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HOOFDSTUK 1 Inleiding

SAMENVATTING
Omdat de Vlaamse overheid het belang inziet van ecosysteemdiensten (ESD) en hun rol voor beter
geïnformeerde beleidsbeslissingen, liet het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een team
van economen en ecologen van VITO en de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam een
studie uitwerken waarmee het belang en de economische waarde van ESD voor Vlaanderen kon
worden aangetoond. De resultaten werden samengebracht in een handleiding "Economische
waardering van ecosysteemdiensten". In 2013 werd deze handleiding uitgebreid en geactualiseerd
aan de huidige wetenschappelijke kennis.
LNE, VITO en UA namen samen het initiatief om complementair aan de handleiding de rekentool
"Natuurwaardeverkenner" te ontwikkelen die het rekenwerk bij toepassingen vergemakkelijkt. De
tool was in eerste instantie een rekenversie van de handleiding. Hij evolueerde naar een
gebruiksvriendelijke webapplicatie met informatie over gebruikte data en kaartmateriaal om
bepaalde invulvelden te vervolledigen. De tool blijft zich ontwikkelen om de gebruiker zoveel
mogelijk te helpen. Enerzijds hopen de makers via feedback van de gebruikers de tool nog meer af
te stemmen op hun gebruiksnoden, anderzijds proberen ze up to date te blijven met de laatste
kennis met betrekking tot de onderliggende biofysische processen om de waardering van de reeds
berekende ecosysteemdiensten te verbeteren, nieuwe diensten te waarderen en ook methoden
voor de waardering van ecosysteemdiensten in andere context (stedelijke) te ontwikkelen.
De handleiding bij de natuurwaardeverkenner is een combinatie van gebruikershandleiding en
verduidelijking van de gebruikte methoden. Dit bleek voor de gebruikers niet altijd even
gemakkelijk te zijn om de te nemen stappen te onderscheiden. Daarom is samen met het
departement LNE besloten om de werking van de tool te illustreren aan de hand van een reële
case.
We zullen aan de hand van deze case en afdrukken van de schermen u door de tool loodsen zodat
u ook uw scenario’s kan doorrekenen.
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING

1.1.

DE NATUURWAARDEVERKENNER

Omdat de Vlaamse overheid het belang inziet van ecosysteemdiensten (ESD) en hun rol voor beter
geïnformeerde beleidsbeslissingen, liet het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een team
van economen en ecologen van VITO en de universiteiten van Antwerpen en Amsterdam een
studie uitwerken waarmee het belang en de economische waarde van ESD voor Vlaanderen kon
worden aangetoond. De resultaten werden samengebracht in een handleiding "Economische
waardering van ecosysteemdiensten". In 2013 werd deze handleiding uitgebreid en geactualiseerd
aan de huidige wetenschappelijke kennis.
LNE, VITO en UA namen samen het initiatief om complementair aan de handleiding de rekentool
"Natuurwaardeverkenner" te ontwikkelen die het rekenwerk bij toepassingen vergemakkelijkt. De
tool was in eerste instantie een rekenversie van de handleiding. De verkenner evolueerde verder
naar een gebruiksvriendelijke webapplicatie met informatie over gebruikte data en kaartmateriaal
om bepaalde invulvelden te vervolledigen. De tool blijft zich ontwikkelen om de gebruiker zoveel
mogelijk te helpen. Enerzijds hopen de makers via feedback van de gebruikers de tool nog meer af
te stemmen op hun gebruiksnoden, anderzijds proberen ze up to date te blijven met de laatste
kennis met betrekking tot de onderliggende biofysische processen om de waardering van de reeds
berekende ecosysteemdiensten te verbeteren, nieuwe diensten te waarderen en ook methoden
voor de waardering van ecosysteemdiensten in een andere context (stedelijke versie) te
ontwikkelen.
1.2.

