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Context van de gevalstudie: 
Vandaag kennen zowel de Kerkebeek als het Kerkebeekpad zeer verschillende verschijningsvormen. 
Ze zijn niet steeds herkenbaar (bv. op plaatsen waar de beek werd ingebuisd) en niet volwaardig 
uitgebouwd (bvb ontbrekende cruciale aansluitingen van het pad met het grotere netwerk). De 
omgeving die door beek en pad wordt doorkruist is bovendien zeer heterogeen. Het pad wurmt 
zich eerst door een campuspark met een aantal grote scholen. Vervolgens gaat het langs de private 
kavels van Sint-Michiels dorp waar het meer ademruimte krijgt aan de stedelijke functies van het 
woonzorgcentrum en de stedelijke basisschool, om later over de parking van het Boudewijnpark 
aan kwaliteit en veiligheid te moeten inboeten. Finaal eindigt het langs de open bedding van het 
Park de Rode Poort waar water en pad elkaar ontmoeten.  
Het identificeren van deze deelgebieden en inzetten van de specifieke eigenheden per deelgebied 
is een cruciale hefboom voor de identiteit en haalbaarheid van het project. Elk segment biedt 
andere doelstellingen, kansen en randvoorwaarden (o.a. ook actoren, eigendomstructuren e.d.) en 
stuurt zo op een andere manier de keuze bij de uitwerking van het Kerkebeekpad (het 
gebruikersprofiel/omgeving is sturend voor de functionaliteit) en de Kerkebeek als beleefbare beek 
(herprofilering, openlegging, waterkwaliteit, 
buffering,...). Voor elk van deze segmenten 
worden aangepaste inrichtingsscenario’s 
uitgedacht. 
In opdracht van de Stad Brugge, voerde Antea 
Group samen met MAAT-ontwerpers een 
ontwerpstudie ter realisatie van een 
groenblauwe ader langsheen de Kerkebeek en 
het Kerkebeekpad in het randstedelijke 
gebied van de stad. De Kerkebeek is 
momenteel grotendeels ingebuisd. In het 
kader van ‘Nature Smart Cities’,  is het doel 
van de studie dan ook om de Kerkebeek 
opnieuw zo veel mogelijk open te leggen en 
tegelijkertijd een doorgaande fiets- en 
wandelverbinding te creëren. Hierbij wordt de 
ontwikkeling en optimalisatie van extra 
natuurwaarden en ecosysteemdiensten 
vooropgesteld.  
Het openleggen van de beek is de hefboom 
om ook pad en beek uit te bouwen als centrale 
drager van de Sint-Michielswijk op vlak van 
mobiliteit, belevingswaarde, eigenheid en 
ecosysteemfunctionaliteit binnen een 
stedelijke context. 
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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  
 

Doelstelling inzet ESD-concept: 
☒ ruimtelijke onderbouwing 

☐ situatieschets (conflicten, synergieën) 

☒ verkenning randvoorwaarden 

☒ afwegingskader alternatieven 

☒ communicatie 

☒ sensibilisatie en draagvlak-creatie 

 

Toelichting doelstellingen: 
ESD sturende rol geven in het ontwerp, om ecosysteemfunctionaliteit op gelijke noemer te zetten 
als mobiliteit, infrastructuur en (financiële) haalbaarheid. 

 



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: Click or tap here to enter text. 

 

Gebruikte methodes en tools: 
☒ expertenadvies (kwalitatief) 

