt niet 
langer onderhouden i.f.v. een potentiële bebouwingskans waardoor de ecosysteemdiensten 
meer kans krijgen. Voorbeeld: RUP Herschikken en schrappen woonuitbreidingsgebieden 
(zoals bijvoorbeeld in de gemeente Brakel) 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) 
kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Open ruimte staat overal onder druk door de toename van maatschappelijke activiteiten 
- Impact van klimaatverandering: bepaalde soorten/ecosystemen komen harder onder druk 

te staan door langdurige droge en /of natte perioden (overstromingen). Ook invasieve 
soorten rukken verder op. Hierdoor komt de levering van sommige ecosysteemdiensten in 
het gedrang. (functioneel natuurbeeld en wildernis natuurbeeld). 

- Private ontwikkelingen: burgers/ondernemingen focussen op het schaalniveau van hun 
tuin/gronden en houden geen/ weinig rekening met de omgeving waarin de tuin zich bevindt 
en de respectievelijke ecosysteemdiensten.  

 
Gezien sterktes en kwetsbaarheden gedefinieerd worden als de respectievelijk positieve en 
negatieve eigenschappen van een cluster die je zelf kan beïnvloeden, kunnen er geen sterktes of 
kwetsbaarheden benoemd worden. Er zijn namelijk geen specifieke eigenschappen die alle clusters 
gemeen hebben. 

→ Kansen vanuit de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Klimaatverandering zorgt voor nood aan adaptatiemaatregelen waarbij groenblauwe 
elementen een belangrijke rol spelen.  

- Door ons jachtige leven is er een hoge nood aan rustpunten. Zicht op en vertoeven in 
groenblauwe ruimte komt hier sterk aan tegemoet.  

4.2.2. CLUSTER 1 

→ Sterktes 

Wat maakt dat bepaalde ecosysteemdiensten in een cluster in grote mate voorkomen? 
 

- Aanwezige groen (vooral hooggroen) is momenteel vooral een goede buffer tegen 
hittestress (specifiek natuurvoordeel “verkoeling stedelijk microklimaat”). 

- Aanwezige groen biedt mogelijkheden voor infiltratie of het insijpelen van water (specifiek 
natuurvoordeel “waterbeschikbaarheid”, functioneel natuurbeeld) 
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Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren ze met 

ecosysteemdiensten? 
 

 
- In deze cluster zijn wonen en werken en vrijetijdsbesteding belangrijke maatschappelijke 

activiteiten. De kwaliteit van de woon- en werkomgeving is belangrijk voor het welzijn en 
welbevinden van de mensen. Er is in deze cluster een potentieel om het aanbod aan 
ecosysteemdiensten te verhogen: bijv. Als we kijken naar de potentiekaart voor infiltratie 
scoort deze cluster goed wat betekent dat er heel wat maatregelen kunnen genomen 
worden om infiltratie en waterretentie te verbeteren. Hier investeren heeft de grootste 
impact op de leefkwaliteit van de meeste mensen. (specifiek natuurvoordeel 
“waterbeschikbaarheid”, functioneel en esthetisch natuurbeeld) 

→ Kwetsbaarheden 

Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren 
ze met ecosysteemdiensten?  

 
- Wonen en werken zijn belangrijke maatschappelijke functies in deze cluster waardoor groen 

weinig ruimte krijgt. Hierdoor worden belangrijke ecosysteemdiensten niet geleverd.  
- Mensen met pollenallergieën kunnen ook in de steden last ondervinden als deze vergroenen 

(afhankelijk van type bomen) (specifiek natuurvoordeel “Vermindering van bepaalde ziekten 
door contact met groen en water”, functioneel natuurbeeld). 

- Laaggroen houdt veel zwerfvuil vast waardoor het straatbeeld verloedert en de 
ecosysteemdienst ‘zicht op groene ruimte’ wordt aangetast (specifiek natuurvoordeel “zicht 
op groene ruimte”, esthetisch natuurbeeld). 
 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster bestaat vaak uit homogeen en grotere aaneengesloten gehelen waardoor er 

weinig verweving is met andere clusters. Hierdoor is er binnen grotere oppervlaktes een laag 
aanbod van diverse ecosysteemdiensten. 

 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 
 

- De aanwezige groenblauwe elementen zijn tamelijk schaars en klein in oppervlakte en liggen 
versnipperd binnen de ruimere gebieden van deze cluster, waardoor vele 
ecosysteemdiensten momenteel slechts beperkt geleverd worden. Dit zorgt voor negatieve 
aspecten zoals wateroverlast, hittestress, tekort aan groen voor ontspanning en rust.  

- Door de afwezigheid van nabij groen is er een groter risico op het voorkomen van een aantal 
(vooral psychische) aandoeningen. Ook de cognitieve vaardigheden van kinderen worden 
minder sterk ontwikkeld. Dit geldt zeker voor sociaal zwakkere groepen die minder de 
woonplaats verlaten voor vrijetijdsbesteding. (specifiek natuurvoordeel “Vermindering van 
bepaalde ziekten door contact met groen en water”) 
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
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- Het onderliggend fysisch systeem is weinig herkenbaar. Dit zorgt ervoor dat er een 
waardeverlies is van de identiteit en herkenbaarheid van de plek. (esthetisch natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Het beleid van sommige steden om groenpolen te voorzien en bos terug tot in de stad te 

brengen (bijv. Stad Gent is volop bezig om aan de rand stadsbossen te voorzien, bijv. 
lobbenstad Sint-Niklaas) of om % publiek groen op te leggen bij nieuw stadsontwikkelingen 
(bijv. case Clementwijk Sint-Niklaas). (wildernis natuurbeeld en esthetisch natuurbeeld)  

- Toenemende aandacht voor groen/recreatiemogelijkheden dicht bij inwoners (buurt- en 
wijkgroen). 

- Toenemende aandacht voor verkeersveiligheid: Vooral voor verplaatsingen 
kinderen/jongeren met fiets wordt gezocht naar veilige routes: trage, groene wegen kunnen 
hier een oplossing bieden (functioneel natuurbeeld en esthetische natuurbeeld).  

- Invulling van niet ontwikkelde (braakliggende) ruimtes met aandacht voor groene publieke 
ruimtes (parken, publieke tuin...). (esthetisch natuurbeeld) 

- Wetgeving waarbij insecticiden en pesticiden niet meer mogen gebruikt worden in 
groenbeheer, tenzij op basis van een sterke motivatie. (wildernis natuurbeeld en functioneel 
natuurbeeld) 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) 
kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Klimaatverandering: Toename van temperaturen en hevigere regenval heeft in deze cluster 

sterke gevolgen naar hittestress en wateroverlast. De schaarse groene ruimte kan hierdoor 
onder druk komen te staan.  

- Spontane natuur verdwijnt nog te vaak door compromis met gedeeltelijke omzetting naar 
park (algemeen meer aanvaard als stedelijke omgeving) en gedeeltelijke omzetting naar 
bebouwing. (wildernis natuurbeeld) 

- Door de klimaatverandering zullen we met hevigere winden te maken krijgen waardoor 
hooggroen een groter risico is voor schade aan gebouwen en infrastructuur. (functioneel en 
esthetisch natuurbeeld) 

- Bouwshift en inbreiding: Doordat groenblauwe ruimte moet gevrijwaard blijven, moet er 
meer inbreiding komen in de bestaande woongebieden. Risico is dat de inbreiding te eng 
wordt gezien als open ruimte in kernen volbouwen. De kleine vlekken groen die duiden op 
parkjes, bomen en andere groene vlekjes kunnen onder druk komen te staan van 
inbreidingsplannen en woningdruk. Dit zorgt dat de levering van diensten zoals verkoeling, 
waterinfiltratie, luchtzuivering etc. in het gedrang komen. (esthetisch natuurbeeld en 
wildernis natuurbeeld) 

- Respect voor oude bomen in de stad is zoek. Er wordt te weinig ingespeeld op de waarde 
van een oude boom (biologische waarde boom: wildernis natuurbeeld, historische en 
identiteitswaarde boom: esthetisch natuurbeeld) 
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- De keuze van soorten wordt niet altijd aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden 
waardoor ecosysteemdiensten als verkoeling, zicht op groen, natuurlijke luchtzuivering... 
minder goed geleverd worden. (functioneel en wildernis natuurbeeld) 
 

→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Gebruikers van ecosysteemdiensten zijn in deze cluster zeer nabij.  
- Door de grote bevolkingsdruk en de daar mee gepaard gaande milieudruk is er een grote 

nood aan ecosysteemdiensten. Steden en gemeenten kennen immers een zekere impact van 
hitte, droogte en wateroverlast, slechtere luchtkwaliteit, ... met een impact op de 
gezondheid van hun inwoners.  

- Deze nood wordt momenteel niet ingevuld. Wel is er een toegenomen bewustzijn dat 
groenblauwe maatregelen een deel van de oplossing zijn (zeker vanuit functionele en 
esthetische natuurbeeld). 

 

4.2.3. CLUSTER 2 

→ Sterktes 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet enkel 
naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- Groene omgeving rond bedrijf zorgt voor blijere, meer geconcentreerde, creatievere en 

gezondere werknemers (niet meegenomen natuurvoordeel “uitzicht op groen werken”).  
- Groen versterkt imago van bedrijven bij klanten, potentiële werknemers en omwonenden 

(niet meegenomen natuurvoordeel; functioneel natuurbeeld, esthetisch natuurbeeld) 
- Door het aanwezige laaggroen kan er bovengemiddeld water infiltreren (specifiek 

natuurvoordeel “waterbeschikbaarheid”; functioneel natuurbeeld) 
- De woningen en bijhorende tuinen liggen verspreid in het open landschap en zorgen voor 

een aangename en rustige leefomgeving (esthetisch natuurbeeld) 
 

Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren ze met 
ecosysteemdiensten? 

 
- Het aanwezige groen heeft een ruim aanbod van ecosysteemdiensten maar in lage 

hoeveelheden. Enkele ecosysteemdiensten springen eruit omwille van de bestaande 
maatschappelijke activiteiten (transport, werken) in de nabijheid. (functioneel natuurbeeld) 

- Bedrijvigheid en verkeer zijn belangrijke maatschappelijke activiteiten. Hinder voor 
omgeving wordt op veel plaatsen gebufferd door groen (geluid) (specifiek natuurvoordeel 
“beperking geluidsoverlast en visuele hinder”, functioneel natuurbeeld en esthetisch 
natuurbeeld) 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
 

- De bodem van deze cluster met groene delen is goed infiltreerbaar (specifiek natuurvoordeel 
“waterbeschikbaarheid”, functioneel natuurbeeld) 
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→ Kwetsbaarheden 

Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren 
ze met ecosysteemdiensten?  

 
- Groen binnen deze cluster bestaat vaak uit tijdelijke natuur: Bij uitbreiding van bedrijvigheid 

kan de open ruimte op het terrein verdwijnen. (wildernis natuurbeeld, esthetisch 
natuurbeeld)  

- Deze cluster kenmerkt zich door de aanwezigheid van grote lijninfrastructuren zoals grote 
wegen en spoorwegen. Lijninfrastructuren (wegen, waterwegen,…) snijden doorheen het 
landschap en verstoren natuurlijke connecties tussen grotere natuurgebieden en zorgen 
voor een vermindering van de beleving van het landschap 

 
Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 

grondgebied van de provincie? 
 

- De cluster is verspreid over de provincie en kent slechts kleine delen groenblauwe ruimte 
die maar een geringe maatschappelijke bijdrage kan leveren. (functioneel natuurbeeld) 

- De woningen en bijhorende tuinen (verlinting) liggen verspreid in het open landschap en 
zorgen voor een verstoring van de open ruimte en bijhorende ecosysteemdiensten. 
(functioneel natuurbeeld en wildernis natuurbeeld) 

 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 
 

- Bestaande groen op bedrijventerreinen vraagt veel onderhoud waardoor de aanleg ervan 
minimaal wordt gehouden en is weinig biodiversiteitsrijk (omwille van type aanplantingen). 
Hierdoor blijft het aanbod aan ecosysteemdiensten beperkt. (wildernis natuurbeeld) 

- Weinig hooggroen waardoor een aantal economische ecosysteemdiensten 
ondervertegenwoordigd zijn. (verkoeling, hout...) (functioneel natuurbeeld) 

- Bedrijven zetten minder in op groen (vaak hooggroen) op hun eigen bedrijventerrein omdat 
dit de veiligheid en de controle van het terrein zou kunnen verminderen. Ook vinden 
bedrijven het belangrijk dat de logo’s en uitstraling van het bedrijf moeten primeren boven 
het bedrijfsgroen. (esthetisch natuurbeeld) 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Het onderliggend fysisch systeem is weinig herkenbaar. Dit zorgt ervoor dat er een 

waardeverlies is van de identiteit en herkenbaarheid van de plek. (esthetisch natuurbeeld) 
- De bodem van deze cluster met groene delen is goed infiltreerbaar (functioneel natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 
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- Groeiende aandacht vanuit het bedrijfsleven voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten: 
bijv. Greendeal Biodiversiteit: biodiverser inrichten van de bedrijventerreinen zorgt niet 
alleen voor meer ecosysteemdiensten maar ook voor lagere beheer- en inrichtingskosten 

- Beleid van steden en gemeenten om groenvoorziening op te nemen in bijv. 
stedenbouwkundige verordeningen of voorwaarden opleggen binnen een specifieke 
vergunning 

- Wetgeving dat insecticiden en pesticiden niet meer mogen gebruikt worden in groenbeheer, 
tenzij sterke motivatie (functioneel natuurbeeld en wildernis natuurbeeld) 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) 
kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Door het verder volbouwen van open stukken in verlinting wordt de link tussen weg en open 

achterland afgesneden. (esthetische en wildernis natuurbeeld) 
- De focus van de Vlaamse overheid ligt bij het uitvoeren van de Europese richtlijn 

Omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EC). In de actieplannen die daarvoor opgesteld worden, 
zijn geen structurele maatregelen voorzien om geluidsreducerende groene infrastructuur of 
vegetatie in te zetten. 

- Beeld dat mensen van bedrijventerreinen en bermen hebben: ‘moet netjes zijn’(esthetische 
natuurbeeld) 

- Bermen en braakliggende terreinen zijn gevoelig voor sluikstorten. 
- De langzame uitvoering van de bouwshift zorgt voor een bijkomende kwetsbaarheid: 

doordat het beleid te traag in actie komt wordt er nog snel gebouwd. 
- Sectorale BPA’s en RUP’s voor zonevreemde bedrijven zorgen ervoor dat een 

uitdoofscenario niet snel gebeurt. 
- Weinig handhaving op vlak van bufferzones uit RUP’s en BPA’s. Daarnaast werden in 

vergunningen vaak groenschermen opgelegd voor infrastructuur van landbouwbedrijven. 
Doordat er te weinig controle is op het effectief uitvoeren en instandhouden van 
groenschermen zijn deze meestal niet aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de beleving van het 
landschap achteruitgaat. 

- Historische erfbeplanting/fruitboomgaarden rond landbouwbedrijven worden vaak niet in 
stand gehouden, waardoor de identiteit en beleving van het buitengebied achteruitgaat. 
(esthetisch natuurbeeld) 

→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Gebruikers van ecosysteemdiensten (werknemers, omwonenden) verblijven dichtbij de 
ecosysteemdiensten. 

- Vanuit milieuwetgeving moeten bedrijven meer en meer aan allerlei verplichtingen voldoen. 
Dit kunnen ze voor een deel bekomen door het nemen van technische maatregelen, maar 
ook via groene maatregelen op de bedrijventerreinen.  

- Werknemers en omwonenden vragen ook inspanningen van bedrijven en lokale overheden 
om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. De groene omgeving van het bedrijf kan ook een 
rol spelen bij de jobkeuze. 
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4.2.4. CLUSTER 3 

→ Sterktes 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet enkel 
naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- Er is een sterke nabijheid van gebruikers van ecosysteemdiensten (functioneel natuurbeeld) 

waardoor de levensverbeterende ecosysteemdiensten belangrijk zijn in deze cluster:  
o Zicht op groen van nabije woningen zorgt voor een betere woningwaarde (specifiek 

natuurvoordeel “zicht op groen”, esthetisch natuurbeeld).  
o Het effect van het aanwezige groen op de gezondheid van de omwonenden is groot 

(veel groen nabij) (specifiek natuurvoordeel “verminderen van bepaalde ziekten 
door contact met groen”)  

- Doordat er voldoende hooggroen ligt tussen de aanwezige bewoning en wegverkeer zorgt 
dit groen voor een vermindering van geluidsoverlast (specifiek natuurvoordeel “beperking 
geluidsoverlast en visuele hinder”; functioneel en esthetisch natuurbeeld) 

- De aanwezige waterlichamen binnen deze cluster zorgen voor een permanent vasthouden 
van water ( specifiek natuurvoordeel “vasthouden van water”, functioneel natuurbeeld) 

 
Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren ze met 

ecosysteemdiensten? 
 

- Open ruimte langs de wegen zorgt voor een zekere demping van het verkeersgeluid. 
(specifiek natuurvoordeel “beperking geluidsoverlast en visuele hinder”) 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Het fysisch systeem (vooral de grondwaterstanden) zorgt dat er hier, een beetje meer dan 

gemiddeld voor Oost-Vlaanderen, water wordt vastgehouden bij regenval. (seizoenale 
retentie; specifiek natuurvoordeel “vasthouden van water”)  

→ Kwetsbaarheden 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster ligt erg verspreid over de provincie, de groenblauwe ruimte is ook erg versnipperd 

o.a. door verlinting. Het gaat hier vooral over stroken langs grote verkeersaders.  
 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 

 
- Grote verkeersdrukte in deze cluster zorgt voor luchtvervuiling en aantasting van zuiverheid 

water en vegetatie door depositie en afspoeling stof van wegen (wildernis natuurbeeld) 
- De toegang tot infrastructuur moet gevrijwaard worden: dit zorgt ervoor dat bermen kort 

worden gemaaid waardoor de biodiversiteit achteruit gaat. Er is weinig hooggroen dat kan 
helpen bij mitigatie geluid en luchtvervuiling (functioneel natuurbeeld en wildernis 
natuurbeeld).  
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Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Het onderliggend fysisch systeem langs lijninfrastructuren is weinig herkenbaar. Dit zorgt 

ervoor dat er een waardeverlies is van de identiteit en herkenbaarheid van de plek. 
(esthetisch natuurbeeld) 

- Verspreiding van exoten (vb. denk hierbij aan Japanse Duizendknoop die vaak langs 
lijninfrastructuren verspreid wordt). (wildernis natuurbeeld en functioneel natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Streven van Agentschap Natuur en Bos naar grotere volumes langsheen lijninfrastructuur 

(meer hooggroen). (functioneel natuurbeeld en esthetisch natuurbeeld) 
- Trend naar natuurlijker bermbeheer. (wildernis natuurbeeld) 
- Provinciaal beleidskader wateradviezen en Vlaamse verordening Hemelwater. Deze 

stedenbouwkundige verordeningen legt elke (ver)bouwer een aantal maatregelen op om te 
voorkomen dat regenwater onmiddellijk afgevoerd wordt, waardoor vasthouden van water 
en infiltratie meer kansen krijgt. (specifiek ecosysteemdiensten “vasthouden van water”, 
“waterbeschikbaarheid”) 

- Wetgeving dat insecticiden en pesticiden niet meer mogen gebruikt worden, tenzij sterke 
motivatie. (functioneel natuurbeeld en wildernis natuurbeeld) 

- Markt voor groene energie (biomassa) groeit waardoor er kan gezocht worden naar een 
afzetmarkt voor het bermmaaisel. (functioneel natuurbeeld) 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Door volbouwen van open stukken in verlinting wordt de link tussen weg en open achterland 

afgesneden waardoor de beleving van het landschap achteruitgaat. (esthetisch natuurbeeld).  
- De focus van de Vlaamse overheid ligt bij het uitvoeren van de Europese richtlijn 

Omgevingslawaai (Richtlijn 2002/49/EC). In de actieplannen die daarvoor opgesteld worden, 
zijn geen structurele maatregelen voorzien om geluidreducerende groene infrastructuur of 
vegetatie in te zeten. (specifiek natuurvoordeel “Beperking geluidsoverlast”) 

- De tendens om enkel te kijken naar grote oppervlakten natuur (die binnen NATURA 2000 
vallen) waardoor groen dat niet opgenomen is binnen een wettelijke bescherming 
makkelijker als vervangbaar bestempeld wordt. (wildernis natuurbeeld) 

- Sluikstorten is een probleem langs grotere wegen.  
- Onzekerheid stiptheid openbaar vervoer en onvoldoende alternatieven voor auto waardoor 

druk om infrastructuur uit te breiden groot blijft. 
- Tendens om auto voor elke volwassen gezinslid te hebben. 
- Planschade: bijv. waardedaling huizen bij extra wegen. (esthetisch natuurbeeld) 
- Hernieuwbare energie: beleidskeuze om windmolens of zonnepaneelvelden vooral langs 

lijninfrastructuur te leggen: effect op avifauna maar waarschijnlijk marginaal ten opzichte 
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van milieuwinst duurzame energie. Belang om ook de effecten op voedselproductie mee op 
te nemen. (functioneel natuurbeeld) 

→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

Binnen dit onderzoek zijn er geen sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden  die een directe 
link hebben met de vraag benoemd. Bijkomend onderzoek in verband met de vraag is noodzakelijk.  