NOOD AAN EEN DUIDELIJK STAPPENPLAN

De handleiding bij de natuurwaardeverkenner is een combinatie van een gebruikershandleiding en
een verduidelijking van de gebruikte methoden. Het bleek voor de gebruikers niet altijd even
gemakkelijk te zijn om de te nemen stappen te onderscheiden. Daarom is samen met het
departement LNE besloten om de werking van de tool te illustreren aan de hand van een reële
case.
We zullen aan de hand van deze case en afdrukken van de schermen u door de tool loodsen zodat
u ook uw scenario’s kan doorrekenen.
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HOOFDSTUK 2. VOORBEREIDING

Vooraleer van start te gaan met de tool doorloopt u eerst een aantal stappen. Een overzicht van
alle stappen en de locatie in onze handleiding versie 2013 vindt u in onderstaande tabel.

Voorbereiding

Tabel 1: Stappenplan gebruik handleiding
Stap1: definiëren van het project

handleiding 3.1.1.

Stap 2: in kaart brengen huidige situatie

handleiding 3.1.2. en nota
overzicht locatiespecifieke data

Stap 3: in kaart brengen toekomstig landgebruik of
veranderingen
Stap 4: selecteren relevante ecosysteemdiensten

Waardering

Stap 5: selecteren benodigde informatie

handleiding 3.1.4. en nota
overzicht locatiespecifieke data
handleiding 3.2.1., nota
overzicht locatiespecifieke data
en kadertekst bij individuele
ecosysteemdiensten

Stap 6: afbakenen van deelgebieden voor de
berekeningen

handleiding 3.2.2.

Stap 7: kwalitatieve waardering: scoren van
ecosysteemdiensten

handleiding 3.2.3. en bij elke
individuele ecosysteemdienst

Stap 8: kwantitatieve waardering: waarderen in
kwantitatieve termen (ha, ton, ...)

handleiding 3.2.3 en bij elke
individuele ecosysteemdienst

Stap 9: monetaire waardering: schatting van jaarlijkse
baat in €/jaar

Beleidstoepassing
en rapportereing

handleiding 3.1.3. en nota
overzicht locatiespecifieke data

handleiding 3.2.3 en bij elke
individuele ecosysteemdienst

Stap 10: verder gebruik. Pas de resultaten toe in een
milieu-effectenrapport of een MKBA

handleiding 3.3.1. en hoofdstuk
7

Stap 11: maak de waardering beschikbaar voor het
verdere beslissingsproces.

handleiding 3.3.2.
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2.1.

STAP 1: DEFINITIE PROJECT EN BEPALEN (POSITIEVE OF NEGATIEVE) IMPACT OP NATUUR

2.1.1.

WERKWIJZE

De effecten van een plan, scenario, of een bepaald beleid op natuur kunnen blijvend of tijdelijk zijn.
In een eerste stap moeten deze effecten in kaart worden gebracht.
Stel de volgende vragen:
o Heeft mijn project een direct effect op natuur in de ruime omgeving? Effecten kunnen zijn:
het verdwijnen van areaal, wijzigingen in areaal, het herstel van natuur.
o Heeft mijn project een indirect effect op het natuurlandschap in de ruime omgeving?
Indirecte effecten zijn wijzigingen in het ecosysteem door verstoring, verdroging,
vernatting of bescherming.
o Kan mijn project een wijziging teweegbrengen in de belevingskwaliteit van het landschap?
Zijn er mitigerende maatregelen voorzien en zo ja welke? Voorbeelden zijn de compensatie van
het verdwenen gebied op verschillende alternatieve locaties, buffering of
herstelwerkzaamheden.
Is het antwoord op één van deze vragen ja, ga dan verder met de volgende stappen.
Indien een milieueffectenrapport (MER) wordt opgesteld, dan kan men de antwoorden op
bovenstaande vragen hierin terugvinden. Vaak worden in dit kader ook heel wat
monitoringgegevens verzameld.
http://www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/raadplegenmilieueffectrapportages/dossierdatabank

