
Titel gevalstudie: Ruimtelijk beleidplan Oost-Vlaanderen  
Locatie: Oost-Vlaanderen 
Verantwoordelijke/Betrokken partijen: VITO, SWECO, Provincie Oost-Vlaanderen 
Contacten (mailadressen): inge.liekens@vito.be jolien.coppejans@oost-vlaanderen.be 

 

 

Context van de gevalstudie: 
De provincie werkt aan een vernieuwd ruimtelijk beleid onder de vorm van een ruimtelijk 
beleidsplan. De conceptnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050” vormde de basis voor de 
strategische visie van het Provinciaal Beleidsplan. In deze strategische visie staan acht waarden en 
vier ruimtelijke principes centraal (zie figuur) .  

 
Om deze acht waarden en vier ruimtelijk principes te kunnen realiseren, werd een concept van 
ruimtelijke benadering uitgewerkt waarbij er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen open 
ruimte en bebouwde ruimte, maar waarbij de ruimte wordt benaderd vanuit ecosysteemdiensten 
en maatschappelijke activiteiten. Met dit concept in het achterhoofd werd een aanzet voor 3 
beleidskaders uitgewerkt:  

- Transitie naar een robuuste en veerkrachtige ruimte 
- Transitie naar een aangename (be)leefomgeving 
- Transitie naar een circulaire samenleving 

 
De ecosysteemdienstenbenadering moet het thema” robuuste en veerkrachtige ruimte” een 
volwaardige plaats geven in het debat en ecosysteemdiensten integreren in het Provinciaal 
Ruimtelijke beleid.  Ze willen de menselijke activiteiten ruimtelijk inpassen, met inzicht in en zonder 
afbreuk te doen aan het fysisch-natuurlijk systeem en de levensnoodzakelijke ecosysteemdiensten 
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die het ons levert zoals grondstoffen, water, voedsel, verbetering van de luchtkwaliteit, welzijn en 
gezondheid en recreatie. 
(bron: Provincie Oost-Vlaanderen) 
 

 

Ruimtelijk proces:  
☐ Landinrichting (landelijk)  

☐ Landinrichting (stedelijk) 

☐ Natuurinrichting 

☐ Ruilverkaveling 

☐ Haalbaarheidsstudie 

☐ Regionale gebiedsvisie  

☐ Complex project: verkenningsfase  

☐ Complex project: onderzoeksfase 

☐ Complex project: uitwerkingsfase 

☐ Beheerplan  

☐ Brownfieldconvenant  

☐ Beheerovereenkomst  

☒ Beleidsplan ruimte  

☐ Klimaatplan  

☐ Bekkenbeheerplan  

☐ Hemelwaterplan  

☐ Vervoersregioplan  

☐ Klimaatplan  

☐ MKBA 

☐ RUP(+MER) procedure 

☐ Omgevingsvergunning (+MER SCR) 

☐ Planologisch attest (+MER SCR) 

☐ Sectorale toets 

☐ Stedenbouwkundige verordening 

☐ Stedenbouwkundige last 

☐ Masterplan 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

Fase ruimtelijk proces: 
☐ Doelstellingen verkennen en vastleggen 

☒ Doelstellingen invullen in beleidsplan 

☐ Doelstellingen invullen in omgevingsplan 

☐ invulling vastleggen 

☐ Gebiedsontwikkeling 

 



Ruimtelijke context (belangrijkste ecosystemen in de gevalstudie): 
Landelijk: 

☒ landbouw 

☒ bossen 

☒ graslanden 

☒ heide 

☒ moerassen en wetlands 

☒ zoetwater-ecosystemen 

☐ kust 

☐ marien 
Stedelijk: 

☒ (Half-)verhardingen en bebouwde oppervlakte 

☒ Water en natte groenvormen (wadi’s, oeverzones) 

☒ Open en droge groenvormen (grasvelden, bloemenweides, open tuinen, volkstuinen) 

☒ Struiken, hagen en houtkanten 

☒ Stadsbomen en bossen 

☒ Begroeide gevels en muren 

☒ Groendaken 
 

☐ Andere: Click or tap here to enter text. 