4.2.5. CLUSTER 4 

→ Sterktes 

Wat maakt dat bepaalde ecosysteemdiensten in een cluster in grote mate voorkomen? 
 

- Door de aanwezigheid van groene open ruimte en bomen is het aanbod van koolstofopslag 
in de bodem en biomassa (specifiek natuurvoordeel “klimaatbeheersing”), waterinfiltratie 
(specifiek natuurvoordeel “waterbeschikbaarheid”) en afvang van fijn stof (specifiek 
natuurvoordeel “natuurlijke luchtzuivering”) bovengemiddeld. (functioneel natuurbeeld) 

- Door onderhoud van hooggroen in de private en publieke ruimte zouden er reststromen 
kunnen zijn die gebruikt kunnen worden als biomassa in de energieproductie. Echter is het 
onwaarschijnlijk dat dit ook in realiteit gebeurt omwille van de vele eigenaars. (specifiek 
natuurvoordeel “bron van hernieuwbare grondstoffen voor energie”; functioneel 
natuurbeeld) 

- Nabijheid van de gebruikers van ecosysteemdiensten (functioneel natuurbeeld) zorgt voor 
een hoger aanbod van levensverbeterende ecosysteemdiensten:  

o Leefbaarheid: binnen deze cluster zijn er groene recreatiegebieden/parken 
waardoor dit een positief effect heeft op de leefbaarheid van het gebied. 
(esthetische beeld en functioneel beeld) 

o Gezondere leefomgeving door effecten van nabijheid groen (specifiek 
natuurvoordeel “Verminderen van bepaalde ziekten door contact met groen”). 

o Meerwaarde op de woningen door de aanwezigheid van publiek groen (specifiek 
natuurvoordeel “zicht op groen wonen”). 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Het fysisch systeem (bodem en vochtgehalte) in de verweving tussen de verharde 

ingenomen ruimte en de open ruimte zorgt voor een bovengemiddelde koolstofvoorraad 
in de bodem en goede infiltratiemogelijkheden voor water. (functioneel natuurbeeld) 

→ Kwetsbaarheden 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 
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- De cluster ligt verspreid rond de gemeentecentra en bestaat uit kleinere zones met vooral 
(privé)laaggroen en bomen. Door de versnippering en het private karakter zijn de 
ecosysteemdiensten aangeboden door het aanwezige groen erg kwetsbaar. 

- Verlinting en verdichting: wanneer er zonder visie verder verdicht wordt kan deze zone haar 
kwaliteiten zoals groen/infiltratiemogelijkheden/verkoeling/… verliezen. 

 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 
 

- Het private karakter van het groen zorgt dat dit sneller kan verdwijnen als mensen de tuin 
niet meer kunnen/willen onderhouden. Er is ook een tendens om te verharden en weinig 
biodiversiteitsrijke in te richten omwille van idee dat dat veel minder onderhoud vergt. 
(functioneel en wildernis natuurbeeld) 

- Veel bomen verdwijnen uit tuinen terwijl deze veel diensten leveren bijv. verkoeling en 
luchtzuivering. (functioneel en wildernis natuurbeeld) 

 
Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? 

 
- Sommige ecosysteemdiensten zijn zeldzaam geworden door de verweving met bebouwde 

ruimte. Dit komt door specifieke landschappelijke kwaliteiten die het aantrekkelijk maken 
om er te gaan wonen zoals een mooi uitzicht op een meersengebied, aan de rand van een 
bos wonen… (een specifiek voorbeeld: krekengebieden die plaats moeten maken voor villa’s 
langs de Leie in Sint-Martens-Latem). (wildernis natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Aandacht voor biodiverse tuinen: door tuinen anders te gaan inrichten kunnen ze belangrijke 

schakels vormen tussen de omliggende ruimte en de stadskern. (wildernis natuurbeeld) 
- Initiatieven van steden en gemeenten om inwoners te sensibiliseren rond belang van 

diversiteit in de tuin. 
- Een groeiend maatschappelijk bewustzijn over de relatie tussen groen en gezondheid. 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- De tendens om enkel te kijken naar grote oppervlakten natuur (vb. die binnen de NATURA 

2000 afbakening vallen) waardoor groen dat niet bestendigd is binnen een wettelijke 
bescherming makkelijker als vervangbaar bestempeld wordt. (wildernis natuurbeeld). 

- Tendens om buiten de kern te gaan wonen met een grote tuin wat druk legt op de natuurlijke 
landschappen waardoor ecosysteemdiensten minder aangeboden worden. (wildernis 
natuurbeeld en functioneel natuurbeeld is in conflict met het esthetisch natuurbeeld) 

- Vertuining: als deze cluster te groot wordt kan dit invloed hebben op de grotere 
aaneengesloten clusters van landbouw en open ruimte. (Vooral het esthetische beeld vindt 
dit negatief omdat de beleving van de open ruimte achteruitgaat.)  
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- Bestaand juridisch kader: het bestendigen van bestaande zonevreemde woonruimte binnen 
grote landschapsclusters met bovendien de mogelijkheid om verder uit te breiden. (bijv. 
zonevreemde woningen) 

- Het maatschappelijke idee dat een tuin netjes moet zijn, wat er voor zorgt dat er sprake is 
van veel gazon en een paar struikjes (bijv. buxus) of verharding. Hierdoor is er sprake van 
weinig biodiversiteit (wildernis natuurbeeld is in conflict met esthetisch natuurbeeld) 

- Het maatschappelijk idee dat er voldoende plaats moet zijn om de auto te parkeren. Denk 
hierbij aan een garage en een bijkomende, grote, verharde oppervlakte als oprit. 

→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

Binnen dit onderzoek zijn er geen sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden die een directe 
link hebben met de vraag benoemd. Bijkomend onderzoek in verband met de vraag is noodzakelijk.  

4.2.6. CLUSTER 5 

→ Sterktes 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster bestaat uit grote aaneengesloten gebieden en beslaat een groot deel van de 

oppervlakte van de provincie, wat zorgt dat het groen en blauw in de cluster heel wat 
ecosysteemdiensten kan leveren. 

 
Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 

enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 
 

- Voedselproductie (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”) (functioneel natuurbeeld) 
- Gezien het open karakter van het landschap en de nauwelijks aanwezige verharding kan 

water hier goed infiltreren in de bodem. Toch is er nog een groot potentieel om dit 
natuurvoordeel nog verder te verhogen. (specifiek natuurvoordeel 
“Waterbeschikbaarheid”) 

- De koolstofopslag in de bodem en vasthouden van nutriënten scoort hier hoog. Deels heeft 
dit te maken met de aangebrachte bemesting. (specifiek ecosysteemdiensten 
“Klimaatbeheersing” en “Vasthouden van voedingsstoffen in water en bodem”, functioneel 
natuurbeeld) 

- Binnen de agrarische ruimte zorgen andere ecosystemen voor een goed habitat voor 
bestuivers (specifiek natuurvoordeel “Bestuiving: woonplaats voor bestuivers”).  

- Het open karakter van de cluster biedt veel mogelijkheden voor beleving en recreatie. 
(specifiek natuurvoordeel “Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust 
komen”, esthetisch natuurbeeld) 

 
Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren ze 

met ecosysteemdiensten? 
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- Veel kennis en onderzoek in de regio (ILVO, PCS, PCG, PCA, UGent, landbouwscholen, 
hogescholen voor land- en tuinbouw, …). (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”, 
functioneel natuurbeeld) 

- Veel verwerkende industrie vlakbij (groenten, aardappelen, slachthuizen en 
vleesverwerkende bedrijven, …). (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”, functioneel 
natuurbeeld) 

- Havens vlakbij i.f.v. aanvoer van voeders en meststoffen en export van verwerkte 
voedingsproducten. (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”, functioneel 
natuurbeeld) 

- Dicht netwerk van toeleveranciers en afnemers voor landbouw op korte afstand. (specifiek 
natuurvoordeel “Bron van voedsel”, functioneel natuurbeeld) 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Vruchtbare bodems voor landbouwdoeleinden. (specifiek natuurvoordeel “Bron van 

voedsel”) 
- Het fysisch systeem binnen deze cluster is geschikt voor een aanbod aan verschillende 

ecosysteemdiensten. 
- Door de vruchtbare bodem is er vaak een historisch landgebruik gekoppeld aan deze cluster 

waardoor dit een bijdrage levert aan de beleving van de ruimte. Dit gaat vooral over de 
openheid van het landschap en wordt vaak in verband gebracht met open field landschappen 
/ kouters die typisch zijn voor deze cluster. (esthetisch natuurbeeld) 

→ Kwetsbaarheden 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 

 
- Door de zeer intensieve voedselproductie verdwijnen kleine landschapselementen 

(houtkanten, hagen, poelen, ...)  uit het landschap waardoor de multifunctionaliteit van 
landbouw wordt onderbenut (functioneel natuurbeeld). (verdwijnen link tussen belangrijke 
natuurgebieden voor het wildernis natuurbeeld en beleving van het historisch landschap 
voor het esthetisch natuurbeeld) 

- Op akkers primeert opbrengst van landbouwgewassen/veeteelt. Andere natuurwaarden zijn 
van ondergeschikt belang. Graslanden worden gescheurd tot akker (functioneel natuurbeeld 
is voor, wildernis natuurbeeld is tegen)  

- Weinig ruimte voor wilde bestuivers ondanks bestuivingsafhankelijke gewassen. (voor deze 
studie hebben we geen gegevens bekeken over oppervlakte bestuivingsgevoelige gewassen 
omdat dit over de vraag gaat) 

- Slinken en uitsterven van bestuivers door insecticiden/ door het verdwijnen van hun habitat 
(o.a. kleine landschapselementen). 

 
Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren ze 

met ecosysteemdiensten? 
 

- Druk van de landbouw op andere voornamelijk regulerende ecosysteemdiensten bijv. 
verspreiding van nutriënten en vervuillingen door gebruik mest en bestrijdingsmiddelen 

- Juridische plannen: Hoeves worden soms opgenomen als residentieel landgebruik op het 
gewestplan en worden soms als woonkorrel bestendigd. De erfgoedwaarde, maar ook de 
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ecosysteemdiensten rondom kunnen onder druk komen te staan. (Bijv. Vertuining heeft 
zowel invloed op het verminderen van actieve vruchtbare bodems (functioneel natuurbeeld) 
als op de landschapsbeleving door het verminderen van zichten. (esthetisch natuurbeeld) 
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
 

- Bepaalde natuurlijke fysische processen worden verstoord door drainage waardoor kansen 
voor infiltratie naar grondwatertafels niet volledig benut wordt. (specifiek natuurvoordeel 
“Waterbeschikbaarheid”, functioneel natuurbeeld) 

- Door het open karakter van de cluster en de beperkte aanwezigheid van kleine 
landschapselementen is deze cluster extra kwetsbaar voor erosie (winderosie en erosie door 
afvloeien hemelwater). (specifiek natuurvoordeel “erosiebestrijding”) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Gunstig klimaat in Vlaanderen voor landbouwproductie. 
- Toenemende aandacht voor agro-ecologische landbouw. Groeiende interesse in korte 

ketenlandbouw en bio-landbouw. (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”) 
- Toenemende aandacht voor ecosysteemdiensten binnen intensieve landbouw. 
- Common agricultural policy dat meer aandacht geeft aan landschapsbeheer en diversificatie 

waarbij er ook weer aandacht gaat naar verweving met kleine landschapselementen. Dit 
helpt om 2 meer natuurlijkere gebieden te verbinden met elkaar (wildernis beeld) OF om het 
cultuurhistorische landschap te herstellen waardoor de beleving van het landschap versterkt 
wordt. (esthetische natuurbeeld voor het cultuurhistorisch element) 

- Klimaatverandering zorgt voor een verbreding van het aantal teelten. (specifiek 
natuurvoordeel “Bron van voedsel”, functioneel natuurbeeld) 

- Veel chemische industrie aanwezig die op termijn zal moeten vergroenen en meer gebruik 
zal maken van hernieuwbare (deels lokale) C-bronnen. 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Globale landbouweconomie: De rendabiliteit van de professionele landbouw is afhankelijk 

van de mondiale markt en wordt bepaald door regio's met lagere lonen en minder eisen. 
(specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”) 

- Druk op open ruimte: In toenemende mate zijn boerderijen in het landschap omgevormd tot 
woningen of tweede verblijven, waardoor ook goede landbouwgronden worden 
omgevormd tot paardenweides en tuinen. Dit zorgt ook voor een prijsstijging waardoor 
kleine landbouwers minder kans maken om een hoeve met huiskavel in te nemen. 
Landbouwgrond geniet geen enkele bescherming tegen ander gebruik en zonevreemde 
activiteiten krijgen veel mogelijkheden. (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”) 

- Regelgeving kan er voor zorgen dat kleinere landbouwers met een grotere band met het 
landschap stoppen (onzekerheid/investeringen) en vervangen worden door grotere, meer 
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op productie gerichte landbouwers (schaalvergroting). (specifiek natuurvoordeel “Bron van 
voedsel) 

- Link tussen burger en landbouw/natuur is verloren gegaan (specifiek natuurvoordeel “Bron 
van voedsel”, esthetisch natuurbeeld) 

- Door de onaantrekkelijke voorwaarden is er een gebrek aan opvolgers voor 
landbouwbedrijven (slechte inkomensvorming, hoge investeringen, te weinig waardering 
vanuit de maatschappij, grote onzekerheid over opbrengsten, voedselprijzen en steeds 
verstrengende wetgeving, …). (specifiek natuurvoordeel “Bron van voedsel”) 

- Bestaand juridisch kader: Bestendigen van bestaande zonevreemde gebouwen binnen grote 
landschapsclusters met bovendien de mogelijkheid om verder uit te breiden. (bijv. 
zonevreemde woningen) 

→ Sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Kans: Er is een grote vraag naar recreatie, meditatie, rustpunten.... vanuit de meer 
verstedelijkte clusters. 

- Kans: De opkomende markt voor groene energie (vb. biomassa) kan toename van kleine 
landschapselementen en agroforestry bevorderen. (specifiek natuurvoordeel “Bron 
hernieuwbare grondstoffen energie”) 

- Knelpunt: Het op grote schaal produceren van gewassen voor biobrandstoffen legt druk op 
de beschikbare ruimte voor voedselproductie (functioneel natuurbeeld). Ook zorgt dit voor 
een verdere versterking van de monocultuur en kan dit een negatief effect hebben op de 
natuurlijke waarde van de omgeving (specifiek natuurvoordeel “Bron hernieuwbare 
grondstoffen energie, wildernis natuurbeeld).  

- Knelpunt: Verpaarding legt druk op de beschikbare ruimte voor voedselproductie. 
(specifieke natuurvoordeel “Bron van voedsel”) 

- Knelpunt: Om de landbouw efficiënter te maken/ te intensiveren kan er nog grotere focus 
komen te liggen op de serreteelt en grotere loodsen voor het verbouwen van voedsel. Dit 
kan een negatief effect hebben op de beleving van de open ruimte (esthetisch natuurbeeld) 
en op de vervuiling van nutriënten in de natuur (wildernis natuurbeeld). 

4.2.7. CLUSTER 6 

→ Sterktes 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster bestaat uit grote aaneengesloten gebieden en beslaat een groot deel van de 

oppervlakte van de provincie, wat zorgt dat het groen en blauw in de cluster heel wat 
ecosysteemdiensten kan leveren. 

- Door de sterke link met het onderliggende fysische systeem is deze cluster gemakkelijk 
herkenbaar in het landschap (vaak in lager gelegen landbouwgebieden). Door de 
wisselwerking met cluster 5 (hoger gelegen en vooral akkergronden) zijn beleving en de 
identiteit van de plaats een sterkte. (esthetisch natuurbeeld) 
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Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- De nattere, meer natuurlijke delen van deze cluster (bijv. meersen en lagere 

landbouwgronden) zijn een hotspot voor het aanbieden van het grootst aantal verschillende 
ecosysteemdiensten van alle clusters. (functioneel natuurbeeld) 

- Voedselproductie (specifiek natuurvoordeel “bron van voedsel”)  
- Het aanbod aan bestuivers is hier door het afwisselende landschap groter dan gemiddeld 

(specifiek natuurvoordeel “bestuiving”).  
- Infiltratie van water wordt hier bovengemiddeld aangeboden. (specifiek natuurvoordeel 

“waterbeschikbaarheid”)  
- Door de natte bodem is er vaak een historisch landgebruik gekoppeld aan deze cluster 

waardoor dit een bijdrage levert aan de beleving van de ruimte. Dit gaat vooral over de 
geslotenheid van het landschap door kleine landschapselementen die gedijen op nattere 
gronden en worden vaak in verband gebracht met bulkenlandschappen / 
polderlandschappen die typisch zijn voor deze cluster. Deze landschappen, hebben dan ook 
een belangrijke cultuurhistorische waarde (niet meegenomen natuurvoordeel “identiteit”, 
“cultuurhistorische waarde”, vooral esthetisch natuurbeeld en een deel functioneel 
natuurbeeld via culturele ecosysteemdiensten) 

- Aanwezigheid van meersen en nattere graslanden zorgen voor seizoenale retentie (bij hevige 
regens). (specifiek natuurvoordeel “vasthouden van water”) 

- Meersen doen dienst als overstromingsgebied. (niet meegenomen natuurvoordeel 
“bescherming tegen overstromingen”, functioneel natuurbeeld) 

- Aantrekkelijkheid voor recreatie, water verhoogt de aantrekkelijkheid nog. (specifiek 
natuurvoordeel “Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, 
beleven, leren”) (esthetisch natuurbeeld en functioneel natuurbeeld) 

- In de natte gedeelten van de graslanden wordt heel wat stikstof verwijderd door 
denitrificatie. Dit verhoogt de waterkwaliteit van het doorstromende water (specifiek 
natuurvoordeel “natuurlijke waterzuivering”).  
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
 

- Dragende structuur van groenblauwe netwerken (VEN, Natura 2000) waardoor deels 
beschermd 

- In deze cluster zitten meer natuurlijke graslanden vervat die een hoog aandeel aan 
ecosysteemdiensten hebben. 

- Het gaat om een nat of overstromingsgevoelig fysisch systeem. De clusters met veel 
verschillende ecosysteemdiensten komen, op een groot schaalniveau, meestal overeen met 
fysische systemen die nat of overstromingsgevoelig zijn. 

→ Kwetsbaarheden 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 

 
Welke maatschappelijke activiteiten vinden plaats in deze cluster? En hoe interfereren ze met 

het aanbod aan ecosysteemdiensten?  
 

- Het scheuren van graslanden voor akkers (wildernis natuurbeeld is tegen) zorgt ervoor dat 
de aan grasland verbonden ecosysteemdiensten verminderen. 
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- Diffuse lozingspunten door weekendverblijven, overstorten, afspoeling nutriënten,...  
hebben een invloed op de waterkwaliteit  en de vegetatie binnen Meersen en natte 
graslanden bij overstromingen. (wildernis natuurbeeld) 

- Druk van de landbouw op andere vnl. regulerende ecosysteemdiensten door bijv. het 
afspoelen of uitspoelen van nutriënten en vervuillingen door gebruik mest en 
bestrijdingsmiddelen. Hoewel het ervoor zorgt dat de levering van de ecosysteemdienst 
denitrificatie erg hoog is, moet rekening gehouden worden met het feit dat het zelfreinigend 
vermogen van habitats begrensd is.  