2.1.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Vlak naast het shoppingcentrum van Wijnegem ligt het gebied Ertbrugge. Het gebied bestaat uit
verschillende landschappen: weilanden, fauna-akkers, dreven, bos en boomgaarden. Typisch voor
dit gebied zijn haar statige dreven. De 600 meter lange lindendreef, de Boze Dreef, is uitzonderlijk
waardevol voor deze regio. Ertbrugge is één van de groene vingers van Antwerpen en vormt,
middenin het drukke Deurne en Wijnegem een rustpunt voor zowel mens als dier.
Rond het parkbos, dat privé is, bevinden zich akkers en weilanden. Ondanks dat hun natuurwaarde
eerder gering was, heeft de landbouw ervoor gezorgd dat de landschapsstructuur bewaard is. Dat
het gebied niet verkaveld maar beschermd werd als landschap is dan weer de verdienste van de
Wijkgroep Ertrbrugge – in 1976 waren zij echte pioniers!
Ondertussen zijn heel wat akkers en weilanden in bezit van het Agentschap voor Natuur en Bos.
Bedoeling is om de natuurwaarde jaar na jaar te doen toenemen door de akkers om te vormen tot
zogenaamde fauna-akkers en de intensieve weides te laten evolueren naar hooiland of wastine.
ANB streeft er ook naar om de oude boskernen met elkaar te verbinden tot één groter
aaneengesloten bosgebied. De belevingskwaliteit van het landschap zal hierdoor toenemen.

HOOFDSTUK 2 Voorbereiding

Naast de bescherming van de kastelen en gebouwen, is ook het volledige landschap aangeduid als
beschermd onroerend erfgoed.

Figuur 1: afbakening visiegebied Ertbrugge. Groot deel nog in privébezit.
2.2.
2.2.1.

STAP 2: IN KAART BRENGEN HUIDIGE SITUATIE, AFBAKENEN STUDIEGEBIED
WERKWIJZE

Een studiegebied is een aaneensluitend gebied waarin veranderingen in landgebruik optreden of
waar wijzigingen aan het ecosysteem plaatsvinden. Een opsplitsing in gebieden is van toepassing
als het werkelijk gaat over fysiek van elkaar gescheiden gebieden.
Breng van dit gebied/deze gebieden het huidige landgebruik in ha in kaart volgens de indeling van
de handleiding:
 stedelijk landgebruik
 akker of weiland
 bloem- en soortenrijke graslanden en ruigten
 bossen en struiken
 heide en landduinen
 moerassen (incl. venen)
 zeekust en estuaria
 rivieren en stilstaande wateren
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Voor individuele diensten is soms een verfijning nodig van deze classificatie. We raden daarom aan
om het achtergronddocument “nota met overzicht van de nodige locatiespecifieke data” te
raadplegen op www.natuurwaardeverkenner.be
2.2.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Om het landgebruik nauwkeurig te bepalen is gebruik van GIS (Geografische informatiesystemen)
noodzakelijk. In Figuur 1 wordt het bestudeerde gebied afgebakend. Er bestaat van het gebied een
visiekaart. Door de perimeter hiervan op een landgebruikskaart te leggen werden volgende
oppervlakten afgebakend voor het huidige landgebruik:
Tabel 2: Huidig landgebruik Ertbrugge
Landgebruik
Zeekust en estuaria
Bloem- en soortenrijke graslanden en ruigten
Bossen en struiken
Heide en landduinen
Moerassen
Rivieren en stilstaande wateren
Akker of weiland
Kleine landschapselementen
Akker
weiland
Stedelijk landgebruik (gebouwen, braak)
Som