 

Schaalniveau:  
☐ perceel  

☐ straat / wijk 

☐ gemeente 

☒ regionaal / provinciaal 

☐ gewestelijk / nationaal 

☐ internationaal 
Oppervlakte gebied (ha): Click or tap here to enter text. 

 

Doelstelling inzet ESD-concept: 
☒ ruimtelijke onderbouwing 

☐ situatieschets (conflicten, synergieën) 

☒ verkenning randvoorwaarden 

☐ afwegingskader alternatieven 

☒ communicatie 

☒ sensibilisatie en draagvlak-creatie 

 



Toelichting doelstellingen: 
Conceptnota voor het beleidsplan – expliciete keuze gemaakt om te werken met ESD. Echt als 
basisprincipe om efficiënter om te gaan met open ruimte en ook meer ESD te laten leveren door 
open ruimte. Robuuste en veerkrachtige ruimte sluit ook heel hard aan bij ESD. 4 ruimtelijke 
principes – ESD versterken is er één van, concept van ruimtelijke benadering. Ruimte niet meer 
benaderen vanuit stad-platteland, eerder kijken vanuit maatschappelijke activiteiten en ESD, die 
telkens in een andere verhouding voorkomen. Gewicht van groenblauwe verbindingen doen 
toenemen tov maatschappelijke activiteiten. Dit verhaal sterker ondersteunen en aantonen dat dit 
ook voordelen heeft voor de mens. Niet louter een biodiversiteitsverhaal meer hanteren. Meer 
antropocentrische insteek voor het beleidsplan. 
 
Binnen het project wordt gewerkt aan 3 sporen: 
• Spoor 1: “Waar bevinden zich welke ecosysteemdienstenclusters in Oost-Vlaanderen?” Op 

basis van bestaande kaarten van ecosysteemdiensten (15 Ecoplan-kaarten) en clustering 
technieken, worden 9 clusters gedefinieerd en gekarteerd voor de provincie. De verschillende 
clusters geven gebieden in Oost-Vlaanderen weer die een vergelijkbaar aanbod aan 
ecosysteemdiensten hebben.  

• Spoor 2: “Hoe maken we kansen, sterktes, knelpunten en kwetsbaarheden van de 
verschillende ecosysteemdienstenclusters zichtbaar?” Per cluster wordt een SWOT analyse 
uitgevoerd op basis van een participatief traject. Door de sterktes, zwaktes, kansen en 
bedreigingen 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. 

• Spoor 3: “Hoe kan je deze kansen, sterktes, knelpunten en kwetsbaarheden in een positief 
narratief verbeelden en visualiseren zodat die communiceerbaar, hanteerbaar en toegankelijk 
zijn?” 

 
Achterliggend doel is ook lokale besturen mee ondersteunen om zelf aan de slag willen gaan met 
ESD, maar is zeer technisch ook voor provincie die reeds mee bezig. Anderen overtuigen om dit ook 
te gebruiken. In studie wordt groot gewicht gegeven aan het verstaanbaar maken van het verhaal. 
Sterke vertaalslag naar lokale besturen zodat niet afgeschrikt door technisch verhaal. 

 



Beschouwde ecosysteemdiensten: 
☒ voedselproductie 

☐ waterproductie 

☐ grondstoffen 

☐ beheersing overstromingen 

☐ kustbescherming 

☒ waterbeschikbaarheid en infiltratie 

☒ waterzuivering 

☒ luchtzuivering 

☐ bodemzuivering 

☒ verminderen geluidsoverlast 

☒ bestuiving 

☐ natuurlijke plaagbestrijding 

☐ bodemvruchtbaarheid 

☒ verminderen erosie 

☒ C-opslag 

☒ verkoeling 

☒ beweging en ontspanning 

☐ elkaar ontmoeten 

☐ leren 

☐ beleving van natuur 

☒ uitzicht op groen 

☒ tot rust komen 

☒ andere: gezondheidsbaten door contact groen 

 

Gebruikte methodes en tools: 
☐ expertenadvies (kwalitatief) 

☐ kaartenatlas NARA 

☒ kaartenatlas Ecoplan 

☐ Ecoplan SE 

☐ natuurwaardeverkenner 

☐ Klimaatportaal 

☐ ESD-actorenanalyse 

☐ Workshop integrale waardering ESD 

☐ ESD-gestuurd ontwerpend onderzoek 

☐ Participatieve scenario ontwikkeling / ontwerp alternatieven 

☐ Participatieve kartering ESD 

☐ Klimaatportaal 

☐ MIROK omgevingskwaliteit 

☐ andere: Click or tap here to enter text. 