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? 
 

- Gezien het gaat om een nat of overstromingsgevoelig fysisch systeem, zijn zowel het systeem 
op zich als de vegetatie gevoelig voor drainage en wateronttrekking. 

- Verspreiding van exoten. (wildernis natuurbeeld en functioneel natuurbeeld) 
- Deze cluster dankt zijn ecosysteemdiensten aan het open karakter van de cluster (vb. 

akkerlanden , graslanden en weides). Spontaan zouden deze evolueren richting bos door 
natuurlijke successie in afwezigheid van een recurrent beheer. In dit geval gaan verscheidene 
van de ecosysteemdiensten verloren. 

- Versnippering van de natuur door de aanpassing van het beheer van landbouwgronden 
(wegnemen kleine landschapselementen, draineren). (wildernis natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Het Sigmaplan, waar resoluut de kaart is getrokken van overstromingsgebieden, biedt 

kansen voor natuurontwikkeling en de bijhorende ecosysteemdiensten (naast het bergen 
van water). 

- Door de klimaatverandering wint wateropvang en -infiltratie aan belang. 
- CAP (common agricultural policy EU): gezamenlijk landbouwbeleid van de EU waar meer 

nadruk wordt gelegd op landschapsbeheer en diversificatie waarbij er ook weer aandacht 
gaat naar verweving met kleine landschapselementen. 

- Toenemende aandacht voor agro-ecologische landbouw. 
- Toenemende aandacht voor ecosysteemdiensten binnen intensieve landbouw. 
- Het Life+ programma: co-financieringsprogramma van de EU met als doel de ontwikkeling, 

de implementatie, de monitoring en de evaluatie van het Europese milieu- en natuurbeleid. 
Het herstel van de historische Meersen kan hier een plaats kan vinden. 

- Een grote interesse vanuit organisaties voor natuurbescherming (vb. Natuurpunt) om deze 
cluster te beschermen en de biologische waarde te verhogen. (wildernis natuurbeeld) 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Druk op open ruimte: In toenemende mate zijn boerderijen in het landschap omgevormd tot 

woningen of tweede verblijven, waardoor ook goede landbouwgronden worden 
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omgevormd tot paardenweides en tuinen. Landbouwgrond geniet geen enkele bescherming 
tegen ander gebruik en zonevreemde activiteiten krijgen veel mogelijkheden. 

- Regelgeving kan er voor zorgen dat kleinere landbouwers met een grotere band met het 
landschap stoppen (onzekerheid/investeringen) en vervangen worden door grotere, meer 
op productie gerichte landbouwers (schaalvergroting). 

- Klemtoon op C-opslag en wetgeving om bossen te stimuleren kan leiden tot bebossen van 
Meersen en natte graslanden met verlies van watergebonden ecosysteemdiensten. 

- Hoge appreciatie van bossen en slechte communicatie rond het waarom van herstellen 
meersen kan het open houden van de meersen door kappen bomen tegenhouden.  

- Recreatiedruk (wildernis natuurbeeld) 

→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Kwetsbaarheid: Er is een beperkte vraag voor bestuiving van gewassen.  
- Kans: Er is een grote vraag naar recreatie, meditatie, rustpunten,... vanuit de meer 

verstedelijkte clusters. 
- Kans: De opkomende markt voor groene energie (vb. biomassa) kan toename van kleine 

landschapselementen en agroforestry bevorderen. (specifiek natuurvoordeel “Bron 
hernieuwbare grondstoffen energie”) 

- Knelpunt: Het op grote schaal produceren van gewassen voor biobrandstoffen legt druk op 
de beschikbare ruimte voor voedselproductie (functioneel natuurbeeld). Ook zorgt dit voor 
een verdere versterking van de monocultuur en kan dit nog verder een negatief effect 
hebben op de natuurlijke waarde van de omgeving (wildernis natuurbeeld).  

- Knelpunt: Verpaarding legt druk op de beschikbare ruimte voor voedselproductie. 
(specifieke ecosysteemdiensten) 

4.2.8. CLUSTER 7 

→ Sterktes 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- Bossen zijn hotspots voor aanbod van diverse ecosysteemdiensten (functioneel natuurbeeld) 
- Houtproductie is bovengemiddeld aanwezig en is een duurzaam materiaal en energiebron. 

(specifiek natuurvoordeel “Bron van hernieuwbare grondstoffen (voor energie)”, functioneel 
natuurbeeld) 

- De ecosysteemdienst “klimaatbeheersing” kent een sterke synergie met de regulerende 
ecosysteemdiensten, namelijk met het behoud van de bodemvruchtbaarheid en de regulatie 
van overstromingsrisico. Ook kent het een sterke synergie met de producerende 
ecosysteemdiensten zoals de productie van energiegewassen, houtproductie en de 
productie van drinkwater. 

- Er is een grote voorraad aan C (koolstof) in biomassa en bodem aanwezig. (specifiek 
natuurvoordeel “klimaatbeheersing”) 

- Luchtzuivering en koelte worden sterk aangeboden door bossen. (specifiek 
ecosysteemdiensten “verkoeling” en “natuurlijke luchtzuivering”, functioneel natuurbeeld) 
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Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster. En hoe interfereren ze 
met ecosysteemdiensten? 

 
- Er is een steeds hogere appreciatie van bossen door de burger door beleving, ontspanning,… 
- Bossen zijn zeer attractief voor recreatie. Er is steeds meer nood aan ontspanning op het 

water en aan de oever. (specifiek natuurvoordeel “Landschappen voor ontspanning, 
sporten, ontmoeten, tot rust komen”, esthetisch natuurbeeld) 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Grotere aaneengesloten gehelen komen vaak voor op locaties die niet altijd optimaal 

gebruikt kunnen worden voor landbouw (vb. getuigenheuvels met ijzerzandsteen of natte 
gronden waar ruigte en struwelen voorkomt). Er is dus geen grote druk op deze gebieden 
vanuit de landbouwsector. 

- Unieke fysische processen zorgen voor een aanwezigheid van specifieke en zeldzame 
ecosystemen die een bijdrage kunnen leveren aan de identiteit van een plaats en een 
bijdrage leveren aan de diversiteit van Oost-Vlaanderen. (vb. de locaties aan de 
Scheldemonding en Poldergebieden met slikken en schorrengebieden) 

 

→ Kwetsbaarheden 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster is erg verspreid over de provincie en niet zo groot. Kleine versnipperde stukjes 

liggen binnen grotere gehelen van andere clusters. Ze kunnen dan ook 
gemakkelijk/onopvallend verdwijnen.  

 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 
 

- De maximalisatie van de houtoogst heeft negatieve gevolgen op andere 
ecosysteemdiensten. (functioneel natuurbeeld is voor, wildernis natuurbeeld wil een focus 
op biodiversiteit en niet enkel op houtoogst) 

- De bereikbaarheid van locaties en de logistiek rond afvoer van geoogst hout is moeilijk. 
Hierdoor is de ecosysteemdienst houtproductie ondervertegenwoordigd. (specifiek 
natuurvoordeel “Bron van hernieuwbare grondstoffen voor energie”) 

- Percelen die gekapt worden voor houtproductie worden vaak beplant met bomen van 
dezelfde leeftijd waardoor over x-jaar weer een kale vlakte ontstaat. (specifiek 
natuurvoordeel “Bron van hernieuwbare grondstoffen voor energie”, wildernis natuurbeeld 
is tegen omdat het om een monocultuur gaat, het esthetische natuurbeeld is tegen omdat 
het geen mooi zicht heeft) 

- Bepaalde bomen (beuk, meeste naaldbomen) voorkomen ondergroei waardoor er minder 
diversiteit is in het bos. (wildernis natuurbeeld is tegen omdat het om een monocultuur 
gaat) 

- Verspreide eigendom van de gronden maakt het moeilijk om aan bosuitbreiding te doen. 
- Bossen zijn zeer attractief voor recreatie wat een druk legt op de natuurlijke en biologische 

waarde van deze cluster. (wildernis natuurbeeld) 
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Zijn onderliggende fysische systemen met een grote potentie aan ecosysteemdiensten ook 

zichtbaar via de clusters met veel ecosysteemdiensten? 
 

- Veel van de beboste gebieden binnen deze cluster worden ingenomen door 
woonuitbreidingsgebieden of andere invullingen van het Gewestplan. Op deze manier komt 
het onderliggende fysische systeem niet naar voor in de clusterkaart. Dit zorgt voor een 
verlies aan biodiversiteit en identiteit van een plek. (wildernis natuurbeeld en esthetisch 
natuurbeeld) 

- Aantasting van de bossen door de aanwezige weekendverblijven. (bijv. Stekene en Sint-Gillis-
Waas) (Wildernis natuurbeeld is tegen) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- Toenemende aandacht voor diversiteit bij het aanplanten van nieuwe bossen. (wildernis 

natuurbeeld en esthetische natuurbeeld) 
- Andere verwachtingen dan houtproductie (zoals recreatie, biodiversiteit, koolstofopslag) 

voor bossen, dus minder beheer.  
- Meer bos in Vlaanderen wordt als programma opgezet (bestaat dus nog niet) om het 

bosareaal te vergroten. 
- Tendens om grotere bosprojecten op te starten bijv. stadsbossen, geboortebossen, 

klimaatbossen, … 
- Steeds meer subsidies voor (her)bebossing. 
- Het Life+-programma zorgt voor mogelijkheden voor herstel van bossen. 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Momenteel is er sprake van een sterke focus op tijdelijke bossen en speelbossen i.p.v. op 

wilde natuurbossen. (wildernis natuurbeeld) 
- Momenteel sterke focus op bebossing van watergevoelige gebieden of valleigebieden omdat 

deze plekken vaak nog niet volledig ingenomen zijn door andere vormen van landgebruik. 
Hierdoor krijgen andere zeldzame biotopen het moeilijk. (wildernis natuurbeeld) 

- Soms weinig begrip voor noodzakelijk onderhoud in bossen (wildernis natuurbeeld), vooral 
als er schijnbaar gezonde bomen verdwijnen. (esthetisch natuurbeeld) Dit maakt dat het 
aanbod van hout niet altijd kan benut worden. (functioneel natuurbeeld)  

- Bestaande, oude verkavelingsvergunningen gelegen binnen beschermd bos. 
- Hoe meer bos er is in de omgeving, hoe minder bereidheid er is om dit verder uit te breiden. 
- Wandel GPS: Iedereen kan nu wandelen op paadjes waar het niet echt bedoeling is dat er 

wordt gewandeld. Hierdoor krijg je ook padvorming. Door de droogte worden paadjes die 
gevormd worden niet meer overwoekerd. (wildernis natuurbeeld) 
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→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Kans: Steeds groter draagvlak en grotere vraag naar bossen. 
- Kans: Stijgende vraag naar hout bij voorkeur op een duurzame manier geproduceerd. Ook is 

er een stijgende belangstelling voor inlands hout wat zorgt dat er een mogelijke afzetmarkt 
is voor hout uit de beheerde bossen. (specifiek ecosysteemdiensten “Bron van hernieuwbare 
grondstoffen voor materiaal en voor energie”) 

- Knelpunt: Toenemende vraag naar biomassa voor energieproductie (specifiek 
natuurvoordeel “Bron hernieuwbare grondstoffen energie”, functioneel natuurbeeld) 

- Knelpunt: De vraag naar recreatie en gebruik groeit wat een enorme druk geeft op de 
biodiversiteit van de bossen. (wildernis natuurbeeld) 

 

4.2.9. CLUSTER 8 

→ Sterktes 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- De cluster ligt verspreid over de provincie en volgt grotendeels de waterlopen waardoor 

cluster 8 gemiddeld vaak aanwezig is. 
 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- De oevers en de waterlopen zelf zorgen voor denitrificatie en zorgen voor een natuurlijke 

zuivering van het water. (specifiek natuurvoordeel “Natuurlijke waterzuivering”) 
- Het aanbod aan water is hier belangrijk in droge periodes. Bijv. voor irrigatie, verkoeling 

(specifiek natuurvoordeel “Waterbeschikbaarheid”). (functioneel natuurbeeld) 
- De valleigebieden kunnen gebruikt worden als een sponsgebied waarbij water wordt 

opgevangen voor later gebruik. (specifiek natuurvoordeel “waterbeschikbaarheid”, 
functionele natuurbeeld) 

- Het aanbod aan bestuivers is wat hoger dan gemiddeld, maar de vraag naar bestuivers is 
minder groot (de effectieve levering van bestuiving scoort minder dan gemiddeld). (specifiek 
natuurvoordeel “Bestuiving”) 

- Water, en zeker stromend water, heeft een effect op de lokale temperaturen. Bij hitte 
kunnen de waterlopen lokaal wat verkoeling brengen. (specifiek natuurvoordeel 
“Verkoeling”)  

- Water verhoogt de aantrekkelijkheid van een landschap om te recreëren. (specifiek 
natuurvoordeel “Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, 
beleven, leren”. 

 
Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 

 
- Cluster 8 is sterk gelinkt aan fysische processen (vooral op het watersysteem). Deze link 

wordt vooral zichtbaar op een grotere schaal waardoor missing links snel naar boven komen 
en geconfronteerd kunnen worden met andere clusterlagen. 
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→ Kwetsbaarheden 

Welke maatschappelijke activiteiten vinden plaats in deze cluster? En hoe interfereren ze met 
het aanbod aan ecosysteemdiensten?  

 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? 
 

- Afstroming van mest en bestrijdingsmiddelen leidt tot een mogelijke overbelasting van het 
zelfreinigende vermogen van de oevers en waterlopen waardoor de dienst waterzuivering 
(denitrificatie) niet optimaal kan gebeuren. (specifiek natuurvoordeel “Natuurlijke 
waterzuivering”, functioneel natuurbeeld en wildernis natuurbeeld omdat het de 
biodiversiteit aantast) 

- Door rechttrekking, inpoldering en baggerwerken kunnen waterzuivering en waterretentie 
diensten minder goed geleverd worden. Natuurlijke waterzuivering is teruggedrongen tot 
een beperkt aantal gebieden. (specifiek natuurvoordeel “Waterzuivering”)  

- Wonen met zicht op het water zoals bijv. Deurle, Sint-Martens-Latem en Donk geven aan dat 
het zicht op het water geprivatiseerd is door bebouwing tot vlak tegen de oevers. Hierdoor 
valt de beleving van het water weg. (specifiek natuurvoordeel “zicht op groen”, esthetische 
natuurbeeld) 

- Druk van landbouw om niet te veel bufferstrook te voorzien. Ecosysteemdiensten 
“natuurlijke waterzuivering en vasthouden water” worden hierdoor niet geleverd.  

- Meer en meer schorren worden ingenomen door struweel en bos doordat de rivier over 
onvoldoende ruimte beschikt. (specifiek natuurvoordeel ‘bescherming tegen 
overstromingen’) 

- Valleigebieden werden met populieren beplant wat ervoor zorgt dat ze kwetsbaar zijn voor 
ziektes en minder biologisch waardevol zijn. (wildernis natuurbeeld) 
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
 

- Het vermogen tot regulatie van waterkwaliteit door ecosystemen wordt verlaagd door hun 
slechte ecologische en hydromorfologische toestand. (specifiek natuurvoordeel “Natuurlijke 
waterzuivering”) 

- Versnippering 
- Slecht onderhoud van de waterlopen. 
- Drainage van de gronden voor landbouw en bosbouw. 
- Verspreiding van exoten (vb. denk hierbij aan grote waternavel). (wildernis natuurbeeld en 

functioneel natuurbeeld) 
 

Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? 
 

- Veel specifieke watergebieden binnen deze cluster zijn zeldzaam geworden binnen Oost-
Vlaanderen zoals bijv. krekengebieden, rivierduinen in de vallei van de Leie en de Schelde… 
waardoor ze belangrijk worden om te behouden en te versterken. (wildernis natuurbeeld en 
esthetische natuurbeeld) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 
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- Herstelbeleid (kaderrichtlijn Water). Het huidig beleid wil de oude structuur van rivieren en 

beken weer herstellen zodat er meer water kan infiltreren. Dit met oog voor vistrappen en 
aanplantingen langs de oevers. 

- Het Sigmaplan, waar resoluut de kaart is getrokken van overstromingsgebieden, biedt 
kansen om natuurlijke overstromingsgebieden te herstellen en waterlopen te 
hermeanderen (naast het bergen van water). 

- Provinciaal beleidskader wateradviezen en Vlaamse verordening Hemelwater. 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) 
kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Klemtoon op C-opslag en de wetgeving om bossen te stimuleren kan leiden tot bebossen van 

valleigebieden met verlies van watergebonden ecosysteemdiensten. 
- Hoge appreciatie van bossen en slechte communicatie omtrent belang herstel meersen, kan 

het open houden/herstellen van de valleigebieden door kappen bomen tegenhouden.  
 

4.2.10. CLUSTER 9 

→ Sterktes 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering. 

 
- Het sterke reliëf binnen deze cluster zorgt ervoor dat gronden weinig bruikbaar zijn voor 

andere gebruiksfuncties dan natuur. 
- Begroeide hellingen bestaan vnl. uit bossen wat ervoor zorgt dat de hellingen weinig 

erosiegevoelig zijn. (specifiek natuurvoordeel “Erosiebestrijding”) 
- Aanbod van bestuiving is hier een belangrijke ecosysteemdienst. Bosranden en overgangen 

van bos naar gras- en akker zijn immers een belangrijke habitat voor bestuivers (specifiek 
natuurvoordeel “bestuiving”). 

- De beboste hellingen zorgen voor meer zuivere lucht en slaan veel koolstof op in biomassa 
en bodem.(specifieke ecosysteemdiensten “natuurlijke luchtzuivering en 
klimaatbeheersing” 

- De kwelgebieden houden veel water vast (specifiek natuurvoordeel “vasthouden van water) 
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? 
 

- Het reliëf maakt het landschap extra aantrekkelijk voor recreatie. (specifieke natuurvoordeel 
“Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoeten, tot rust komen, beleven, leren “; 
vooral esthetisch natuurbeeld) 
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→ Kwetsbaarheden 

Bestaat de cluster uit grote aaneengesloten delen of is de cluster erg versnipperd over het 
grondgebied van de provincie? 

 
- Deze cluster omvat slechts een heel klein deel van de provincie waardoor deze cluster zeer 

kwetsbaar is. 
- Erosiegevoeligheid stijgt indien vegetatie wordt verwijderd. (specifiek natuurvoordeel 

“Erosiebestrijding”) 
 

Welke huidige maatschappelijke activiteiten spelen binnen de cluster? En hoe interfereren 
ze met ecosysteemdiensten? 

 
- Door het rechttrekken van grachten en het aanleggen van drainage hebben we te maken 

met een snelle afvoer van water (minder aanbod “vasthouden van water en bescherming 
tegen overstromingen”  
 

Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? 
 

- Reliëfgebonden fysische systemen zijn zeldzaam in Oost-Vlaanderen. (esthetisch 
natuurbeeld rond landschapsbeleving en wildernis natuurbeeld omdat dit de enige 
imposante natuur is in de Provincie) 

→ Kansen 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? 

 
- De Kaderrichtlijn Water zorgt ervoor dat brongebieden terug hersteld worden 

(hermeandering en vismigratie). 
- Inwoners zijn zich erg bewust van de droogteproblematiek wat resulteert in een groot 

draagvlak. 
- Door een verstrenging van het erosiebeleid stijgt de oppervlakte waarop landbouwers 

verplicht erosiereducerende maatregelen moeten nemen. 

→ Knelpunten 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? 

 
- Kosten om erosiereducerende maatregelen te nemen zijn voor landbouwers hoger dan de 

baten. Voor de maatschappij zijn de baten wel hoog.  
- Klimaatverandering: Steeds meer brongebieden drogen op wat problemen geeft m.b.t. 

erosie en afstroming (vb. woningen op hellingen barsten). 
- Wijnbouw wordt mogelijk door warmere temperaturen waardoor de oorspronkelijke 

vegetatie dreigt te verdwijnen. 
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→ Sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden reeds gelinkt aan de vraag 

Is er een vraag binnen de cluster naar bepaalde ecosysteemdiensten? 
 