Aantal ha verfijningen
0
2,5
7,9
0
0,6
0
73
0
15
58
2
86

Vanaf 2016 kunnen de oppervlaktes van de huidige situatie berekend worden door een polygoon
te tekenen op een kaart. Deze kaart is gebaseerd op de landgebruikskaart gebruikt voor NARA-T2014.
We vertrekken voor de huidige toestand van Ertbrugge van de toestand van het gebied zoals het
gebied was voor de aankopen van ANB (2001). Het gebied is 86 ha groot. Het bestond voornamelijk
uit weilanden en akker.
In het midden van het gebied ligt het kasteel met parkbos. Het kasteelgebied behoort niet tot het
scenario doorgerekend in de tool omdat het privébezit is. Het heeft wel een hoge historische en
ecologische waarde. Dit element draagt zeker bij tot de aantrekkelijkheid van het gebied.
Het gebied ligt tussen residentiële wijken en industrieterreinen (shoppingcentrum, makro…)
Niet alle landgebruikstypes passen één op één in de klassificering van de natuurwaardeverkenner.
Een terreinbezoek is daarom interessant om een beter idee te krijgen hoe bepaalde landschappen
er uitzien en hoe het gebied zich plaatst in zijn omgeving.
Enkele gemaakte keuzes:
- Een dreef die in het gebied ligt: bomenrij op akker
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-

2.3.
2.3.1.

Er lagen een aantal braakkiggende terreinen die ingekleurd waren als overig
residentieel/commercieel/industrieel. Deze hebben we onder stedelijk landgebruik
geplaatst.
STAP 3: IN KAART BRENGEN TOEKOMSTIG LANDGEBRUIK OF VERANDERINGEN
WERKWIJZE

Breng in kaart hoeveel van welke vorm van landgebruik/welk ecosysteem volgens de indeling in de
handleiding zal aanwezig zijn in de toekomstige situatie. Welke ecosystemen verdwijnen, welke
komen er bij? Probeer dit zo concreet mogelijk in aantal ha om te zetten. Ook hier zijn soms
verfijningen noodzakelijk.
Het kan zijn dat het toekomstig landgebruik niet wijzigt maar dat het project een verandering
teweegbrengt in het gebied (bijv. vernatting). Vul dan hier de huidige situatie in, maar probeer zo
gedetailleerd mogelijk de veranderingen te identificeren binnen de beïnvloedende factoren bijv.
andere drainageklasse (zie stap 5).
2.3.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Het is de bedoeling om de oude boskernen te vergoten/bufferen en waar mogelijk met elkaar te
verbinden tot een aaneensluitend bosgebied. Daarnaast zullen de akkers omgezet worden naar
zogenaamde fauna-akkers en intensieve weilanden naar hooilanden en wastines of extensieve
weilanden. Er worden ook nog enkele poelen en hoogstamboomgaarden gecreëerd.
Voor het ganse gebied is er een voorlopige visie gemaakt. Een deel van deze visie is in 2013 reeds
uitgevoerd op de gebieden reeds in eigendom van ANB. Deze visie bestaat op kaart en kon
gemakkelijk worden ingelezen zodat voor alle landgebruiken oppervlaktes ter beschikking waren.
Hiervoor is GIS-kennis vereist.
Enkele gemaakte keuzes:
- Een fauna-akker staat heel het jaar vol met een mengeling van granen en ruigte. Het ziet er
eerder uit als een grasland en ruigte. We hebben deze categorie dan ook onder de
bloemen- en soortenrijke graslanden en ruigten geplaatst.
- Ook de hooilanden werden onder deze categorie geplaatst omdat ze erg verschralen
hoewel ze de eerste 5 jaar waarschijnlijk nog wel landbouwopbrengsten met zich
meebrengen.
- Een wastine definieert men als een vlekkenpatroon van extensief begraasde weide met
vaak doornig struweel zoals meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Hier is gekozen om de
oppervlakte op te delen in 50% natuurlijk grasland en 50% kleine landschapselementen
haag. Het andere alternatief is om het doornig struweel onder te brengen bij bos. Dit zou
leiden tot een overschatting van sommige diensten. Omdat de keuze tussen wastines en
extensief weiland nog niet erg bepaald is werd gekozen om 70% van deze categorie open
te houden (natuurlijk grasland) en 30% gesloten (kleine landschapselementen: hagen).
- Ook de volkstuintjes kunnen niet direct geplaatst worden in een categorie binnen de
huidige natuurwaardeverkenner. We hebben deze uit het gebied gelaten (zowel bij huidig
als toekomstig).
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Tabel 3: Toekomstig landgebruik (visie scenario)
Landgebruik
Zeekust en estuaria
Bloem- en soortenrijke graslanden en ruigten
Bossen en struiken
Heide en landduinen
Moerassen
Rivieren en stilstaande wateren
Akker of weiland
Kleine landschapselementen
Akkerland
Weiland
Stedelijk landgebruik (weg)
Som
2.4.
2.4.1.