☐ kaartenatlas NARA 

☐ kaartenatlas Ecoplan 

☐ ecoplan SE 

☒ natuurwaardeverkenner 

☐ 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:  
Het ecosysteemdienstenconcept wordt al vroeg in de onderzoeksfase van het ruimtelijke 
planproces geïmplementeerd om deze met veel aandacht verder mee te kunnen nemen in eerste 
ontwerpideeën en scenario-ontwikkeling. Per deelzone werd via terreinbezoek, kaartmateriaal en 
bestaande tools aangegeven waar ecosysteemdiensten reeds aanwezig zijn en waar ze 
geoptimaliseerd kunnen worden. Er werd vervolgens een eerste advies rond ecosysteemdiensten 
en klimaatadaptatie opgesteld aan de hand van de Natuurwaardeverkenner. Het doel van deze 
oefening was om de positieve impact op de ecosysteemdiensten zo veel mogelijk maximaliseren. 
De gewenste groenblauwe infrastructuur die hieruit resulteerde, werd vervolgens afgetoetst met 
de bestaande en nodige grijze infrastructuur zodoende scenario’s uit te werken waarin 
blauwgroene infrastructuur maximaal aanwezig is en tegelijkertijd aan de noden en 
randvoorwaarden voldaan werd. Deze scenario’s zijn gedefinieerd als het geheel openleggen van 
de beek (1), een paralleltracé creëren (2), of het vernatten van de omgeving en het behouden van 
de koker (3). 
Eens de scenario’s werden ontwikkeld, werd er door middel van een kwalitatieve multi-criteria 
analyse in kaart gebracht per scenario en zowel algemeen en per deelgebied wat de impact op de 
belangrijkste ESDs was. Voor deze analyse overzichtelijk toe te laten werden deze opgedeeld in drie 
biofysische hoofdthema’s, zijnde culturele ESD, Biodiversiteit en regulerende ESD (enerzijds op vlak 
van water en anderzijds op vlak van leefomgeving) alsook op basis van de financiële en technische 
haalbaarheid van de scenario’s. Door dit met alle betrokken partners (ontwerpers, academici, 
ambtenaren en ingenieurs) onder de loep te nemen, werden uitgebreid en op efficiënte wijze de 
relevante ESDs scherpgesteld en konden knelpunten en opportuniteiten worden benoemd. Hieruit 
is een combinatie van scenario’s geselecteerd waarmee een finaal ontwerp is opgemaakt. De 
natuurwaardeverkenner is in deze zin gebruikt als initiële input voor de MCA, waar verder is op 
gebouwd om de resultaten meer in detail en met meer nuance te kunnen toepassen op het 
specifieke plangebied. 

 
Dit laat toe om per deelgebied een scenario of combinatie van scenario’s te selecteren die leiden 
tot het meest gewenste resultaat. Dit wordt vervolgens in conceptueel en ontwerpend onderzoek 
vormgegeven, om later in een finaal inrichtingsontwerp te gieten. De output van de MCA matrix 
werd vervolgens in ESD-rozen weergegeven om de impact van het planvoornemen visueel te 
kunnen inschatten. Een finale kwantificatie en monetarisatie-slag werd ook gemaakt wederom 
met de natuurwaardeverkenner, op basis van een gedetailleerd finaal planvoornemen bestaande 
uit een inrichtingsplan en detail sneden. De resultaten hiervan zijn uiteraard niet het totaalplaatje 

5 = beperkte 
kost 
0 = grote kost 



van het geheel aan ESD-gerelateerde baten en is aldus verder uitgebreid en genuanceerd op basis 
van lokale randvoorwaarden en expertise. 

 

Gebruikte indicatoren:  
☒ kwalitatief 

☒ kwantitatief (fyisch) 

☒ monetair 

 

Betrokken experten:  
☒ studiebureaus, universiteiten, onderzoeksinstellingen 

☐ participatie-deskundigen 

 

Ingezette tijd/budget voor toepassing ecosysteemdiensten:  
Grootte orde twee weken (totaal) 

 

Welke toegevoegde waarde had de inzet van de toegepaste 
methode: 
De methodiek was een ‘Eye-opener’ voor stad Brugge en ontwerpteam welke ecosystemische 
thema’s in het projectgebied allemaal relevant zijn. 
De vroege start met de ESD verkenning liet toe dit mee te nemen als kernwaarde dat werd bewaakt 
doorheen het project. 
De uitgevoerde analyse werd ook zeer allesomvattend door op een zeker moment verder te gaan 
kijken dan de natuurwaardeverkenner, wat ook toeliet (via de MCA methode) om de relevante 
thema’s te gaan bespreken met betreffende experten in een workshop. Deze toegepaste MCA 
analyse engageerde zeer actief de betrokken partners. Het liet toe om duidelijk en efficiënt de 
discussie en alternatievenbeoordeling te sturen en bijkomende input en kennis te verzamelen bij 
de partners. Zo werd door het duidelijk opdelen en waarderen van ESD en haalbaarheidsfactoren 
per alternatief, de mogelijkheid geschapen om extra randvoorwaarden op te sporen en te 
integreren om zo het bredere plaatje te schetsen die de realiteit steeds beter benaderd. Tevens 
zorgde deze werkwijze voor een verdere verduidelijking van het ESD concept en liet het de 
zoektocht toe naar de ESD’s die in het bijzonder relevant zijn voor het plangebied. 