- Kwetsbaarheid: De vraag naar recreatie en gebruik is erg groot wat een enorme druk geeft 
op de biodiversiteit van de bossen (wildernis natuurbeeld) 

- Kwetsbaarheid: Grote vraag naar water (onttrekking) in het gebied 
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 BASISLAGEN OM DE LOCATIES WAAR KNELPUNTEN, STERKTEN, 
KANSEN EN KWETSBAARHEDEN ZICH KUNNEN VOORDOEN IN KAART TE 

BRENGEN 

Binnen dit hoofdstuk worden er enkele basislagen bepaald. Deze basislagen worden gezien als 
overkoepelende thematische indicatoren die zowel bijkomende knelpunten, sterkten, kansen en 
kwetsbaarheden van de clusters kunnen blootleggen, als bestaande sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden van hoofdstuk 4 ruimtelijk kunnen laten oplichten. De basislagen van hoofdstuk 5 
en de basislagen die gekoppeld worden aan de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden  van 
hoofdstuk 4 worden onderverdeeld in thema’s, zodat ze gemakkelijker interpreteerbaar en 
implementeerbaar zijn.  
 
Zowel de thema’s als de basislagen kunnen na bijkomend onderzoek verder uitgebreid worden 
wanneer dit wenselijk is i.h.k.v. de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan. Om het onderzoek af te 
bakenen werd er gekozen om één basislaag per thema te analyseren en de uitkomst ervan op te 
nemen in de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden . De basislagen werden geselecteerd 
op basis van specifieke criteria die later ook gebruikt kunnen worden om nieuwe basislagen te 
bepalen.  
 
Tenslotte werden er ook bijkomende indicatoren per thema opgenomen in de werktool die niet 
uitgebreid besproken worden binnen hoofdstuk 5. Om de werktool verder aan te vullen is het 
aangewezen om deze bijkomende indicatoren te onderwerpen aan dezelfde denkoefening binnen 
hoofdstuk 5. 
 
 
Onderstaande tabel geeft de werkwijze van beide hoofdstukken weer: 
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5.1.1. BEPALEN THEMA’S VOOR DE BASISLAGEN 

De thema’s voor de basislagen werden geselecteerd aan de hand van de input van de verschillende 
interpretaties op de clusters vanuit hoofdstuk 3 en het participatieproces tijdens de workshops. 
Binnen dit onderzoek worden er 5 thema’s vastgelegd. De criteria voor het bepalen van de thema’s 
zijn gebaseerd op de criteria van de vorige sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse 
in hoofdstuk 4: 
 
Criterium 1: Het geselecteerde thema moet meetbaar zijn. Met meetbaar bedoelen we niet enkel 
kwantificeerbaar in eenheden maar ook kwantificeerbaar d.m.v. kwalitatieve metingen door bijv. 
bevragingen, participatie...  
Criterium 2: Het gekozen thema moet een rechtstreeks verband hebben met een sterkte, 
kwetsbaarheid, kans of knelpunt van 1 of meerdere clusters. 
Criterium 3: Beschikbaarheid op kaart van het thema voor de geselecteerde sterktes, knelpunten, 
kansen en kwetsbaarheden . Indien het thema niet beschikbaar is, maar wel zeer belangrijk binnen 
de provincie Oost-Vlaanderen, moet bekeken worden of het niet toegevoegd kan worden m.b.v. 
nieuw te creëren ruimtelijke indicatoren.  
 
De gekozen thema’s zijn: 
 

1. Bestemming/beleid: Dit thema bekijkt de interactie van de clusters van de 
ecosysteemdiensten met het bestaande wettelijke bestemmingsbeleid. Binnen 
bestemmingsplannen worden bepaalde keuzes gemaakt over de toekomstige bestemming 
van een gebied. Door de bestemmingsplannen te vergelijken met de clusterkaart kunnen er 
bijkomende sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden bepaald worden en kunnen 
deze ruimtelijk gesitueerd worden. 

2. Ruimte inname: Dit thema bekijkt de interactie van de clusters met de effectieve verharding 
of het ruimtebeslag. Door ruimte inname te vergelijken met de clusterkaart kunnen er 
bijkomende sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden bepaald worden en ruimtelijk 
gesitueerd worden. 

3. Onderliggend fysisch systeem: Het fysisch systeem kan enkele zeldzame omgevingsfactoren 
aan het licht brengen die invloed hebben op een specifieke cluster. Dit kan gaan over 
specifieke parameters die door het beleid beschermd kunnen worden of die inzicht kunnen 
geven over de doorwerking van het fysische systeem naar de ecosysteemdiensten.  

4. Beschermingen: Dit thema heeft een nuance verschil met het thema rond bestemming en 
beleid. Hier gaat het over een beleid dat vooral keuzes maakt op vlak van specifieke expertise 
zoals biologische waarde of cultuurhistorische waarde. Deze elementen kunnen aantonen 
hoeveel van het aanbod van de clusters in het huidige beleid beschermd worden. 

5. Multifunctionaliteit van het landschap: In het landschap worden er niet overal evenveel 
ecosysteemdiensten geleverd. Sommige plaatsen zijn uniek doordat ze een grotere 
verscheidenheid aan ecosysteemdiensten leveren of doordat één specifiek natuurvoordeel 
veel meer aanwezig is dan de omliggende gebieden. In het eerst geval duidt dit op een hoge 
multifunctionaliteit (op gebied van ecosysteemdiensten) van het landschap. Deze waarden 
werden bepaald door middel van 7 klasses. 

5.1.2. CRITERIA BASISLAGEN 

Binnen elk thema kunnen verschillende indicatoren gehanteerd worden. Om het onderzoek af te 
bakenen wordt er slechts 1 indicator gebruikt om de sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden -analyse verder aan te vullen. Om een keuze te kunnen maken tussen meerdere 
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indicatoren die beschikbaar zijn voor eenzelfde sterkte, knelpunt, kans of kwetsbaarheid , werd er 
gebruik gemaakt van onderstaand afwegingskader: 
 

● Consensus - De beste indicatoren zijn die waarover de verschillende actoren het eens zijn 
omdat dit de acceptatie van de uitkomsten van een analyse bevordert. Als er geen consensus 
is kunnen indicatoren geïdentificeerd worden door middel van ranking oefeningen in 
focusgroepen, etc. 

● Passende mate van detail - Waar mogelijk, moeten de gegevens zo gedetailleerd zijn dat ze 
de belangrijke geografische of demografische verschillen bloot leggen tussen verschillende 
actoren. 

● Data-tijdlijnen - Hoe langer de verzamelperiode voor een indicator, hoe beter er trends 
kunnen gevisualiseerd worden. Consistente en frequente verzameling van informatie is 
daarom een belangrijk criterium. 

● Rigor en repliceerbaarheid - Bijv. bevragingen die gebruikt worden voor de Vlaamse 
statistiek kunnen significantere informatie bevatten dan eenzelfde type indicator die slechts 
bij 25 mensen is bevraagd.  

● Lage onzekerheid: Probeer de onzekerheid zo klein mogelijk te houden.  
 
In onderstaande tabel worden de basislagen per thema weergegeven die gebruikt werden om de 
sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden  verder aan te vullen. Specifieke details over de 
verschillende lagen zijn terug te vinden onder bijlage F: Samengevoegde datalagen voor natuurlijke 
onderlaag. 
 

Thema Basislaag/indicator 
Bestemming/beleid 1. Bestemmingszones van het 

Gewestplan – Vlaamse Overheid (2000) 
Ruimte inname 2. Kaart Ruimtebeslag - Vlaamse Overheid 

(2013) 
Onderliggend fysisch systeem 3. Fysische systeemkaart - Vlaamse 

Landmaatschappij (1996) 
Beschermingen 4. VEN-gebieden en 

Habitatrichtlijngebieden 
Multifunctionaliteit van het landschap 5. Hotspotkaart clusters - Vito (2019) 

 
1. Binnen het Gewestplan werden er specifieke bestemmingszones geselecteerd die voldoen 

aan de criteria van de basislagen. Het kan bijv. een knelpunt zijn als een zeer groene cluster 
in bestemming woonuitbreiding ligt.  
 
data op kaart: Clips van bestaande elementen op het Gewetsplan, namelijk de 
woonuitbreidingsgebieden, woongebieden, bedrijvenzones en natuurgebieden van het 
Gewestplan 
 

2. Deze kaart geeft aan welk locaties er binnen de Provincie ingenomen worden door 
ruimtebeslag. Als het ruimtebeslag groot is, kan dit een knelpunt voor de clusters betekenen 
aangezien er dan weinig ruimte is voor ecosysteemdiensten.  
 
data op kaart: ingenomen ruimte ja/nee  
 

3. Deze kaart bestaat uit het samenvoegen van bodemkaarteenheden tot zones, gekenmerkt 
door bodem-, reliëf- en hydrologische landschapskenmerken, die de intrinsieke geschiktheid 



HOOFDSTUK 5 - Basislagen om de locaties waar knelpunten, sterkten, kansen en kwetsbaarheden 
zich kunnen voordoen in kaart te brengen 

 

[Document Number] 
103 

van het gebied bepalen. Aan de gegenereerde zoneringseenheden zijn gevoeligheden en 
kwetsbaarheden gekoppeld, evenals een indicatie van kwel/infiltratie.  
 
data op kaart: Clusters van een typerende fysisch systeem of zonder classificatie. De locaties 
zonder een classificatie worden uitgesloten uit de clip omdat het onmogelijk is om een 
duidelijk beeld te krijgen van de ondergrond. 
 

4. De kaarten met de VEN-gebieden en de Habitatrichtlijngebieden tonen aan waar de nadruk 
van het huidige beleid gelokaliseerd is. Deze locaties houden vooral rekening met de 
bestaande biologische waardes. Deze kaarten tonen, gecombineerd met de clusters, kansen 
om ecosysteemdiensten binnen clusters te versterken.  
 
data op kaart: Clips van grenzen gebieden VEN en HABITAT. Ligt de cluster binnen de 
beschermingszone (ja/nee). 
 

5. Kaart VITO met plaatsen waar een hoog aanbod van diverse ecosysteemdiensten en/of een 
hoog aanbod van specifieke ecosysteemdiensten aanwezig zijn (JENKS 7). Deze kaart geeft 
locaties weer die het waard zijn om te beschermen (kansen). Ze wijst ook op sterktes en 
kwetsbaarheden van gebieden. 
 
data op kaart: Score  

5.1.3. AFWEGINGSKADER VOOR DE STERKTES, KNELPUNTEN, KANSEN EN KWETSBAARHEDEN -ANALYSE VAN DE BASISLAGEN 

Het afwegingskader voor de basislagen is gebaseerd op het afwegingskader voor de sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse in hoofdstuk 4. Elke basislaag wordt namelijk 
onderverdeeld in externe en interne invloeden en wordt gekoppeld aan de vragen die vooropgesteld 
werden om kansen, knelpunten, sterktes en kwetsbaarheden weer te geven. Per basislaag wordt er 
geformuleerd of er sprake is van extern/interne invloeden en welke vragen gekoppeld worden aan 
de basislaag om kansen, knelpunten, sterktes of kwetsbaarheden te bepalen. 
 
 
- Thema: Bestemming/beleid – Basislaag: Gewestplan. Dit gaat over externe invloeden omwille 

van het feit dat het gaat om een beleidsvisie. De basislaag duidt dus kansen en knelpunten 
aan: 

 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 

de cluster kunnen verhogen? (Kansen) 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen ertoe 
leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
- Thema: Ruimte inname – basislaag: ruimtebeslagkaart. Dit gaat over externe invloeden van de 

mens (die de ruimte inneemt) die op een hogere schaal spelen. De basislaag duidt dus kansen 
en knelpunten aan: 

 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de 

cluster kunnen verhogen? (Kansen) 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 
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- Thema: Onderliggend fysisch systeem – basislaag: fysische systeemkaart. Dit gaat over interne 

randvoorwaarden en factoren waardoor de basislaag sterktes en kwetsbaarheden aanduidt : 
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? (Sterktes) 
 

Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? (Kwetsbaarheden) 
 

- Thema: Beschermingen – basislaag: VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied. Deze 
beschermingsgrond is niet gestoeld op ecosysteemdiensten en ecosysteemdiensten, maar op 
een specifiek beleid die andere klemtonen legt waardoor er sprake is van externe invloeden en 
er kansen en knelpunten aangeduid worden:  

 
Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de 

cluster kunnen verhogen? (Kansen) 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
 

- Thema: Multifunctionaliteit – basislaag: hotspotkaart: deze kaart is ontstaan vanuit de data 
van de clusters. Hierdoor gaat het dus over interne factoren waardoor er sterktes en 
kwetsbaarheden worden aangeduid: 

 
Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 

enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering (Sterktes) 
 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? (Kwetsbaarheden) 

 

5.1.4. DE ANALYSE PER BASISLAAG  

Per basislaag wordt geclipt met elk van de negen clusters zodat er bekeken kan worden hoeveel van 
welke cluster binnen de indicator valt.  
 
De manier waarop de clusters kunnen geïntegreerd worden in andere studies/andere afbakeningen 
wordt beschreven. Deze wijze werd al succesvol gebruikt in de studie omtrent de woonconcentraties 
binnen de provincie: 
 

- De kaart met aaneengesloten clusterzones wordt gekoppeld aan een script, waarin kan 
aangegeven worden welke grootte van zones moeten oplichten (vb. alle zones met een 
grootte van max. 1ha). Het resultaat van de toepassing van deze formule is telkens een 
nieuwe interpretatiekaart die kan bekeken worden en eventueel input kan geven om de 
SWOT uit te breiden. 

- Voor de berekening van het aandeel van een welbepaalde cluster binnen een afbakening van 
een basislaag, wordt een script aangereikt, die volgende stappen doorloopt: 

o De rasterlaag van de clusters worden geclipt per afbakeningslijn.  
o De rasterlaag wordt gevectoriseerd en ingedeeld per cluster.  
o Het aandeel van de aanwezige  oppervlakte wordt procentueel berekend  

ten opzichte van de totale oppervlakte van die afbakening 
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o De bekomen percentages worden onderverdeeld in klassen via de Natural breaks 
methodologie, waardoor een overzichtelijke interpretatiekaart kan worden 
gemaakt. 

 
Om een juiste inschatting te maken van de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden per 
basislaag worden er enkele grafieken uit de data getrokken. De volgende vragen worden gesteld om 
de basislagen voor de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden te analyseren: 
 

1. Waar komen de basislagen ruimtelijk voor in de Provincie Oost-Vlaanderen?  
2. In welke mate (in %) is de basislaag aanwezig in elk van de clusters? 
3. Hoe verhoudt de aanwezigheid van de basislaag zich t.o.v. de totale oppervlakte van elke 

cluster? (in %)? 
 
De sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden van de basislagen moeten altijd binnen de 
context van elk thema geanalyseerd worden. Een voorbeeld: bij de analyse van de clip 
‘woongebieden Gewestplan’ met de clusterkaart is het van belang om de sterktes, knelpunten, 
kansen en kwetsbaarheden  te kaderen binnen de mogelijkheden van het Gewestplan. Het is daarom 
aangewezen om enkel sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden op te nemen die ontstaan 
vanuit het wetgevend kader van het Gewestplan. Niet elke basislaag in dit onderzoek gaf voldoende 
input om nieuw sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden (t.o.v. hoofdstuk 4) te kunnen 
aanduiden. Volledigheidshalve wordt wel elke basislaag die geclipt werd binnen dit onderzoek 
besproken. Wanneer er ruimtelijk geen uitgesproken directe link is met de clusters wordt vermeld 
dat de clip tussen de basislaag en de clusterkaart geen directe indicator is om nieuwe sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden aan te duiden. De sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden worden enkel gebaseerd op vlak van de ecosysteemdiensten die meegenomen zijn 
in dit onderzoek. Dit neemt niet weg dat er ook nog andere ruimtelijke en ecologische aspecten 
meegenomen moeten worden in verder beleidskeuzes.  
 
We bespreken hieronder de verschillende clips met basislaag en clusterkaart en identificeren nieuwe 
sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten. In de tool (hoofdstuk 6) wordt er ook nog een link 
gelegd met de reeds gevonden sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten in hoofdstuk 4.  
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→ Thema: Ruimte inname - Basislaag: Kaart ruimtebeslag  

1. Clip ruimtebeslagkaart met de clusterkaart 
 

 
Overlap tussen alle clusters en de ruimte inname van de ruimtebeslagkaart 
 
Als we de clip van de bosrijke cluster 7 ruimtelijk gaan situeren dan kunnen we stellen dat er in de 
Provincie enkele grotere gehelen van cluster 7 voorkomen die ingenomen wordt door het 
ruimtebeslag. Dit gaat over specifieke locaties zoals Sint-Martens-Latem, Waasmunster, Sint-Niklaas, 
Stekene, Ronse… die midden in een beboste omgeving liggen. Dit is een kans omdat de graad van 
het ruimtebeslag op deze specifieke locaties aantoont dat, ondanks de ruimte inname met 
woningen, de ecosysteemdiensten van cluster 7 primeren. Binnen deze locaties zoals bijv. Sint-
Martens-Latem worden bestaande bomen mee opgenomen in de tuin waardoor de 
ecosysteemdiensten van cluster 7 behouden blijven. Verder onderzoek naar de parameters op deze 
locaties kan interessant zijn omdat rond deze clips van cluster 7 vaak ook andere woongebieden 
liggen met een gelijkaardige groene omgeving maar die in een andere cluster worden onderverdeeld. 
Deze andere woningen zijn vaak onderverdeeld in een combinatie van de verstedelijkte clusters 1 en 
4. Als het verschil van de parameters van beide woongebieden bekend is, dan kan dit onze 
inrichtingsvisie op bestaande woonwijken en woonlinten veranderen.  
 
Een knelpunt bestaat erin dat wanneer de ruimte inname van de woningen en de verdere verharding 
en vertuining toeneemt, cluster 7 kan aangetast worden.  Hierdoor wordt het evenwicht van de 
ecosysteemdiensten van cluster 7 verstoord waardoor er een verschuiving is naar een eerder 
verstedelijkte cluster met minder ecosysteemdiensten.  
 
De openruimte cluster 5 komt binnen deze clip vaak aan bod doordat deze cluster aangesneden 
wordt door vertuining van lintbebouwing en woonwijken. Dit is ook duidelijk te zien op de kaart van 
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de clip met de ruimtebeslagkaart. Het is dus mogelijk om een vergelijking te maken van de tuinen 
van de lintbebouwing die binnen cluster 5 vallen en tuinen van lintbebouwing die binnen een andere 
cluster vallen. Hierdoor kan er dan onderzocht worden welke soort lintbebouwing een grotere 
impact heeft op de ecosysteemdiensten van de open ruimte. Er is sprake van een knelpunt wanneer 
het groter geheel van cluster 5 verder achteruit gaat.  
 

2. % ruimtebeslag per cluster 
 

 
 
De stedelijke clusters 1, 2 en 4 vallen zoals verwacht grotendeels binnen de clip van het ruimtebeslag 
omdat de ruimtelijke context van deze clusters bestaat uit een verharde en versteende omgeving. 
Voor de openruimte cluster 5 valt dit buiten de verwachtingen waardoor dit kan wijzen op een 
mogelijk knelpunt.  
  

% Ruimtebeslag per cluster

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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3. % ruimtebeslag t.o.v. de totale oppervlakte van de cluster 
 

 
 
Ondanks de  vaststelling m.b.t. cluster 5 in bovenstaand punt, blijft het ruimtebeslag eerder beperkt 
als we dit vergelijken met de totale oppervlakte van cluster 5. Wat hier wel opvalt is dat de bosrijke 
cluster 7 en de openruimte cluster 8 bijna voor 40% ingenomen zijn door ruimtebeslag t.o.v. hun 
totale oppervlakte binnen Oost-Vlaanderen. Dit kan wijzen op een knelpunt. 
 
Conclusie: 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de 
cluster kunnen verhogen? (Kansen) 

 
- Op grote schaal kan de bosrijke cluster 7 in de toekomst verder versterkt en uitgebreid 

worden door rekening te houden met de groene inrichting van bestaande omliggende 
woongebieden. Deze kans wordt bewezen doordat enkele woonlocaties van de 
ruimtebeslagkaart binnen cluster 7 liggen. 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
- Op specifieke locaties wordt de bosrijke cluster 7 ingenomen door ruimtebeslag. Wanneer 

er bijkomende verharding of stedelijke functies wordt toegestaan kan dit deze cluster 
verder aantasten waardoor ecosysteemdiensten verdwijnen. 