Aantal ha verfijningen
0
41
22,9
0
0
0
21,9
18,8
3,1
0
0,2
86

STAP 4: SELECTEREN RELEVANTE ECOSYSTEEMDIENSTEN
WERKWIJZE

Een project kan positieve of negatieve gevolgen hebben op ecosysteemdiensten. Stel de volgende
vragen:
o Welke ecosysteemdiensten leveren de ecosystemen momenteel.
o Op welke ecosysteemdiensten heeft mijn project mogelijk een effect?
o Welke potentiële ecosysteemdiensten kan het nieuw te creëren gebied voortbrengen en
hoe kan ik deze optimaliseren?
Vaak worden deze vragen niet beantwoord in een MER. Overleg met experten is de beste manier
om deze vragen te beantwoorden. Deze handleiding kan een hulpmiddel zijn om de mogelijk
relevante ecosysteemdiensten op te sommen. De kwalitatieve waardering kan gebruikt worden als
een scoping instrument. Enkel de ecosysteemdiensten waarvoor de kwalitatieve score significant
wordt beïnvloed (minstens 1 punt verschil), kunnen meegenomen worden in de verdere analyse. U
kan uiteraard ook de ecosysteemdiensten waarvoor de scores hoog zijn maar niet veranderen,
blijven meenemen om het belang ervan te visualiseren.
U kan er ook voor kiezen om alle diensten te selecteren. Hoe meer diensten u kiest, hoe meer
inputdata nodig zullen zijn voor de berekeningen. Diensten waarvoor u bij voorbaat al weet dat ze
onbelangrijk zijn, kunnen dan ook best niet geselecteerd worden.
2.4.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Aangezien Ertbrugge voor 90% uit akkers en weilanden en 10% uit bossen bestaat, zijn in de
huidige situatie vooral volgende ecosysteemdiensten van toepassing:
- landbouwproductie
- houtproductie
- opslag van C in bodem en biomassa
- culturele diensten
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Aangezien het kasteelpark en de dreven (niet opgenomen in scenario) beschermd zijn, is er ook
een belangrijke historische waarde in het gebied.
Door de maatregel bosuitbreiding zullen de ecosysteemdiensten die door bos geleverd worden
toenemen. De vernatuurlijking van de akkers en weilanden zal zorgen voor minder
landbouwproductie maar andere regulerende diensten verhogen en ook de culturele diensten
doen toenemen. De historische waarde werd ook hersteld (restauratie kasteel (privé), heraanleg
zieke bomen van dreven).
We kiezen ervoor om alle ecosysteemdiensten aan te duiden, maar enkel de kwalitatieve score. We
vullen in een eerste stap de gewenste data vrij ruw in. Op basis van de kwalitatieve score kijken we
welke diensten erg relevant zijn in het studiegebied. Van deze diensten proberen we zo
nauwkeurig mogelijk informatie te verzamelen.
Uiteindelijk blijken van de gewaardeerde diensten in de natuurwaardeverkenner de
landbouwproductie, luchtkwaliteit en de culturele diensten relevant. Normaliter is het voldoende
om voor deze diensten meer accurate informatie te verzamelen. Ter illustratie zullen we in deze
handleiding voor alle diensten nauwkeurige gegevens invullen als die voorhanden zijn.
2.5.
2.5.1.