 



Beschrijving toegepaste methode:  
Op basis van clusteranalyse  op de ecoplan-kaarten– synergieën en tradeoffs groepen maken, en 
van daaruit verder werken. (9 typische clusters). Per cluster wordt een SWOT analyse uitgevoerd. 
Deze is enerzijds uitgevoerd door samen met stakeholders in een workshop via reverse 
brainstorming (wat zou ervoor zorgen dat de ecosysteemdiensten van de cluster verdwijnen? 
Tweede fase: wat zou de levering van ecosysteemdiensten in de cluster versterken?  
Daarnaast door verschillende kaarten (bijv. gewestplan, gemaakte hotspotkaart, ...)te clippen met 
de clusterkaart.   

 

Gebruikte indicatoren:  
☐ kwalitatief 

☒ kwantitatief (fyisch) 

☐ monetair 

 

Betrokken experten:  
☒ studiebureaus, universiteiten, onderzoeksinstellingen 

☒ participatie-deskundigen 

 

Ingezette tijd/budget voor toepassing ecosysteemdiensten:  
1 jaar; 78000€ 

 

Welke toegevoegde waarde had de inzet van de toegepaste 
methode: 
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 het natuurvoordeel, al dan niet bewust bijv. 
vraag naar open ruimte om te recreëren. Bijv. 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, maar het maakt ons wel bewust van de 
ecosysteemdiensten die de open ruimte biedt ongeacht of deze maatschappelijk relevant zijn of 
niet.  
 
Creatie van bewustzijn bij de verschillende diensten om ook ecosysteemdiensten mee te nemen in 
ruimtelijke ontwikkelingen.  
 
Door de clustering en de clipping met andere ruimtelijke kaarten komen verschillende locaties 
tevoorschijn waar versterken van ecoysteemdiensten kansen biedt voor de ruimtelijke 
ontwikkeling. Ook bedreigingen voor de levering van ecosysteemdiensten lichten op.  

 



Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd door de inzet van de 
toegepaste methode en waarvoor is verdere verbetering nodig: 
De behoeften die komen vanuit onze maatschappelijke activiteiten (vraag naar 
ecosysteemdiensten) zullen pas later in het proces (van de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan 
Ruimte) toegevoegd en geïntegreerd worden.  
 
Dit zal de SWOT-analyse sterk verbeteren.  
 

 

Heeft de inzet geleid tot een betere of versnelde realisatie van het 
project? (korte toelichting) 
Het proces loopt nog volop. Wel zullen de inbreng van de ecoysteemdienstenclusters en de 
SWOT-analyse een meer geïntegreerde kijk geven op het ruimtelijk beleid. De ruimtelijke clusters 
scheppen een beeld van wat een bepaalde type gebied aan ecosysteemdiensten levert en wat we 
kunnen doen om het aanbod te versterken. 

 

Links naar relevante rapporten (indien beschikbaar): 
Click or tap here to enter text. 

 

Lessons learned voor andere cases: 
Hoe worden de complexere ecosysteemdienstenkaarten uit ECOPLAN samengebracht tot sprekende clusters 

en vertaald naar een eenvoudigere grafische analysetool die sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van 

de bekomen clusters in beeld brengt en ondersteuning kan bieden aan lokale besturen voor het uitwerken 

van een gebiedsvisie.  

Werkt deze manier van vereenvoudiging in verder debatten met verschillende stakeholders? Of moet er 

teruggegrepen worden naar de afzonderlijke kaarten en bestaande ecosysteemdienstentools?  

Storymaps zijn een goede manier om de resultaten van studies te communiceren 

 