- De openruimtecluster 5 wordt over grote delen van de Provincie ingenomen door 
ruimtebeslag. Dit gaat vaak over tuinen van lintbebouwing. Verdere verharding en 
vertuining kan cluster 5 op heel veel verschillende locaties verder aantasten. 
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→ Thema Bestemming - Basislaag: Bestemmingszones Gewestplan: 

Bestemmingszone woonuitbreidingsgebieden 
 

1. Clip woonuitbreidingsgebieden van het Gewestplan met de clusterkaart 
 

 
Overlap tussen alle clusters en woonuitbreidingsgebieden op het Gewestplan 
 
Binnen de ruimtelijke clip met de woonuitbreidingsgebieden zijn er niet direct clusters die sterk 
vertegenwoordigd zijn. Verder ligt de overlap tussen beide kaarten ruimtelijk verspreid zonder grote 
gehelen van een bepaalde cluster. Dit toont aan dat er geen directe link is tussen de locatie van de 
woonuitbreidingsgebieden en de specifieke clusters. De woonuitbreidingsgebieden van het 
Gewestplan geven op provinciale schaal geen rechtstreekse indicator voor de clusters en de 
bijhorende ecosysteemdiensten.  
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2. % Woonuitbreidingsgebieden Gewestplan per cluster 
 

 
 
Over het algemeen zijn de verstedelijkte clusters sterk aanwezig met cluster 4 als koploper. Ook de 
openruimte clusters 5 en 6 zijn vertegenwoordigd in de woonuitbreidingsgebieden. Dit kan wijzen 
op een knelpunt. 
 
3. % Woonuitbreidingsgebieden gewestplan t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
Als we kijken naar de totale oppervlakte van de clusters die binnen de woonuitbreidingsgebieden 
van het Gewestplan vallen blijft dit eerder beperkt. Vanuit deze grafiek kunnen niet direct sterktes, 
knelpunten, kansen en kwetsbaarheden beschreven worden. 
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Conclusie: 
 
De woonuitbreidingsgebieden zijn geen indicator die rechtstreeks bijkomende sterktes, knelpunten, 
kansen en kwetsbaarheden kunnen toevoegen aan de tool op provinciale schaal. Deze basislaag kan 
wel gekoppeld worden aan voorafgaande sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse 
van de experten: 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
- Wanneer de woonuitbreidingsgebieden op het Gewestplan wordt aangesneden kunnen er 

ecosysteemdiensten verloren gaan van specifieke clusters. Dit is niet van toepassing op 
provinciale schaal maar moet per locatie specifiek bekeken worden. 

 
 
 
 

Bestemmingszone woongebied 
 

1. Clip woongebieden van het Gewestplan met de clusterkaart 
 

 
Overlap tussen alle clusters en woongebieden op het Gewestplan 
 
De clip met de woongebieden toont dat er enkele woongebieden binnen cluster 7 vallen. Dit kan 
wijzen op een knelpunt. Verder ligt de overlap tussen beide kaarten voornamelijk op verstedelijkte 
clusters met veel woningen zoals cluster 1, cluster 3 en cluster 4. De woongebieden van het 



HOOFDSTUK 5 - Basislagen om de locaties waar knelpunten, sterkten, kansen en kwetsbaarheden 
zich kunnen voordoen in kaart te brengen 
 

      
112 

Gewestplan hebben verder op provinciale schaal geen grootschalige gevolgen op de clusters en de 
bijhorende ecosysteemdiensten. 
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2. % Woongebieden Gewestplan per cluster 
 

 

 
 
Zoals verwacht vallen de woongebieden binnen sterk verstedelijkte clusters met een groot 
woningaanbod. 
 

3. % Woongebieden gewestplan t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
Ook binnen de vergelijking van de totale oppervlakte van elke cluster zijn er geen grote onverwachte 
uitkomsten te merken. Ondanks dat er enkele grotere aaneengesloten gehelen van cluster 7 binnen 
woongebied liggen, blijft dit onder de 10 % van de totale oppervlakte van de cluster. 
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Conclusie: 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
- Op specifieke locaties wordt de bosrijke cluster 7 ingenomen door woongebied. Wanneer 

er bijkomende verharding of stedelijke functies wordt toegestaan kan dit deze cluster 
verder aantasten waardoor ecosysteemdiensten verdwijnen. 
 
 
 

Bestemmingszone bedrijventerreinen 
 

1. Clip bedrijvenzones van het Gewestplan met de clusterkaart 
 

 
 
De clip van de bedrijvenzones toont aan dat de bosrijke cluster 7 soms verweven zit tussen zwaar 
versteende clusters. In de haven van Antwerpen in het Waasland en enkele locaties binnen de haven 
van Gent zijn er enkele zones waar cluster 7 voorkomt. Dit komt door verschillende braakliggende 
terreinen die spontaan vergroenen of enkele natuurcompensatieterreinen op de bedrijvenzone.  
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2. % Bedrijvigheid gewestplan per cluster 
 

 
 
Binnen de bedrijvigheid zijn vooral de sterk verstedelijkte clusters aanwezig, waar cluster 2 het 
sterkst aanwezig is. De openruimte cluster 8 die vooral gelinkt is aan het water speelt hier ook een 
grote rol omdat verschillende bedrijvenzones van het Gewestplan watergebonden bedrijvigheid met 
de waterlopen in de afbakening mee heeft opgenomen. Enkel de bosrijke cluster 7 kan eventueel 
een knelpunt zijn, wanneer deze braakliggende terreinen aangesneden worden voor bedrijvigheid 
met meer verharding. 
 

3. % Bedrijvigheid gewestplan t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
De inname van bedrijvigheid volgens het Gewestplan van de clusters blijft op provinciale schaal 
beperkt.  
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Conclusie: 
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen (wetgeving, demografie, economie, beleid...) kunnen 
ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de cluster worden vernietigd? (Knelpunten) 

 
- Doordat de bedrijventerreinen (vooral aan de havens) niet optimaal benut worden, zijn er 

verschillende bosrijke clusters 7 aanwezig. Wanneer deze bedrijventerreinen 
gemaximaliseerd worden, kan cluster 7 binnen deze gebieden verder achteruit gaan. 
(Wildernis natuurbeeld) 

 
 

Bestemmingszone natuurgebieden 
 

1. Clip natuurgebieden van het Gewestplan met de clusterkaart 
 

 
 
In de clip met de natuurgebieden van het Gewestplan komen er verschillende vallei- en 
bosstructuren naar boven waarin openruimte clusters en bosrijke clusters sterk vertegenwoordigd 
zijn. Cluster 6, cluster 7 en cluster 9 komen binnen de clip sterk naar voor. Daarnaast is er specifiek 
rond het gebied van Gent een grote aaneenschakeling van de verstedelijkte cluster 3 die binnen de 
natuurgebieden valt. Dit komt door de bufferzones van het Gewestplan die tussen de buitenring en 
de woonkern van Gent liggen. Deze elementen tonen een kans aan.  
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2. % Natuur gewestplan per cluster 
 

 
 
Het is duidelijk dat de bosrijke cluster 7 sterk aanwezig is binnen de clip. Ook de openruimte clusters 5, 6 en 8 
komen hier aan bod. 
 

3. % Woonuitbreidingsgebieden gewestplan t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
Het is duidelijk dat cluster 9, die niet vaak voorkomt binnen de Provincie Oost-Vlaanderen, sterk 
vertegenwoordigd is binnen de natuurgebieden op het Gewestplan (boven de 60 %). Ook de bosrijke 
cluster 7 is hier sterk aanwezig. Verder worden ook veel waterrijke gebieden opgenomen binnen de 
natuurgebieden. Denk hierbij aan de vele valleigebieden die binnen de clip vallen. 
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Conclusie:  
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in de 
cluster kunnen verhogen? (Kansen) 

 
- De sterk verstedelijkte cluster 3 die momenteel als bufferzone dient tussen 

lijninfrastructuur en stedelijke centra, kan binnen de huidige bestemmingscontext van het 
Gewestplan verder versterkt worden, waardoor de ecosysteemdiensten kunnen stijgen.  
 

Deze basislaag kan ook gekoppeld worden aan voorafgaande sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden -analyse van de experten (zie tool hoofdstuk 6).  

→ Thema: Onderliggend fysisch systeem - Basislaag: Fysische systeemkaart: 

Om een sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -analyse van het fysische systeem en de 
clusterkaart te maken, is het noodzakelijk om een gebiedsdekkende kaart te gebruiken die een 
inzicht kan geven in de fysische systemen op provinciale schaal. Binnen deze clip werd gebruik 
gemaakt van de fysische systeemkaart van de VLM. Hierbij werden verschillende bestaande 
attributen samengevoegd tot nieuwe overkoepelende termen. De namen van deze termen werden 
gekozen in functie van de interpretatie van het ruimtelijk inzicht in de sterktes, knelpunten, kansen 
en kwetsbaarheden . Welke attributen werden samengevoegd voor dit onderzoek is terug te vinden 
in de bijlage F: Samengevoegde datalagen voor natuurlijke onderlaag. 
 

Fysisch systeem “Golvend gebied” 
 

1. Clip golvend gebied van het fysische systeem en de clusterkaart 
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Binnen de clip van het fysische systeem van het golvend gebied is er een sterke link tussen het reliëf 
en de openruimte cluster 5. Dit kan wijzen op de verschillende kouters die hoger liggen op de 
Vlaamse zuidwestelijke heuvels en die de ideale ondergrond vormen voor landbouw. Door deze 
ligging wordt de grond gemaximaliseerd voor teelten waardoor er historisch gezien minder 
groenstructuren en kleine landschapselementen aanwezig zijn. Daarnaast zijn er ook enkele plaatsen 
met de bosrijke clusters 7 en 9 die naar boven komt. Dit kan wijzen op de getuigenheuvels die niet 
aangesneden zijn geweest door de landbouw omdat deze locaties ijzerzandhoudende ondergrond 
hebben, waardoor dit doorheen de geschiedenis grotendeels bos is gebleven. 
 

2. % Golvend gebied per cluster 
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Wanneer er gekeken wordt naar de oppervlakte per cluster binnen deze clip, dan is het duidelijk dat 
cluster 5 sterk vertegenwoordigd is. Dit toont aan dat de ecosysteemdiensten binnen cluster 5 zeer 
sterk vertegenwoordigd zijn binnen deze clip. 
 

3. % Golvend heuvelgebied t.o.v. totaal opp. cluster 

 
 
 
Een belangrijk gegeven is dat de bosrijke cluster 9 meer dan 50 % binnen deze clip gelegen is. Het 
reliëf en de specifieke ondergrond wijst erop dat deze unieke cluster afhankelijk is voor specifieke 
aspecten van de bodem. Dit is een kwetsbaarheid omdat deze selectie van het fysische systeem 
slechts op een beperkt aandeel van de Provincie van toepassing is.  
 
Conclusie:  
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? (Sterktes) 
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- Door de combinatie van zandleembodems en een hoger reliëf zorgt dit landschapstype er 
voor dat er voldoende ecosysteemdiensten zijn die de agrarische functie ondersteunen. 
Daarom bestaat deze omgeving vooral uit een cluster 5. Dit toont de sterkte aan van dit 
soort fysisch systeem.   

- Anderzijds is het ook een sterkte omdat juist deze bijzondere kenmerken het gebied extra 
aantrekkelijk maken voor recreatie. 

 
Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? (Kwetsbaarheden) 

 
- Door de specifieke omstandigheden van deze selectie van het fysische systeem, komt de 

zeldzame cluster 9 hier grotendeels voor. Doordat er weinig locaties binnen de Provincie 
zijn met deze omstandigheden is het aangewezen om deze extra te beschermen tegen 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Fysisch systeem “Hooggelegen plateaugebied” 
 

1. Clip hooggelegen plateaugebied van het fysische systeem en de clusterkaart 
 

 
 
Het hooggelegen plateaugebied bestaat uit de cuestagebieden van het Waasland en het West-
Vlaams cuestaland. Deze plateaugebieden bestaan voornamelijk uit kleigronden en liggen hoger dan 
het omliggende landschap. Deze fysische structuren zorgen niet onmiddellijk voor de aanwezigheid 
van een specifieke of unieke cluster. De cuesta’s worden over het algemeen gedomineerd door 
openruimte clusters 5 en 6 met enkele concentraties van de bosrijke cluster 7. Enkele van deze 
bosrijke clusters vallen samen met het Drongengoedbos en de bossen van Waasmunster. 
  



HOOFDSTUK 5 - Basislagen om de locaties waar knelpunten, sterkten, kansen en kwetsbaarheden 
zich kunnen voordoen in kaart te brengen 

 

[Document Number] 
123 

2. % Hooggelegen plateaugebied per cluster 
 

 
 
Meer dan de helft van het hooggelegen plateaugebied bestaat uit de openruimte clusters 5 en 6. 
Daarnaast zijn er enkele plaatsen ingenomen door cluster 7. 
 

3. % Hooggelegen plateaugebied t.o.v. totaal opp. Cluster 
 

 
 
Het fysische systeem van het hooggelegen plateaugebied maakt slechts een kleine fractie uit van het 
landschap van de Provincie van Oost-Vlaanderen. Ook zijn er geen clusters die uniek zijn voor deze 
selectie van het fysisch systeem.  
 
Conclusie:  
 
Het hooggelegen plateaugebied met de cuesta’s is geen indicator die rechtstreeks bijkomende 
sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden kan toevoegen aan de tool op provinciale schaal. 
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Fysisch systeem “Laaggelegen vlakgebied” 
 

1. Clip laaggelegen vlakgebied van het fysische systeem en de clusterkaart 
 

 
 
Het laaggelegen vlak gebied komt overeen met de centraal Vlaamse laagvlakte en heeft geen 
uitgesproken fysische kenmerken. Het reliëf is plat en de bodem bestaat over het algemeen uit zand- 
en lemige zandbodems. Dit is ook herkenbaar in de clip met de clusterkaart waarop geen 
uitgesproken clusters aanwezig zijn. Hier zijn de openruimteclusters 5 en 6 grotendeels aanwezig.  
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2. % Hooggelegen plateaugebied t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
Meer dan de helft van het laaggelegen vlak gebied bestaat uit de openruimte clusters 5 en 6. 
Daarnaast zijn er enkele plaatsen ingenomen door cluster 7. 
 
3. % Laaggelegen vlak gebied t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
Het fysische systeem van het laaggelegen vlak gebied zorgt niet voor een groep van uitgesproken en 
unieke clusters. 
 
Conclusie:  
 
Het laaggelegen vlak gebied is geen indicator die rechtstreeks bijkomende sterktes, knelpunten, 
kansen en kwetsbaarheden kan toevoegen aan de tool op provinciale schaal. 
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Fysisch systeem “Nat gebied” 
 

1. Clip laaggelegen nat gebied van het fysische systeem en de clusterkaart 
 

 
 
Het laaggelegen nat gebied bestaat voornamelijk uit poldergebieden in het noorden, 
bulkengebieden in het westen en zwakke depressies in het landschap van de Durme en de Schelde. 
Deze gebieden liggen lager in het landschap waardoor ze vaak vochtiger zijn dan de omliggende 
hoger gelegen landschapsdelen. Een bijkomend inzicht toont aan dat deze selectie van het fysische 
systeem vaak voorkomt in het noordelijke deel van de provincie. Een cluster die binnen al deze 
gebieden vaak naar boven komt is de openruimte cluster 6. 
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2. % Laaggelegen nat gebied per cluster 
 

  
 
Wanneer we kijken naar de clusters voor deze selectie van het fysische systeem, dan valt op dat 
meer dan de helft ingenomen wordt door de openruimte cluster 6. Dit kan wijzen op een sterke link 
tussen cluster 6 en de karaktereigenschappen van deze selectie van het fysische systeem.  
 
3. % Laaggelegen nat gebied t.o.v. totaal opp. cluster 
 

 
 
Meer dan 40 % van de totale oppervlakte van cluster 6 ligt binnen het fysisch systeem van 
laaggelegen natte gebieden. Het fysisch systeem zorgt voor heel wat ecosysteemdiensten binnen 
deze cluster, wat dan ook de sterktes van de cluster aangeeft. Wanneer deze gebieden verder 
verdicht worden, kunnen deze lager gelegen landschapstypes en dus ook cluster 6 verdwijnen. Dit 
kan wijzen op een kwetsbaarheid van deze cluster.  
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Conclusie:  
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? (Sterktes) 
 

- Door de combinatie van lager gelegen landschapsdelen en de bodemvochtigheid zorgt deze 
selectie van het fysische systeem voor een bovengemiddeld voorkomen van cluster 6 die 
vaak een grote  verscheidenheid aan ecosysteemdiensten heeft. Dit toont de sterkte aan van 
dit soort fysisch systeem. 

 
Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? (Kwetsbaarheden) 
 
- Door de specifieke omstandigheden van deze selectie van het fysische systeem, komt cluster 

6 bovengemiddeld voor. Deze cluster bestaat uit veel verschillende ecosysteemdiensten. Een 
verkeerd beheer of het draineren van deze natte lagergelegen gebieden kan er voor zorgen 
dat deze cluster verder achteruitgaat en dus minder waardevol wordt voor het omliggende 
landschap en voor de landbouw. 
 

Fysisch systeem “Nat valleigebied” 
 

1. Clip nat valleigebied van het fysische systeem en de clusterkaart 
 

 
 
Op de clip tussen het fysisch systeem van nat valleigebied met de clusterkaart, valt op dat er vooral 
een link is met de openruimte clusters 6 en 8 en de bosrijke clusters 7 en 9. Het fysische systeem 
bestaat hier vooral uit depressies, meersengebieden en valleigebieden. Deze liggen lager in het 
landschap en hebben vaak een vochtige bodem. De depressies bestaan op deze clip op provinciale 
schaal vooral uit de Moervaartdepressie, de meersengebieden van de valleigebieden van de Schelde 
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en de Dender. Deze landschapsstructuren vallen vooral op door de clip met de openruimte clusters 
6 en 8. Verder zijn de verschillende beekvalleien in de regio van de Vlaamse Ardennen goed zichtbaar 
waarbij op kleinere schaal verschillende bronbossen zichtbaar zijn zoals te zien is via de clip met de 
bosrijke clusters 7 en 9. Daarnaast zijn er ook enkele grotere gehelen van cluster 7 zichtbaar binnen 
verschillende depressies wat kan wijzen op de aanwezigheid van broekbossen, maar ook op 
populierenaanplanten. 
 

2. % Nat valleigebied per cluster 
 

 
 
Het natte valleigebied bestaat voornamelijk uit de openruimte clusters 5, 6 en 8. Daarnaast komt 
ook de bosrijke cluster 7 aan bod.  
 

3. % Nat valleigebied t.o.v. totaal opp. cluster 
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Vooral cluster 8 met vaak watergebonden ecosysteemdiensten speelt hier een grote rol en kan 
gezien worden als uniek voor deze selectie van het fysische systeem. Binnen de meersengebieden 
komt ook de cluster 6 vaak aan bod. Verder zijn de bosrijke clusters 7 en de zeldzame cluster 9  
 
Conclusie:  
 

Welke fysische processen spelen binnen de cluster? (Sterktes) 
 

- Door de combinatie van natte en laag gelegen landschapsdelen zorgt deze selectie van het 
fysische systeem voor een bovengemiddeld voorkomen van cluster 8. Deze cluster wordt 
vaak in verband gebracht met waterrijke gebieden. Deze bodemeigenschappen en het reliëf 
zijn voor deze cluster een sterkte. 

- Door de combinatie van natte en laag gelegen landschapsdelen zorgt deze selectie van het 
fysische systeem voor een bovengemiddeld voorkomen van cluster 6. Deze cluster wordt 
vaak in verband gebracht vochtige graslanden. Deze bodemeigenschappen en het reliëf zijn 
voor deze cluster een sterkte. 