STAP 5: VERZAMELEN BENODIGDE INFORMATIE
WERKWIJZE

Onder de titel “Benodigde informatie” vindt u telkens per ecosysteemdienst terug welke informatie
u moet verzamelen. Dit reflecteert ook welke onderliggende bio-fysische factoren een invloed
hebben op specifieke ecosysteemdiensten. We verwijzen hiervoor ook naar de “nota met een
overzicht van de nodige locatiespecifieke data” bij de achtergronddocumenten van de
natuurwaardeverkenner.
Wanneer u de benodigde parameters verzamelt, moet u zichzelf de vraag stellen hoe het project
een invloed kan hebben op de onderliggende bio-fysische factoren. Voorbeelden zijn: door het
project verandert het landgebruik en de vegetatie, ligt de gemiddelde grondwatertafel lager of
wordt het gebied natter of toegankelijker.
Wanneer men de effecten van een plan in kaart brengt, is het aanbevolen om zoveel mogelijk
monitoringgevens van het studiegebied te verzamelen die vereist zijn voor de berekeningen.
2.5.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Bekijk het document “nota met overzicht van de nodige locatiespecifieke data” bij de
achtergrondinformatie van www.natuurwaardeverkenner.be .
Er zijn geen monitoringgegevens beschikbaar met betrekking tot de gevraagde factoren.
De gegevens hebben we verzameld op basis van de beschikbare kaartlagen in de
Natuurwaardeverkenner en bij AGIV.
De tijd die nodig is om de gevraagde informatie te verzamelen is sterk afhankelijk van de mate van
nauwkeurigheid die men wil toepassen in de tool. Men kan het aantal ha per landgebruikstype ruw
inschatten op basis van kaartmateriaal of kennis van het gebied. De andere factoren kan men
15
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verzamelen op basis van de kaartlagen beschikbaar in de natuurwaardeverkenner (bijv. dBA bij
geluid, of drainageklasse) of ruwweg inschatten op basis van gebiedskennis (bijv. aantal woningen
met zicht op het gebied). Dit vergt een dag werk.
Men kan de informatie ook verzamelen via allerlei beschikbare informatiekaarten beschikbaar bij
AGIV. Om de gegevens vrij nauwkeurig te bepalen (aantal ha, aantal woningen, inwoners…) is
kennis van GIS een pluspunt. We hebben getracht om de gevraagde gegevens zo nauwkeurig
mogelijk in te schatten. Dit nam 3 tot 4 dagen in beslag (inclusief vorige twee stappen,
terreinbezoek). We gebruikten volgende kaartlagen:
-

Landgebruiksklassen: we gebruikten de landgebruikskaart (100x100m) van VITO om in te
schatten hoeveel oppervlakte van de verschillende klassen aanwezig is. Omdat deze kaart
recentere informatie bevat dan 2001 vergelijken we deze met de
landbouwgebruikspercelenkaart om het juiste landgebruik te bepalen. Voor de
toekomstige situatie kiezen we voor de door ANB gewenste visie voor het gebied.

-

De geteelde gewassen in startfase
landbouwgebruikspercelenkaart van 2001.

-

Voor de houtsoorten aanwezig in het gebied gebruiken we de bosreferentiekaart.

-

Bodemtextuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Deze lezen we af van de bodemkaart
aanwezig in de webtool of op https://dov.vlaanderen.be . In het gebied zijn verschillende
texturen, drainageklassen en profielen aanwezig. We nemen in eerste instantie een
gemiddelde om te kijken of de gerelateerde diensten wijzigen.

-

Grondwaterstanden: Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van de grondwaterstanden
maken we gebruik van de drainageklasse in de bodemkaart.