 



Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd door de inzet van de 
toegepaste methode: 
Een berekening van enkele zeer relevante ESD (overstromingsbescherming, waterretentie, 
bodemESD) ontbrak. 
Ook resulteerde de kKwantificatie en monetarisatie van de te berekenen elementen in cijfers 
beneden de verwachtingen van de opdrachtgever. 
Naast deze eerder technische bekommernissen werd er ook bevonden dat er doorheen het 
project ook belangrijke communicatieve elementen verbonden zijn aan ESD, die niet in zijn geheel 
benut zijn geweest. Zo lag er een duidelijke visie voor het project op tafel vanuit politieke kant, 
zijnde dat het resultaat mooi diende te zijn, met mooie gazons en stukken natuur en sterke 
keermuren aan de beek. Vanuit administratieve kant werd er meer gekeken naar het geheel van 
te bevorderen ESD en de daaruit volgende maatschappelijke baten. Om deze afwijkende visies 
samen te brengen en het draagvlak voor het project te vergroten via communicatie en 
participatie, kunnen de twee samengebracht worden: referentiebeelden met aantrekkelijke, 
hoog-ESD leverende omgevingen die tot de verbeelding spreken.  
 

 

Heeft de inzet geleid tot een betere of versnelde realisatie van het 
project? (korte toelichting) 
Ja en nee.  
Ja in de zin dat het project zonder twijfel een ecosystemische en maatschappelijk waardevollere 
uitkomst heeft door het integreren van de harde en zachte baten die gecapteerd worden door 
ESD. 
Nee in de zin dat het ESD traject zorgde voor eerder een vertraging, dit doordat de methodiek op 
voorhand nog niet was geconsolideerd (pilootproject). Het op voorhand identificeren en 
communiceren van een goede leidraad van stappen in het ESD proces (bvb op basis van de 
toegepaste methode in dit project) kunnen dit voorkomen 
 

 
 

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

 



Lessons learned voor andere cases: 
De grote voordelen die hebben geholpen voor een goede implementatie van de ESD methodiek 
zijn: 

- Vroege introductie van ESD in het project 

- Peer-reviewed ESD scenario analyse 

- Kwantificatie- en monetarisatieslag met de NWV en lokale expertise 

 

Bijkomend zijn volgende zaken lessons learnt voor andere cases: 

- Bestaande ESD-tools kunnen toegepast worden als hefboom voor een meer doorgedreven ESD-

analyse, eerder dan dat ze op zichzelf als volledig kunnen worden beschouwd. De tools hebben 

hun beperkingen in de zaken die ze berekenen en de mate waarin ze kunnen specifiëren, maar 

deze kunnen aangevuld worden met externe expertise. 

- ESD laten toe om verschillende projectambities naast elkaar te leggen binnen eenzelfde 

concept. Deze wijze is een goede manier om met alle projectpartners rond de tafel te zitten, 

belangrijke randvoorwaarden op te sporen, wensen en ambities te identificeren en zo het 

totaalplaatje vorm te geven. 

- Online tools blijven onderhevig aan technische randvoorwaarden zoals beheer, server-

onderhoud, updates en modificaties, en kan een impact hebben op de gewenste timing en 

resultaten van het project. Niet alle pijlen dienen gericht te worden op eenzelfde tool. 

- Het is belangrijk om ESD vanaf het begin te gebruiken en te duiden bij alle betrokken partijen en 

stakeholders via communicatie en participatie. Het blijft een tool om win-wins en 

multifunctionaliteit op te zoeken, waarmee het optimum tussen alle belangen wordt gezocht. Het 

diend aldus ook op deze wijze gecommuniceerd te worden om het nodige draagvlak te creëren. 

- Kwalitatieve methodes voor ESD evaluaties laten vandaag de dag de meest toegepaste analyses 

toe. Maar de communicatieve en vergelijkende waarde van kwantificaties en monetarisaties 

zijn een krachtige tool voor ESD te kunnen integreren in minder ambitieuze projecten. Dit is een 

belangrijke, toepassingsgerichte meerwaarde voor het ESD-concept. 

- In tegenstelling tot andere beoordelingsmethodes, is ESD een voordeel-gerichte approach eerder 

dan een nadeel-gerichte. ESD-methodes zoeken naar het optimaliseren en maximaliseren van de 

meerwaarden van een project, eerder dan dat de negatieve effecten opgespoord worden waar 

vervolgens beperkingen voor worden gezocht. 

- Een goede ESD methodiek implementeert een denkwijze doorheen een project. Een soort 

manier om aandachtspunten te benoemen, eerder dan dat het louter als cijfermatige tool gebruikt 

wordt. 

 

 