 
Zijn er zeldzame fysische systemen zichtbaar via de clusters? (Kwetsbaarheden) 

 
- Door de specifieke omstandigheden van deze selectie van het fysische systeem, komt de 

zeldzame cluster 9 hier grotendeels voor. Doordat er weinig locaties binnen de provincie zijn 
met deze omstandigheden is het aangewezen om deze extra te beschermen tegen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen. 
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→ Thema: Multifunctionaliteit - Basislaag: Hotspotkaart: 

Ecosysteemdiensten komen niet overal evenveel voor. Sommige locaties binnen de Provincie zijn 
uniek doordat ze een grotere verscheidenheid aan ecosysteemdiensten leveren of waar één specifiek 
natuurvoordeel aanwezig is. Om inzicht te krijgen waar er meer of minder ecosysteemdiensten of 
waar een grotere groep aan ecosysteemdiensten wordt geleverd, werd een nieuwe berekening 
gedaan op basis van hetzelfde gridpatroon van de clusters (100 m²). De waarden worden 
onderverdeeld in 7 klasses van zeer weinig tot zeer veel. Aan de hand van deze kaart kan de 
multifunctionaliteit van het Oost-Vlaamse landschap op vlak van ecosysteemdiensten bestudeerd 
worden.  
 

 
Hotspotkaart ecosysteemdiensten 
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Hotspotkaart klasse 1 “Zeer weinig ecosysteemdiensten” 
 

1. Clip klasse 1 “Zeer weinig ecosysteemdiensten” van de hotspotkaart en de clusterkaart 
 

 
 
De hotspotkaart toont aan dat de locaties met een laag aantal verschillende ecosysteemdiensten of 
een hoog aanbod van een specifiek natuurvoordeel voornamelijk aanwezig zijn binnen de 
verstedelijkte clusters 1 en 2. Deze locaties met zeer weinig ecosysteemdiensten liggen verspreid 
over het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en komen overeen met de urbane- 
en suburbane omgevingen. Dit kan wijzen op een kwetsbaarheid.  
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2. % zeer weinig per cluster  
 

 
 
Deze grafiek toont aan dat een groot deel van de clip van de hotspotkaart met zeer weinig 
ecosysteemdiensten uit cluster 1 bestaat. Dit kan wijzen op een kwetsbaarheid van cluster 1.  
 

3. % zeer weinig t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
Het grootste deel van cluster 1 en cluster 2 vallen binnen de clip met laag aantal ecosysteemdiensten. 
Deze omgevingen bevatten vaak verschillende maatschappelijke activiteiten en zijn de voornaamste 
plaatsen waar mensen wonen en werken. Dit kan wijzen op een kwetsbaarheid van deze omgeving.  
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Conclusie:  
 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? (Kwetsbaarheden) 

 
- Binnen het grootste deel van cluster 1 zijn er op Provinciaal niveau zeer weinig 

ecosysteemdiensten te vinden. Deze cluster valt vaak samen met de leefomgeving van veel 
mensen, waardoor dit wijst op een kwetsbaarheid op de directe leefomgeving.  

 
Hotspotkaart klasse 2 “Weinig ecosysteemdiensten” 

 
1. Clip klasse 2 “weinig ecosysteemdiensten” van de hotspotkaart en de clusterkaart 

 

 
 
De hotspotkaart toont aan dat de locaties met laag aantal aan verschillende ecosysteemdiensten of 
een hoog aanbod van een specifiek natuurvoordeel over het algemeen aanwezig zijn binnen de 
openruimte cluster 8 en de verstedelijkte clusters 2 en 4. Wat opvalt is de clip met cluster 8, die vaak 
in verband wordt gebracht met waterrijke gebieden, en die hier grotendeels samenvalt met 
menselijke waterinfrastructuren zoals het Gentse havengebied, de Antwerpse haven, de Ringvaart 
in Gent,… De natuurlijke waterlopen zitten niet in deze clip. Dit kan een inzicht geven in het verband 
tussen menselijke waterinfrastructuren en het veel of weinig voorkomen van ecosysteemdiensten. 
We kunnen dus stellen dat niet elke waterrijke omgeving binnen cluster 8 ook altijd veel 
ecosysteemdiensten oplevert. Verder zijn in deze clip ook enkele concentraties van cluster 4 
aanwezig. Een laatste ruimtelijk element dat opvalt, zijn clusters die een rechtstreekse link hebben 
met het wegennet en specifiek cluster 4 die binnen verschillende woonwijken valt. Deze aspecten 
kunnen wijzen op enkele kwetsbaarheden. 
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2. % weinig per cluster 
 
 

 
 
De meeste clips van de klasse “weinig ecosysteemdiensten” vallen binnen de sterk verstedelijkte 
clusters 2 en 4.  
 

3. % weinig t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
% weinig beslaat 30% van de totale oppervlakte van cluster 8. Dit duidt dat toch nog een aanzienlijk 
deel van de cluster veel minder ecosysteemdiensten bevat dan je zou verwachten bij watergebonden 
ecosystemen.  Binnen deze clip valt cluster 4 op, wat kan wijzen dat deze cluster over het algemeen 
een laag aanbod ecosysteemdiensten heeft.   
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Conclusie:  
 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? (Kwetsbaarheden) 

 
- Enkele specifieke concentraties van cluster 4 hebben weinig ecosysteemdiensten. Dit kan 

wijzen op een enkele plaatsen waarin de werking van de ecosysteemdiensten laag scoort. 
Deze cluster valt vaak samen met een buffering tussen lijninfrastructuur en woongebieden 

- Artificiële waterinfrastructuren binnen cluster 8 hebben over het algemeen geen groot 
aantal ecosysteemdiensten. Dit staat in contrast met meer natuurlijke waterrijke gebieden 
binnen dezelfde cluster. Er spelen dus andere ruimtelijke randvoorwaarden mee om een 
hogere frequentie te hebben aan ecosysteemdiensten binnen cluster 8 

 
 

Hotspotkaart klasse 3 “Minder dan gemiddeld” 
 

1. Clip klasse 3 “minder dan gemiddeld” van de hotspotkaart en de clusterkaart 
 

 
 
De ruimtelijke clip van klasse 3 van de hotspotkaart met de clusterkaart, toont aan dat een groot 
deel van de Provincie minder dan gemiddeld scoort op het aantal ecosysteemdiensten. Daarbij valt 
op dat de openruimte cluster 5 in het zuiden van de provincie vaak naar voor komt. De locatie van 
deze cluster bevindt zich vaak op de open koutergebieden in de Provincie. Dit kan wijzen op het feit 
dat cluster 5 een minder verscheidenheid aan ecosysteemdiensten heeft. Verder vallen er ook enkele 
concentraties op van de bosrijke cluster 7. Deze concentraties bevatten vaak bosstructuren die 
gecombineerd worden met maatschappelijke activiteiten zoals een golfterrein (zie Sint-Martens-
Latem) en woongebieden (zie bossen Waasmunster, Stekene,…) Deze elementen kunnen wijzen op 
enkele kwetsbaarheden.  
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2. % minder dan gemiddeld per cluster 
 

 
 
 
De openruimte cluster 5 valt op door bijna driekwart van alle clips van klasse 3 van de hotspotkaart 
in te nemen. Verder springt de bosrijke cluster 7 er uit doordat deze cluster normaal gezien veel 
verschillende ecosysteemdiensten bevat.  
 

3. % minder dan gemiddeld t.o.v. de totale oppervlakte cluster 
 

 
 
 
Het is opmerkelijk dat meer dan 50 % van de totale cluster 5 minder dan gemiddeld scoort. Daarbij 
moet er rekening gehouden worden dat cluster 5 de grootste cluster is van de gehele Provincie en 
bijna de helft van de totale oppervlakte beslaat. Dit kan dus wijzen op een kwetsbaarheid voor cluster 
5 voor de gehele Provincie.  
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Conclusie:  
 

Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 
landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? (Kwetsbaarheden) 

 
- Ondanks dat cluster 5 een groot aandeel van de totale oppervlakte van de Provincie beslaat, 

scoort deze cluster binnen de hotspotkaart over het algemeen minder dan gemiddeld. Dit is 
een algemene kwetsbaarheid voor deze cluster en duidt erop dat ecosysteemdiensten in 
agrarische gebieden achteruitgaan ondanks de hoge voedselproductie.  

 
Hotspotkaart klasse 4 “Gemiddeld” 

 
1. Clip klasse 4 “Gemiddeld” van de hotspotkaart en de clusterkaart 

 

 
 
De ruimtelijke clip van klasse 4 van de hotspotkaart met de clusterkaart toont aan dat een groot deel 
van de openruimte clusters 5 en 6 gemiddeld scoren. Hierbij valt op dat concentraties van cluster 6 
die gemiddeld scoren zich vooral in het noordelijk deel van de Provincie situeren. De delen van 
cluster 5 die binnen dezelfde clip gemiddeld scoren, bevinden zich vaak aan de rand van verschillende 
beekvalleien. Als we dit vergelijken met het grote deel aan concentraties van cluster 5 die minder 
dan gemiddeld scoren, kunnen we voorzichtig stellen dat er een groter aandeel aan 
ecosysteemdiensten zijn wanneer deze cluster zich dichter bij valleigebieden situeert. Deze 
elementen kunnen wijzen op een sterkte. 
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2. % gemiddeld per cluster 
 

 
 
 
Het aantal clips van de hotspotkaart dat gemiddeld scoort, zijn bijna volledig openruimte clusters 5 
en 6.  
 

3. % gemiddeld t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
Als we de clips die gemiddeld scoren vergelijken op het totale aantal van de clusters binnen de 
Provincie, dan kunnen we stellen dat de openruimte clusters 5 en 6 over een groot deel gemiddeld 
scoren. 
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Conclusie:  
 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering (Sterktes) 

 
- Enkele specifieke concentraties van cluster 5 scoren vaak gemiddeld op vlak van de 

hotspotkaart. Dit is in vergelijking met de 60 % die minder dan gemiddeld scoort beter. De 
clusters die gemiddeld scoren liggen vaak langs valleigebieden waardoor dit kan wijzen op 
een sterkte die afkomstig is door de ligging van deze cluster. 

- Enkele specifieke concentraties van cluster 6 scoren vaak gemiddeld op vlak van de 
hotspotkaart. Deze liggen ten noorden van de Provincie en kunnen in verband gebracht 
worden met de polders en lagergelegen vochtige gebieden 
 

Hotspotkaart klasse 5 “Meer dan gemiddeld” 
 

1. Clip klasse 5 “meer dan gemiddeld” van de hotspotkaart en de clusterkaart 
 

 
 
Binnen de ruimtelijke clip van klasse 5 “meer dan gemiddeld” van de hotspotkaart met de 
clusterkaart komen vooral de openruimte cluster 6 en de bosrijke cluster 7 naar voor. Deze situeren 
zich ruimtelijk langs de gekende landschappelijke structuren zoals de moervaartdepressie, 
valleigebieden en de bestaande bosclusters. Een opvallend fenomeen zijn de visuele randen van 
cluster 3 op de grens van verschillende stedelijke grenzen. Deze randen van cluster 3 die meer dan 
gemiddeld scoren bevinden zich voornamelijk in Sint-Niklaas, Beveren, Hamme, Zele en 
Dendermonde.  
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2. % meer dan gemiddeld per cluster 
 

 
 
Binnen de oppervlakte van de clip zijn vooral cluster 6 en cluster 7 duidelijk aanwezig.  
 

3. % meer dan gemiddeld t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
Deze grafiek toont aan dat er geen grote verschillen zijn wanneer het aankomt op de totale 
oppervlakte. Dit komt doordat de clusters die meer dan gemiddeld scoren slechts 11 % van de totale 
oppervlakte van de Provincie bevatten. 
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Conclusie:  
 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering (Sterktes) 

 
- De elementen van cluster 6 die meer dan gemiddeld scoren op de hotspotkaart zijn vaak 

gebieden die in valleigebieden of depressies liggen. Dit kan wijzen op een sterkte van de 
cluster waarin de locatie van een cluster een belangrijke rol speelt in hoeveel 
ecosysteemdiensten het biedt. 

 
Hotspotkaart klasse 6 “Veel ecosysteemdiensten” 

 
1. Clip klasse 6 “Veel ecosysteemdiensten” van de hotspotkaart en de clusterkaart 

 

 
 
De ruimtelijke clip van klasse 6 (veel ecosysteemdiensten) van de hotspotkaart met de clusterkaart 
toont aan dat het grootste deel van de clip bestaat uit de bosrijke clusters 7 en 9. Deze clusters 
situeren zich in de kern van bestaande bosclusters, enkele valleigebieden langs de Schelde en de 
gordel op de heuvels van de Vlaamse Ardennen tussen Oudenaarde en Ronse. De andere clusters 
bestaan voornamelijk uit kleinere watergebieden van cluster 8 en liggen zowel in valleigebieden in 
de Vlaamse Ardennen als in grotere depressies in het landschap. Tenslotte zijn er enkele kleinere 
verstedelijkte clusters die opgenomen zijn in deze clip. Ze bestaan voornamelijk uit cluster 3  en 
cluster 4.  Deze elementen kunnen wijzen op een sterkte. 
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2. % veel per cluster 
 

 
 
De verdeling van de clip tussen de clusters onderling toont aan dat de bosclusters 7 en 9 voor een 
groot deel binnen de klasse van veel ecosysteemdiensten vallen. Ook de openruimte cluster 8 met 
een groot aandeel van waterrijke gebieden krijgt veel of veel verschillende ecosysteemdiensten 
toebedeeld.  
 

3. % veel t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
Binnen deze clip valt op dat meer dan 70 % van de totale cluster 9 hoog scoort wat betreft hotspots. 
Dit kan wijzen op een sterkte van deze cluster.  
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Conclusie:  
 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering (Sterktes) 

 
- De elementen van cluster 9 die op binnen de hotspotkaart zeer hoog scoren, liggen op de 

heuvels van de Vlaamse Ardennen in het zuiden van de Provincie. Deze zijn zeldzaam en 
worden doordat ze zeer hoog scoren door het beleid beschouwd als een waardevolle cluster.  
Dit is een sterkte van de cluster. 

 
Hotspotkaart klasse 7 “Zeer veel ecosysteemdiensten” 

 
1. Clip klasse 7 “Zeer veel ecosysteemdiensten” van de hotspotkaart en de clusterkaart 

 

 
 
De ruimtelijke clip van klasse 7 “Zeer veel ecosysteemdiensten” van de hotspotkaart met de 
clusterkaart toont aan dat de bosrijke cluster 9 en de sterk verstedelijkte cluster 1 zeer veel 
ecosysteemdiensten of een hoge waarde binnen 1 natuurvoordeel heeft. De locatie van cluster 7 ligt 
voornamelijk in het zuidelijke deel van de Provincie en bevindt zich op de heuvels van de Vlaamse 
Ardennen. Daarnaast zijn er enkele locaties in de kern van enkele steden die met cluster 1 een hoge 
score behalen zoals in het centrum van Gent en Sint-Niklaas. Dit kan wijzen op het feit dat er een 
hoog aanbod is van de weinige ecosysteemdiensten die aanwezig zijn binnen cluster 1. Dit kan wijzen 
op een sterkte van beide clusters. Voor cluster 1 die vaak weinig verschillende ecosysteemdiensten 
heeft in vergelijking met andere clusters, toont dit aan dat een sterk verstedelijkte cluster ook een 
hoge waarde kan leveren aan de omgeving. Tenslotte moet meegenomen worden dat slechts 0,07 
% van de totale oppervlakte van de Provincie zo hoog scoort binnen de hotspotkaart. Dit toont aan 
dat deze clip bestaat uit een zeer zeldzaam aantal clusters. 
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2. % “zeer veel ecosysteemdiensten” per cluster 

 

 
 
De grafiek toont aan dat enkele locaties van zowel de zeldzame boscluster 9, als de cluster van de 
sterk verstedelijkte cluster zeer hoog scoort binnen de hotspotkaart. Dit geeft een nieuw inzicht in 
het aanbod van de ecosysteemdiensten volgens de hotspotkaart. Een cluster met veel verschillende 
ecosysteemdiensten zorgt niet automatisch voor een hoog aanbod van een natuurvoordeel. Het 
contrast met de sterk verstedelijkte cluster 1 toont aan dat er ook midden in de stad er een hoog 
aanbod van een natuurvoordeel kan zijn.  
 

3. % zeer veel t.o.v. totale oppervlakte clusters 
 

 
 
Doordat er slechts een kleine oppervlakte zeer hoog scoort binnen de hotspotkaart, valt enkel cluster 
9 op. De andere clusters hebben een veel grotere oppervlakte dan in vergelijking met de oppervlakte 
die zeer hoog scoort. 
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Conclusie:  
 

Welke ecosysteemdiensten spelen in deze cluster een belangrijke rol? Hierbij kijken we niet 
enkel naar de meegenomen ecosysteemdiensten voor de clustering (Sterktes) 

 
- De elementen van cluster 9 die zeer hoog scoren, liggen op de heuvels van de Vlaamse 

Ardennen in het zuiden van de Provincie. Deze zijn zeldzaam en worden, doordat ze zeer 
hoog scoren, door het beleid beschouwd als een waardevolle cluster.  Dit is een sterkte van 
de cluster. 
 
Waarom zijn bepaalde ecosysteemdiensten ondervertegenwoordigd terwijl ze voor het type 

landgebruik wel belangrijk kunnen zijn? (Kwetsbaarheden) 
 

- Binnen enkele verstedelijkte locaties zijn er enkele delen van cluster 1 die op de hotspotkaart 
zeer hoog scoren. Desondanks dat cluster 1 geen breed aantal ecosysteemdiensten heeft, 
kan dit wijzen op een hoog aanbod. Deze locaties zijn zeer zeldzaam en kleinschalig en 
worden soms ondergewaardeerd door het beleid waardoor de hoge waarde van het aanbod 
kan verdwijnen. 
 

→ Thema: Beschermingen - Basislaag: VEN-gebied en Habitatrichtlijngebied: 

VEN-gebieden 
 

1. Clip VEN-gebieden en de clusterkaart 
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De clip van de VEN-gebieden met de clusterkaart toont aan dat vooral de openruimte clusters 6 en 
8  en de bosrijke clusters 7 en 9 binnen de afbakening van het VEN liggen. Deze gebieden werden 
vaak afgebakend op basis van belangrijke biologische randvoorwaarden.  
 

2. % Bescherming VEN-Gebieden per cluster 
 

 
 
 
De focus van de VEN-gebieden ligt voornamelijk op clusters met een groter aanbod van verschillende 
ecosysteemdiensten. Dit is niet onlogische doordat deze clusters ook vaak een link hebben met 
verschillende biologische factoren en de ruimtelijke context. 
 

3. % VEN t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
De bosrijke clusters 7 en 9 zijn voor een groot deel beschermd door de VEN-afbakening. Dit is een 
sterkte voor de bosrijke cluster 9. 
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Conclusie:  
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? (Kansen) 

- De zeldzame cluster 9 wordt binnen de afbakening van het VEN voor meer dan de helft 
opgenomen. Op deze manier kan deze beschermingszone een grote rol spelen in het behoud 
van deze cluster. 

 
 

Habitatrichtlijngebieden 
 

1. Clip Habitatrichtlijngebieden en de clusterkaart 
 

 
 
De clip van de Habitatrichtlijngebieden met de clusterkaart toont aan dat vooral de openruimte 
clusters 6 en 8 en de bosrijke clusters 7 en 9 binnen de afbakening van de Habitatrichtlijngebieden 
liggen. Deze gebieden werden vaak afgebakend op basis van belangrijke biologische 
randvoorwaarden.  
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2. % Bescherming Habitat-gebieden per cluster 
 

 
 
De focus van de habitatrichtlijngebieden ligt voornamelijk op clusters met een groter aanbod van 
verschillende ecosysteemdiensten. Dit is niet onlogische doordat deze clusters ook vaak een link 
hebben met verschillende biologische factoren en de ruimtelijke context. 
 

3. % habitat t.o.v. totale oppervlakte cluster 
 

 
 
De bosrijke clusters 7 en 9 zijn voor een groot deel beschermd door de afbakening van het 
Habitatrichtlijngebied. Dit is een sterkte voor de bosrijke cluster 9. 
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Conclusie:  
 

Welke maatschappelijke ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat de ecosysteemdiensten in 
de cluster kunnen verhogen? (Kansen) 

 
- De zeldzame cluster 9 wordt binnen de afbakening van het Habitatrichtlijngebied voor meer 

dan de helft opgenomen. Op deze manier kan deze beschermingszone een grote rol spelen 
in het behoud van deze cluster. 

5.1.5. MOGELIJKE INDICATOREN DIE NIET OPGENOMEN WERDEN IN DE GEMAAKTE ANALYSE  

Hierboven hebben we enkel een selectie gemaakt van basislagen die de sterktes, kwetsbaarheden, 
kansen en knelpunten ruimtelijk kunnen weergeven. We kozen deze omdat ze een ruime waaier van 
sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten beslaan en bovendien nog enkele extra kenmerken 
naar boven haalden. Uiteraard zijn er nog vele basislagen beschikbaar die de geïdentificeerde 
sterktes, kwetsbaarheden, kansen en knelpunten grafisch in beeld kunnen brengen door de methode 
te volgen die hierboven is uitgelegd. 
 
In de draaitabel in de grafische tool (zie hoofdstuk 6) hebben we deze potentiële indicatoren per 
sterkte, kwetsbaarheid, kans of knelpunt aangeduid. 
 
Vanuit de vraagstudie kunnen hier later nog kaarten worden toegevoegd zoals hittestresskaarten, 
concentraties polluenten in lucht en water, bevolkingskaart...  
 
Daarnaast zijn er ook indicatoren die niet meteen op kaart beschikbaar zijn maar die wel een hulp 
kunnen zijn om te meten of er een wijziging optreedt in het aanbod van ecosysteemdiensten. 
Voorbeelden hiervan zijn:  
 

- Klachten rond hinder (visueel, geluid, stof...): op locaties waar veel klachten rond hinder zijn, 
kunnen groenblauwe maatregelen een oplossing bieden (kans) 

- Aantal beheersovereenkomsten rond bufferzones, kleine landschapselementen, ...: deze 
indicator duidt op een sterkte van het gebied als veel en op langere termijn aanwezig om dat 
KLE heel wat ecosysteemdiensten bieden.  

- Voorkomen van ziektes bij omwonenden: als er bijv. hoge prevalentie van psychologische 
aandoeningen en enkel aanwezigheid van clusters waar natuurvoordeel gezondheid niet aan 
bod komt zijn hier kansen om dit te verbeteren.  

 
We vermelden deze ook in de draaitabel.  
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 GRAFISCH MODEL 

 DE OPBOUW VAN HET GRAFISCH MODEL 

Het grafisch model moet het technische verhaal van de verschillende clusters en 
ecosysteemdiensten op een heldere communiceerbare en hanteerbare manier kunnen weergeven 
en toelaten dat er met ecosysteemdiensten aan de slag wordt gegaan. Alleen zo kan het aspect 
“ecosysteemdiensten” optimaal doorwerken in het bovenlokaal en lokaal ruimtelijk beleid en wordt 
het opgenomen in de visie van deskundigen, beleidsmakers en inwoners van de Provincie Oost-
Vlaanderen. Om voldoende handvaten aan te reiken aan het beleid, wordt het grafisch model in twee 
thema’s opgesplitst: een communicatie-tool en een werk-tool. Beide modellen worden afzonderlijk 
omschreven maar behoren tot eenzelfde filosofie. 

6.1.1. HET GELAAGDE HOLISTISCH SYSTEEM ALS VERTREKPUNT 

De basis van het grafisch model vertrekt vanuit het gelaagd holistisch systeem. Dit is een 
samentrekking van twee concepten: het holisme en de lagenbenadering. Deze twee concepten 
kennen een lange voorgeschiedenis binnen het landschapsontwerp en de ruimtelijke planning. Dit 
kan een bijdrage leveren aan de link tussen het grafisch model van de clusters van 
ecosysteemdiensten en het ruimtelijk beleid.  
 
Het holisme is een concept waarbij de ruimtelijke omgeving karaktereigenschappen wordt 
toegekend door de interactie van natuurlijke en menselijke elementen. Hierin wordt er gekeken naar 
grotere gehelen die samen horen door het functioneren van aparte componenten. De totale som 
van al deze componenten vormen niet alleen het ecosysteem maar bevatten ook onzichtbare 
ingewikkelde relaties en interacties tussen de systemen. 
 
“Het is niet meer nodig ‘alles’ te moeten kennen om betrouwbare uitspraken te kunnen maken over 
de ontwikkeling, de samenstelling en het functioneren van de delen op voorwaarde dat ze bestudeerd 
worden in de juiste context en op de juiste schaal.” (Marc Antrop, 2010 Perspectieven op het 
landschap, pg. 52) 
 
Dit kan niet enkel toegepast worden op de complexiteit van een landschap maar ook op de 
complexiteit van de clusters van ecosysteemdiensten. Een cluster bestaat ook uit diverse systemen 
die bepaalde ecosysteemdiensten teweegbrengen. Door te kijken naar grotere gehelen binnen de 
clusters kan het ‘idee’ van de ecosysteemdiensten sneller opgenomen worden in de leefwereld van 
niet-deskundigen.  
 
De lagenbenadering benadert onze ruimte vanuit verschillende niveaus die op elkaar inspelen. De 
onderste laag zorgt voor input voor de laag die er bovenop ligt. De onderste laag wordt gezien als de 
basislaag en bestaat uit processen die langzaam verlopen: waterlopen, afzetting van gesteente,… de 
middelste laag wordt gezien als belangrijke processen die op middellange termijn verlopen en 
ontstaan door de onderlaag. De bovenste laag bevat processen op korte termijn en zijn afhankelijk 
van de onderliggende lagen. Zo worden verschillende delen en de interactie van systemen in het 
landschap op een bevattelijke manier weergegeven. De lagenbenadering is begrijpbaar voor zowel 
deskundigen als voor gebruikers. 
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De clusters van ecosysteemdiensten zijn afhankelijk van deze verschillende lagen die op elkaar 
inspelen. Deze benadering kan helpen om de interactie van verschillende componenten in onze 
ruimte te duiden en uit te leggen. Ook kan ze helpen om sommige interacties te versterken of 
ecosysteemdiensten te laten ontstaan op een specifieke plaats binnen de Provincie. 
 
Deze twee benaderingen worden samengebracht in één nieuw op maat gemaakt concept: het 
gelaagde holistische systeem. De basiselementen van de benaderingen werden vereenvoudigd zodat 
het gebruikt kan worden in het grafisch model. De onderste lagen staan voor de ruimtelijke context: 
de natuurlijke onderlaag (onderliggende fysisch systeem), de natuurlijke bovenlaag (het biotisch 
systeem) en het menselijke systeem. Binnen deze lagen zijn er indicatoren die er voor zorgen dat er 
ecosysteemdiensten ontstaan. Deze ecosysteemdiensten worden dan waargenomen en afhankelijk 
van de natuurbeelden worden er waarden aan gekoppeld. Deze waarden kunnen gedeeld worden 
met andere brillen of kunnen uitsluitend binnen een specifieke bril voorkomen. 
 

 
Schema grafische model: het gelaagde holistische systeem 
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 COMMUNICATIE-TOOL 

 
Deel grafisch model: kader ruimtelijk verhaal en ruimtelijke context (= communicatie-tool) 
 
Het bovenstaande model wordt onderverdeeld in de 2 grotere thema’s: het ruimtelijk verhaal en de 
ruimtelijke context, waarbij het ruimtelijk verhaal in de communicatie als eerste laag naar voor komt. 
Op deze manier kunnen zowel gebruikers als experten meestappen in de denkwijze van de 
ecosysteemdiensten. Denk hierbij aan de probleemstelling in hoofdstuk 1.6: het tweede aspect 
waarbij beleving en kennis naar elkaar toe moeten komen. Wanneer beleidsmakers, experten en 
gebruikers meer willen te weten komen over de ecosysteemdiensten dan kunnen ze via een 
interactieve tool verder op zoek gaan naar de onderliggende lagen die deze ecosysteemdiensten 
mogelijk maken (natuurlijke onderlaag, natuurlijke bovenlaag, menselijke laag).  
 
In het communicatieve luik van het grafisch model ligt de focus op een helder communiceerbaar 
verhaal. We verwijzen naar de moeilijke interactie tussen deskundigen (kennis) en gebruikers 
(beleving) rond de ecosysteemdiensten. Het conflict van beide groepen ontstaat door een 
confrontatie tussen de technische taal van de deskundigen en de taal van gebruikers die ontstaat uit 
de beleving van hun omgeving. Om een brug te slaan tussen beide groepen, wordt er gekeken naar 
een gemeenschappelijke factor namelijk de waardering van onze omgeving. “Welke meerwaarde 
biedt deze natuur ons?”. Een ruimtelijk verhaal dat rekening houdt met de inzichten en symboliek 
van beide partijen. Hiervoor werd er gebruik gemaakt van interactieve GIS-kaarten, teksten en 
afbeeldingen. Deze vorm van communicatie kan gezien worden als een positief narratief die het 
conflict tussen gebruikers en deskundigen overstijgt door in te spelen op de kijkrichtingen van de 
natuurbeelden in combinatie met de verschillende lagen die ecosysteemdiensten mogelijk maken. 
Om dit voor iedereen toegankelijk te maken werd er gekozen voor de digitale toepassing van 
Storymaps. 
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6.2.1. ONDERDELEN VAN DE COMMUNICATIE-TOOL 

→ Visualiseren 9 clusters (het ruimtelijk verhaal) 

Het is belangrijk dat de clusterkaart altijd aanwezig is in de 
interactieve webkaart. Dit is de basislaag waarrond het 
verhaal wordt opgebouwd. Deze laag is daarom altijd 
aanwezig als onderlaag. Bij het aanklikken op een bepaald 
zoomniveau is er een link naar een aparte Storymaps per 
cluster. Deze Storymaps legt dan de werking van de 
aangeklikte cluster uit aan de hand van de natuurbeelden. 
 
 
 
 
 
Wanneer een polygoon van een cluster aangeklikt wordt, springt er een nieuwe Storymaps open met 
meer uitleg over de cluster. Deze uitleg bestaat uit: 

• Een vergelijking van de ecosysteemdiensten binnen de cluster 
• De 3 kijkrichtingen per cluster (functioneel/esthetisch/wildernis) 
• Interactief schema met de sterktes en kwetsbaarheden van de cluster 

 
 

   
Interactieve webkaart: Clusterkaart met aanklikbare polygonen 
 

→ Natuurbeelden als kijkrichtingen op de cluster 

Per cluster wordt er via een vereenvoudigde tekening meer uitleg gegeven over de drie verschillende 
kijkrichtingen. Deze tekeningen worden telkens naast elkaar weergegeven zodat gebruikers deze 
kunnen vergelijken en andere inzichten en waarden over de andere natuurbeelden kunnen krijgen. 
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→ De sterktes en kwetsbaarheden van de cluster 

Als laatste onderdeel van de Storymaps worden de interne indicatoren zoals sterktes en 
kwetsbaarheden van elke cluster naast elkaar gezet. De keuze om interne indicatoren te gebruiken 
is omdat deze gemakkelijker te visualiseren en communiceerbaar zijn naar gebruikers. 
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→ Visualiseren onderliggende lagen (de ruimtelijke context) 

In de interactieve webkaart zijn er verschillende bijkomende lagen beschikbaar die visueel gemaakt 
kunnen worden. Deze lagen zijn vereenvoudigde datalagen die onderdeel zijn van de ruimtelijke 
context en dus een bijdrage leveren aan het ontstaan van verschillende ecosysteemdiensten. Op 
eigen tempo kunnen gebruikers de interactie tussen de clusterkaart en de onderliggende datalagen 
vergelijken en interpreteren. Deze bijkomende lagen zijn niet automatisch aangeduid waardoor 
mensen zelf op zoek gaan wanneer ze bijkomende informatie willen opvragen. Op deze manier 
kunnen mensen zowel op een oppervlakkig als een diepgaand niveau informatie uit het grafisch 
model opvragen. 
 

 

 

Interactieve webkaart: extra datalagen die deel uitmaken van de ruimtelijke context 
 
Wanneer een polygoon van het onderliggende fysische systeem aangeklikt wordt, springt er een 
nieuwe Storymaps open met meer uitleg over de verzameling van deze lagen. Deze uitleg bestaat 
uit: 

• De natuurlijke onderlaag 
• De natuurlijke bovenlaag 
• De menselijke laag 

 
De natuurlijke onderlaag (het onderliggende fysische systeem) 
 

 
 
De natuurlijke onderlaag bestaat uit de basis van het landschap en algemene processen die traag 
verlopen. Deze laag bestaat uit het watersysteem, de grondlaag, verweringsprocessen,… en vormt 
een eerste kader waarbinnen ecosysteemdiensten kunnen ontstaan.  
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De natuurlijke bovenlaag (het biotische systeem) 
 

 
 
De natuurlijke bovenlaag kent over het algemeen zijn oorsprong uit de natuurlijke onderlaag. Door 
een rivier komt er een moerasomgeving voor, bepaalde bodemsoorten zorgen voor bepaalde 
vegetatietypes, … Maar ook los van de natuurlijke onderlaag kunnen er in de natuurlijke bovenlaag 
specifieke ecosysteemdiensten ontstaan. Bijvoorbeeld een ontworpen park die normaal niet op 
natuurlijke wijze zou voorkomen zorgt voor verkoeling van de omliggende huizen.  
 
De menselijke laag (het menselijke systeem) 
 

 
 
Het menselijke systeem kan gezien worden als de verzameling van alle constructies die door de mens 
zijn aangebracht. Dit kan gaan over gebouwen, infrastructuur, netwerken,… Het ontstaan van deze 
menselijke elementen kunnen hun ontstaan te danken hebben aan de onderliggende lagen maar dit 
is niet noodzakelijk. De toevoeging van een menselijke laag is belangrijk doordat elk natuurvoordeel 
rechtstreeks ontstaat door de interactie van het menselijke systeem met de onderliggende lagen. 
Zonder de aanwezigheid van de mens zijn er geen ecosysteemdiensten. 
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 WERK-TOOL 

 
Deel grafisch model: indicatoren en waarden (= werk-tool) 
 
De werk-tool legt de focus op een hanteerbare werkmethode die bruikbaar is voor verder onderzoek 
en die inzetbaar is in de ruimtelijke planvorming. Het is moeilijk om de ruwe data van de 
ecosysteemdiensten en clusters rechtstreeks door te vertalen in een ruimtelijk beleid. Er ontstaat 
een conflict tussen de complexe data en de complexe ruimtelijke planning. Beide hebben hun 
complexiteit te danken aan diverse randvoorwaarden die gevormd worden door de ruimtelijke 
context. Deze ruimtelijke context vormt dus de sleutel om de indicatoren af te bakenen die bepalen 
welke clusters op welke locatie relevant zijn en waar het beleid keuzes moet maken. Zoals op het 
bovenstaande schema wordt weergegeven bestaat de werk-tool uit een interactie tussen 
indicatoren (vanuit de datalagen) als uit waardebepalingen (vanuit natuurbeelden). De grafische tool 
bestaat uit een GIS-bestand en een draaitabel. De draaitabel bestaat uit een ongelimiteerde lijst van 
records en kan door middel van verder onderzoek uitgebreid of aangepast worden. Op deze manier 
is het een flexibel document. Elke record binnen de lijst staat voor een sterkte, knelpunt, kans en 
kwetsbaarheid waaraan verschillende elementen gekoppeld worden:  
 

Cluster S/W/O/T Dominant 
natuurbeeld 

Naam 
indicator 

Potentiële 
indicator 

Indicator 
link Thema 

 
De draaitabel kan niet los gezien worden van de grafische tool en bevat alle achterliggende 
informatie. De tabel wordt zo opgebouwd dat het mogelijk is om alle combinaties en mogelijkheden 
van dit uitgebreide onderzoek te bekijken. De draaitabel geeft volgende weer: 
 

• Een basistabel met hierin: 
o Cluster: Op welke cluster is de sterkte, het knelpunt, de kans of de kwetsbaarheid - 

van toepassing. 
o S/W/O/T: Alle verzamelde kansen, knelpunten, sterktes en kwetsbaarheden van dit 

onderzoek. 
o Dominant natuurbeeld: Dominant natuurbeeld(en) dat gekoppeld kan worden aan 

het desbetreffende sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -aspect. 
o Naam indicator: De basislaag die fungeert als indicator voor het ruimtelijk 

weergeven van de desbetreffende sterkte, knelpunt, kans of kwetsbaarheid . 
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o Potentiële indicator: Wanneer er binnen dit onderzoek nog geen indicator werd 
bepaald, wordt er zelf een voorstel gedaan. (Deze potentiële indicatoren 
beantwoorden aan de criteria van hoofdstuk 5.2.1: criteria basislagen) 

o Indicator link: Bij elke kans en bedreiging wordt weergegeven welke indicator 
(clipkaart) gekoppeld kan worden, met een link naar deze kaart. 

o Thema: Thema waarbinnen deze sterkte, dit knelpunt, deze kansen of 
kwetsbaarheid hoort (zie hoofdstuk 5). Dit thema kan helpen om een nieuwe 
indicator te zoeken wanneer de huidige indicator of voorgestelde potentiële 
indicator onvoldoende inzichten geeft. 
 

• ‘Drukknoppen’ om combinaties te bekijken 
o Een knop met keuze tussen clusters 
o Een knop met keuze tussen soort sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden  
o Een knop met keuze tussen dominante natuurbeelden 
o Een knop met keuze tussen indicatoren/clipkaarten 

 

 
Draaitabel: achterliggende informatie sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden met de 
verschillende clipkaarten 
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GIS-document: inladen van een specifieke clipkaart die een sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden -element ruimtelijk kan situeren 
 
De indicatoren, de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden , de categorieën, de clusters en 
de natuurbeelden werden allen opgenomen in een draaitabel (Excel), als behapbaar instrument om 
alle data met elkaar te vergelijken of apart te bekijken. De mogelijkheden op kaart zijn ook zeer 
flexibel, zo kan gekozen worden op alle kansen op een kaart te laten zien, of kan een deelgebied 
gekozen worden, waarbij de aanwezig indicatoren zullen duiden welke sterktes, knelpunten, kansen 
en kwetsbaarheden  aan dit deelgebied gekoppeld is. In het GIS-pakket wordt ook een handleiding 
voorzien die iedereen op weg kan helpen om deze data te gebruiken. De clusters kunnen op deze 
manier ingezet worden voor het analyseren van eigen data of kan het gebruikt worden om verder 
onderzoek te voeren. 

6.3.1. VANUIT INVLOEDSSFEER OP ANDERE AFBAKENINGEN 

In tegenstelling tot wat je in eerste instantie zou denken is het moeilijk om de invloedsfeer van de 
clusters ruimtelijk te gaan afbakenen. De gebruikte manier van clustering laat dit niet toe.  
Om de wisselwerking met andere afbakeningen, zoals kernen, bedrijvenzones, regio’s, 
gemeentegrenzen,… te kunnen beschrijven, is het dan ook niet mogelijk om de ‘grenzen’ te 
vergelijken.  
 
In de studie ‘Opmaak van een ruimtelijk profiel voor de kernen van Oost-Vlaanderen’ worden de 
clusters geïntegreerd om de omgevingswaarde van de woonconcentraties/kernen weer te geven.  Er 
werd gekozen voor een alternatieve manier om deze integratie te doen. De manier waarop dit werd 
toegepast, namelijk door te kijken naar de procentuele aanwezigheid van de clusters binnen de 
afbakening, geldt ook als leidraad voor de wisselwerking van voorliggende studie met andere studies:  
 

Vb. vanuit wisselwerking met woonconcentraties/kernen: 
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Zoals het woord ook aangeeft zijn ecosysteemdiensten van onschatbare waarde voor de mens. 
Daar waar de grootste concentraties van mensen samen wonen, speelt de wisselwerking 
tussen natuur en maatschappij dan ook een belangrijke rol.  
De studie ziet ook een belangrijke link ecosysteemdiensten en woonwens. De woonwens van 
de Vlaming bevindt zich voor een groot deel niet in maar net buiten de kernen, daarom wordt 
binnen deze studie juist gefocust op de aanwezigheid van deze clusters binnen de afbakening 
van de woonconcentraties/kernen om de omgevingswaarde te bepalen. 
 
Deze studie toont aan dat de wisselwerking tussen de clusters en andere afbakeningen eerder 
kan gezocht worden in de beperkte aanwezigheid of afwezigheid ervan, dan in de 
overeenstemming ervan. Met andere woorden leert de studie over de kernen ons dat het nuttig 
is om in afbakeningsstudies telkens op zoek te gaan naar die clusters die onder druk staan 
binnen de gekozen afbakening. 

 
De integratie van de clusters met ecosysteemdiensten in de studie van de kernen wijst ons erop dat  
wisselwerking met andere afbakeningen beter tot hun recht komen indien ze specifiek afgestemd 
worden op en opgenomen worden in die andere studie, weliswaar telkens met eenzelfde 
werkwijze/grafisch model. Het model van de studie ‘Opmaak van een ruimtelijk profiel voor de 
kernen van Oost-Vlaanderen’ vormt hierbij de leidraad; 
 
Op die manier op elk moment in elke andere studie een interpretatie gemaakt worden van de 
clusterkaart, afgestemd op de afbakening/studie waarin het geïntegreerd wordt (vb. afbakening 
bedrijventerreinen of gemeentegrenzen, waarin kan bepaald worden welke ecosysteemdiensten 
een sterke aanwezigheid hebben en welke ecosysteemdiensten onder druk staan,…) 

 BELEIDSAANBEVELING 

Binnen dit rapport wordt er gebruik gemaakt van een methodiek die ervoor zorgt dat de clustering 
en bijhorend grafisch model mee kan evolueren met nieuwe datalagen en inzichten rond 
ecosysteemdiensten. Doorheen de tijd kunnen er nieuwe ecosysteemdiensten van de CICES-BE lijst 
toegevoegd worden, of kunnen er nieuwe datalagen beschikbaar zijn die een bijdrage kunnen 
leveren aan nieuwe indicatoren en inzichten van de sterktes, knelpunten, kansen en 
kwetsbaarheden -analyse. Deze nieuwe elementen kunnen dan eenvoudig toegevoegd worden aan 
de draaitabel met bijhorende clips.  
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Een aanbeveling is om de clusterkaart op gerichte tijdstippen opnieuw te genereren waardoor 
nieuwe clips en analyses gemaakt kunnen worden. Dit geeft als bijkomend voordeel dat er een 
evolutie van de clusters afgetoetst kan worden. Dit kan inzichten geven in de invloed van bepaalde 
beleidskeuzes op provinciaal en lokaal vlak.  
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BIJLAGE A: CICES-BE EN SELECTIE 

Zie excel Bijlage A table CICES 
 
De lijst met ecosysteemdiensten is erg uitgebreid. De eerste volledig operationele versie werd 
gepubliceerd in 2013 (V. 4.3). Maar CICES is geen statisch werk. Na een grondige review en 
consultatie van experten verscheen versie 5.1. De oude versie past hier perfect in maar er wordt 
zeker voor de culturele diensten beter een onderscheid gemaakt tussen dienst (levering door groen) 
en voordeel voor de mens. We hebben met deze indeling reeds rekening gehouden.  
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BIJLAGE B: 3 GROEPEN VAN CLUSTERANALYSE 

De hiërarchische clusteranalyse 
Hiërarchisch clusteren is een manier om informatie in te delen in een aantal onderling gerelateerde 
groepen. Deze groepen ontstaan door elementen bij elkaar te plaatsen op basis van een of andere 
afstandsfunctie. Komt de onderlinge afstand tussen een element en het midden van zijn cluster 
onder een bepaalde waarde, dan reken je dat element tot de cluster. 
 
Hiërarchisch clusteren levert slechts een boomstructuur op waarbij je het gewenste niveau kiest. Dit 
betekent dat deze manier van clusteren geen uniek resultaat oplevert. Het geeft alleen maar een 
serie mogelijkheden waaruit je kan kiezen, afhankelijk van de omstandigheden. 

 
De puntsgewijze clusteranalyse 
Bij puntsgewijs clusteren ga je vooraf bepalen op welke indicatoren de clustering plaatsvindt en 
hoeveel clusters nodig zijn. Vervolgens ga je de grootte en de plaats van de verschillende clusters 
bepalen door steeds de gemiddelde afstand tussen de punten van een cluster en het geschatte 
clustermidden te berekenen. Deze ga je vervolgens minimaliseren. 
 
Een vaste procedure 
 
Een veelgebruikte methode voor puntsgewijs clusteren is de k-means clustering methode. Daarbij ga 
je aan het begin van het proces kiezen voor k clusters. Vervolgens doorloopt de software een aantal 
stappen: 
 
1. Opgeven van het aantal clusters k.  
2. Generatie van k random punten, de zogeheten clustercentra.  
3. Koppelen van elk punt in de verzameling D aan het dichtstbijzijnde clustercentrum.  
4. Per clustercentrum-verzameling het nieuwe clustercentrum berekenen.  
5. Herhalen van de punten 3 en 4 totdat de verzameling punten behorend bij de clustercentra niet 
meer veranderden of dat de verandering van een totale fout kleiner is. 
 
Om betrouwbaardere resultaten te bekomen doorlopen we deze oefening meerdere keren met een 
verschillend aantal k clusters.  
Vergeleken met hiërarchisch clusteren is de invloed van de gebruiker hier bescheidener. De 
gebruiker kiest alleen het aantal k clusters. Een nadeel van deze methode is dat pas achteraf de 
betekenis van elke cluster bepaald kan worden. Dit kan door statistieken van alle indicatoren binnen 
elke cluster te analyseren.  
 
Clusteren op basis van vooraf bepaalde clustertypes  
Als het op voorhand duidelijk is welke clusters bekomen moeten worden en als er een aantal locaties 
bestaan die duidelijk aan de omschrijving van die clusters voldoen, dan is het mogelijk een 
gesuperviseerd algoritme te “trainen” om aan iedere locatie de cluster uit de set van voorbeelden 
toe te kennen waar die locatie het beste mee overeenkomt.  
 
Deze studie 
In deze studie gebruiken we een puntsgewijze clustering. Hiervoor gebruiken we de IsoCluster 
module in ArcGIS. Deze is grotendeels identiek aan een k-means classifier, maar heeft een extra 
mechanisme om tijdens het zoeken naar optimale clusters niet terecht te komen in lokale optima 
(oplossingen die beter zijn dan vergelijkbare, slechts licht hiervan afwijkende oplossingen, maar toch 
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slechter dan sommige totaal andere oplossingen). De methode heeft 4 parameters: het aantal 
gewenste clusters, het aantal rekeniteraties, het minimum aantal cellen per cluster, en de zoekstraal 
waarbinnen naar verschillen in waarden gekeken wordt vanuit elke cel. De beste oplossing werd 
gevonden voor 9 clusters. Het aantal rekeniteraties werd op 500 gezet, het minimum aantal cellen 
op 50, en de zoekstraal op 3 cellen. Het minimum cellen hebben we niet te klein gezet om te zorgen 
dat je geen weinigzeggende clusters krijgt qua oppervlakte maar ook weer niet te groot om toch heel 
specifieke verschillende types die slechts weinig voorkomen te missen. De zoekstraal werd laag 
gehouden om lokale verschillen in ecosysteemdiensten extra in de verf te kunnen zetten. Dit is vooral 
nuttig in het vrij verstedelijkte Vlaanderen. 
  



Bijlage C: z-waarden van de clusteranalyse 
 

      

BIJLAGE C: Z-WAARDEN VAN DE CLUSTERANALYSE 

De z-waarde of gestandaardiseerde waarde geeft aan hoeveel de waarde van een natuurvoordeel 
binnen een cluster afwijkt van de verwachte waarde (gemiddelde voor Oost-Vlaanderen). Hoe hoger 
het getal hoe hoger de levering van de ecosysteemdienst ten opzichte van dat gemiddelde.  Voor de 
negatieve getallen geldt het omgekeerde. De levering is veel lager dan wat je gemiddeld zou 
verwachten.  
 

  
  

indicator cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 6 cluster 7 cluster 8 cluster 9
Bron van voedsel (gecultiveerde gewassen en vee -1.0712 -0.7289 -0.3024 -0.8998 0.5492 0.606 -0.7684 -0.4204 -0.3867
Bestuiving: woonplaats voor bestuivers -0.4061 -0.2177 -0.3057 -0.2924 -0.0816 0.0155 1.0665 0.0113 2.1316
Waterbeschikbaarheid (Infiltratie) -1.7738 0.1616 -0.4164 0.4728 0.5436 0.0891 -0.3711 -1.5072 -0.1387
Vasthouden van water (seizoenale retentie) -0.7077 -0.6584 -0.0674 -0.4271 -0.4702 1.4132 0.128 -0.153 -0.7535
Vasthouden van water (permanente retentie) -0.271 -0.2917 0.0923 -0.2956 -0.3095 -0.0638 -0.05 3.564 0.1586
Klimaatbeheersing (koolstof in de bodem) -1.6023 -1.6056 -0.4875 0.3484 0.225 0.2342 1.0344 -0.388 0.7908
Vasthouden van voedingsstoffen in de bodem (st -1.4145 -1.1411 -0.5675 -0.5903 0.4434 0.5629 0.0898 -0.5399 0.1943
Natuurlijke waterzuivering (denitrificatie) -0.2536 -0.2669 -0.0099 -0.2673 -0.2739 0.1915 -0.0764 2.3229 -0.1806
Erosiebestrijding (grondverschuiving, wind en wa -0.1003 -0.0419 -0.0901 -0.0884 -0.0371 -0.1803 0.5173 -0.0455 16.9029
Natuurlijke luchtzuivering (afvang fijn stof) -1.5251 -1.4267 -0.3352 0.8003 -0.0062 0.0136 1.5862 -0.2121 1.1692
Beperking geluidsoverlast -0.0803 0.0225 3.253 -0.0643 -0.1014 -0.0976 -0.1156 -0.0958 -0.1215
Verkoeling groen 0.237 -0.0257 -0.0246 -0.0019 -0.0257 -0.0257 -0.0257 0.0233 -0.0257
Landschappen voor ontspanning, sporten, ontmoe       -1.074 -0.3631 -0.7299 -0.7452 0.0932 0.1552 1.0297 0.5372 1.6816
Zicht op groen wonen -0.4682 -0.4477 0.3967 0.5834 -0.0113 -0.0215 -0.0885 0.3153 -0.1027
Verminderen van bepaalde ziekten door contact  -0.492 -0.5479 0.6242 1.0716 -0.0291 -0.0589 -0.0732 -0.2601 -0.197
Bron van hernieuwbare grondstoffen (hout) -0.1961 -0.1814 -0.0953 0.0416 -0.2108 -0.2117 1.4995 -0.0441 1.5515
Bron van hernieuwbare grondstoffen voor energi  -0.198 -0.1823 -0.0774 0.0856 -0.2217 -0.2255 1.533 -0.0649 1.6845
Klimaatbeheersing (koolstof in biomassa) -0.1735 -0.1586 -0.0631 0.082 -0.2004 -0.2069 1.3661 -0.0897 3.3719
Vasthouden van voedingsstoffen in de bodem (fo -1.7259 -1.7264 -0.6194 -0.1979 0.5172 0.5622 0.1114 -0.5626 0.183
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BIJLAGE D: ONDERBOUWING NATUURBEELDEN (KIJKRICHTINGEN OP DE NATUUR) 

Taal is het kader waarbinnen we de wereld kunnen observeren, aanduiden en waarderen. Het is een 
instrument om ideeën over onze leefomgeving met anderen uit te wisselen. Door woorden te 
verbinden aan alles wat we in de wereld tegenkomen zoals: fauna, flora, fysisch systeem, relaties… 
leggen we in deze elementen een betekenis waardoor taal en betekenis onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. Deze betekenis of waardering speelt op zijn beurt een belangrijke rol in de keuzes 
die we over onze wereld maken. Soms worden bepaalde landschapstypes of diersoorten in stand 
gehouden doordat ze binnen onze samenleving een grotere betekenis hebben dan andere types of 
soorten. Taal en betekenis vormen dus waardevolle bestanddelen voor een doorvertaling van het 
technische gegeven ‘ecosysteemdiensten’ naar een verhaal dat iedereen begrijpt. Zonder een 
bevattelijke taal bestaat er geen interactie tussen experten, beleidsmakers en gebruikers. Wanneer 
er geen duidelijke taal is kan er geen betekenis aan de ecosysteemdiensten gekoppeld worden, 
waardoor de diensten geen brede maatschappelijke waardering en bescherming krijgen. 
 
Het is dus noodzakelijk om de gelaagdheid in taal en betekenis rond ecosysteemdiensten binnen 
onze samenleving te kaderen en af te toetsen aan de uitkomst van de clustering. Op deze manier 
ontstaat er een narratief die op meta-niveau rekening houdt met de complexiteit van de diverse 
waardesystemen binnen onze maatschappij. Zo kan op het einde van dit onderzoek een duidelijke 
afweging gemaakt worden over de clustering van ecosysteemdiensten. 
 
De sociale interpretaties van ecosysteemdiensten ofwel ‘dominante natuurbeelden’ bezitten drie 
waardebepalingen die de basis vormen van de waardering van de ecosystemen. Per natuurbeeld 
vormt de waardebepaling met bijhorende elementen het kader voor de selectie van data van de 
interpretatiekaarten en voor de afweging van de sterktes, knelpunten, kansen en kwetsbaarheden -
analyse. De waardebepaling wordt binnen natuurbeelden opgesplitst in drie overkoepelende 
thema’s of ‘brillen’: ethische, ecologische en esthetische elementen. Elk thema is vervolgens 
opgebouwd uit specifieke elementen. 
 
Het begrip ‘natuurbeeld’ bestaat binnen verschillende vakgebieden: filosofie, kunstgeschiedenis, 
sociologie, Binnen dit onderzoek wordt de term ‘natuurbeeld’ enkel gebruikt om een algemeen 
discours rond waardering van de natuur binnen onze maatschappij te duiden. Deze discoursen 
worden gezien als een culturele constructie waarbinnen een groep of individu de fysieke 
leefomgeving beleeft (= betekenis) en over communiceert (= taal). Andere nuances in andere 
domeinen worden hier niet meegenomen. 
 
De 4 dominante natuurbeelden kennen hun oorsprong vanuit diverse culturele stromingen die 
onderhevig zijn aan de voortdurende verandering van de maatschappelijke context. In theorie zijn 
natuurbeelden duidelijk te onderscheiden maar in praktijk lopen ze binnen de sociale groepen door 
elkaar. Dit wil zeggen dat groepen of individuen kenmerken van verschillende natuurbeelden door 
elkaar gebruiken om een waardering te koppelen aan de natuur en ecosysteemdiensten. Het is 
belangrijk om deze nuance mee te nemen naar de conclusie van het onderzoek. 
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(Bron: Culturele diensten van bos binnen ruimtelijk ontwerp – Lander Van hove: Evolutie 
natuurbeelden doorheen de tijd) 
 
 

 
(Bron: bewerkte versie van: Publieke visies op natuur en de consequenties voor het natuurbeheer, 
Buijs - 2009) 
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Ethisch– Normatieve elementen 
 
Het ethische binnen een natuurbeeld gaat over het toekennen van normatieve elementen aan de 
natuur. Normatieve elementen bestaan enerzijds uit waarden die de mensen aan de natuur geven 
door middel van een wereldbeeld. Enkele voorbeelden zijn, het antropocentrisch wereldbeeld het 
biocentrisch wereldbeeld (alles is in harmonie), het ecocentrisch wereldbeeld (de intrinsieke natuur 
staat centraal) en anderzijds uit de focus van het beheer op de natuur. Enkele voorbeelden zijn: de 
focus moet liggen op het beschermen van grondstoffen en mogelijkheden voor de mens, de focus 
moet liggen op de diversiteit beschermen, de focus moet liggen op een minimaal beheer of geen 
beheer, … De normatieve elementen gaan dus over de waardering van de natuur die beïnvloed wordt 
door een overheersend mentaal beeld. 
 
Ecologisch – Cognitieve elementen 
De ecologische waarde bestaat uit cognitieve elementen waarin de mens een onderscheid maakt 
tussen natuur en cultuur. Daarin wordt binnen elk natuurbeeld een opdeling gemaakt welke soorten 
landschappen met bijhorende vegetatie natuur is en welke cultuur. Voorbeelden van vegetatietypes 
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zijn: kleine landschapselementen, bermen langs lijninfrastructuren, bos… Daarnaast speelt ook het 
mentale beeld van de natuur een rol: is de natuur veerkrachtig, de natuur is dynamisch, de natuur is 
kwetsbaar, … Dit mentaal beeld is een eigenschap van elk natuurbeeld die doorheen de jaren binnen 
elk discours gevormd werd en heeft vaak een culturele achtergrond. 
 
Esthetisch – Expressieve elementen 
Esthetische waarde wordt gevormd door expressieve elementen zoals emoties of een link die een 
persoon of sociale groep legt met een specifiek ecosysteemdienst of een cluster, dus wat mensen 
ervaren. De bundeling van al deze esthetische waarde zoals ervaring, beleving en gevoel kan 
bijdragen tot de keuze die mensen maken in welke ecosysteemdiensten ze belangrijk vinden om te 
beschermen of te versterken. 
De keuze om natuurbeelden te gebruiken als kader voor een narratief is geen alleenstaande case 
maar wordt ook gebruikt binnen andere onderzoeken van Vlaamse instituties. Zoals bijv. het instituut 
voor natuur en bos (INBO) gebruikt in het Natuurrapport ‘kijkrichtingen’ om een beeld te schetsen 
waar we als samenleving met onze leefomgeving in 2050 naar toe willen. Dit toont aan dat 
natuurbeelden een medium kunnen zijn om beleidsdoelstellingen te bepalen rond natuur of in het 
geval van dit rapport rond ecosysteemdiensten. Omdat het Natuurrapport van INBO vertrekt vanuit 
een andere invalshoek worden de natuurbeelden binnen dit rapport op een andere manier benaderd 
en vormen zij een andere insteek voor het bepalen van een narratief. Toch zijn er bepaalde 
raakvlakken doordat er binnen beide studies gebruik gemaakt wordt van sociale interpretaties van 
de leefomgeving. 
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Cluster 7 
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BIJLAGE F: SAMENGEVOEGDE DATALAGEN VOOR NATUURLIJKE ONDERLAAG 

Classificatie Fysische systeemkaart (VLM) Dataset gepubliceerd op: 11/09/2010 Nieuwe classificatie studie ecosysteemdiensten 

 Zonder classificatie 
Gronden van de hooggelegen cuestadelen, dekzandruggen en stu Hooggelegen plateaugebied  
Gronden van de hooggelegen cuestadelen, dekzandruggen en stuifduinen Hooggelegen plateaugebied  
Gronden van de hooggelegen landschapsdelen Hooggelegen plateaugebied  
Gronden van de hoogstgelegen landschapsdelen Hooggelegen plateaugebied  
Gronden van dekzandruggen en stuifduinen Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van het Bulkengebied en van ondiepe depressies Laaggelegen nat gebied 
Gronden van het centrale, golvende plateaugebied Golvend heuvelgebied  
Gronden van het overgangsgebied naar de zandstreek Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van het zwakgolvende overgangslandschap naar de laagvlakte Golvend heuvelgebied  
Gronden van hooggelegen plateaudelen en lagere ruggen Golvend heuvelgebied  
Gronden van hooggelegen plateaudelen, ruggen en rivierstuifwallen Golvend heuvelgebied  
Gronden van intermediair gelegen landschapsdelen Hooggelegen plateaugebied  
Gronden van natte depressies Nat valleigebied  
Gronden van natte depressies en alluvia Nat valleigebied  
Gronden van oude kreekgeulen en uitgeveende gronden Nat valleigebied  
Gronden van vlakke laagplateaus Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van vlakke laagten en valleiranden Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van vrij laaggelegen en relatief vlakke landschapsde Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van vrij laaggelegen en relatief vlakke landschapsdelen Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van weinig verheven ruggen en stuifduinen Laaggelegen vlak gebied 
Gronden van zwakke depressies Laaggelegen nat gebied 
Gronden van zwakke ruggen en kouters Laaggelegen vlak gebied 
Gronden vd hooggelegen cuestadelen, dekzandruggen en stuifduinen Hooggelegen plateaugebied  
Kunstmatige gronden Zonder classificatie 
Poldergronden Laaggelegen nat gebied 
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Relatief hoog opgeslibde gronden Laaggelegen nat gebied 
Relatief weinig opgeslibde gronden Laaggelegen nat gebied 
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BIJLAGE G: NEGEN CLUSTERS BEKIJKEN VANUIT LANDBGEBRUIK 

Cluster 1 - Landgebruik 
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Cluster 3 - landgebruik 
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Cluster 5 - Landgebruik 
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Cluster 9 - Landgebruik 
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