-

Gemiddelde stikstofbelasting van de omgeving binnen de 2 km van het gebied:
Om deze te berekenen gebruiken we de methode in de natuurwaardeverkenner en
bekijken we de landbouwgebruikspercelenkaart van de landbouw in de omgeving voor het
jaar 2001 en 2013.

-

Soortenrijkdom: dit kan via monitoring bepaald worden of expertjudgement. We maken
hier de assumptie dat de soortenrijkdom in 2001 relatief laag was onder intensieve
landbouw. In de toekomst zal de soortenrijkdom door de inrichtingsmaatregelen sterk
verbeteren.

-

Aanwezigheid van recreatieve paden OF paden die ervoor gebruikt worden: gebruik maken
van applicaties als Open street map of wandel/fietsknopennetwerken of recreatieve
informatie over het gebied om te bepalen of er aangeduide paden aanwezig zijn in het
gebied.
o In het gebied zijn de dreven voorhanden en enkele paden. Ook wordt het gebied
door buurtbewoners gebruikt om te wandelen maar er zijn geen duidelijke
aangeduide wandelpaden. Een uitzondering is een verbindingsweg tussen 2 GRroutes.
o In de toekomst is het de bedoeling om enkele wandelpaden te voorzien in het
gebied.

-

Het aantal inwoners binnen 1 km en 3 km van het gebied:

(jaar

2001)

halen

we

uit

de
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Huidig: FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE, STATISTIEK EN
ECONOMISCHE INFORMATIE, BEVOLKING OP 1/10/2001 per statistische sector
Toekomstig: FOD ECONOMIE, K.M.O. , MIDDENSTAND EN ENERGIE, STATISTIEK EN
ECONOMISCHE INFORMATIE, BEVOLKING OP 1/1/2007 per statistische sector
-

Aantal woningen met zicht op het gebied: in kadvec werd het aantal gebouwen in de
aanpalende straten geteld. De oudste data ter beschikking zijn die van 2005. Voor de
toekomstige situatie werd cadmap-2013 genomen.

-

Gemeenten waarin het gebied gelegen is
o Ertbrugge ligt voor 35 ha op het grondgebied van de stad Antwerpen, voor 51 ha
op het grondgebied van Wijnegem
Huidig gaat het vooral om landbouwgebied dat is ingekleurd als beschermd
landschap.
Toekomstig delen we het landgebruik in in natuur en landbouwgebied met
landschappelijke waarde (wastines)

2.6.
2.6.1.

STAP 6: AFBAKENEN VAN DEELGEBIEDEN VOOR DE BEREKENINGEN
WERKWIJZE

Standaard definiëren we één gebied als een aaneensluitende oppervlakte waar u nieuwe natuur wil
creëren. Een opsplitsing in gebieden is van toepassing als het werkelijk gaat over fysiek van elkaar
gescheiden gebieden. Per gebied kan men dan variëren in kenmerken als gemiddelde
drainageklasse en gemiddeld bodemtype.
Alle functies in deze handleiding en de tool hebben als uitgangspunt dat per gebied slechts 1
invulwaarde voor de verschillende karakteristieken kan worden gedefinieerd. Dit betekent dat er
slechts 1 grondwaterstand, bodemtextuurklasse of drainageklasse worden gedefinieerd per gebied.
Als er in een gebied veel ruimtelijke verschillen bestaan met betrekking deze karakteristieken en u
vindt het relevant om daar rekening mee te houden, is het mogelijk om een aaneensluitend gebied
onder te verdelen in verschillende deelgebieden.
Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wanneer u best met een onderverdeling in
gebieden werkt en hoeveel gebieden u in die gevallen zou moeten definiëren. Dit hangt af van de
graad van detail die u wenst te bekomen, van de mate van variatie in kenmerken binnen het
scenario en van de hoeveelheid tijd die u wenst te steken in de berekening.
Een gebied kan bijvoorbeeld in deelgebieden ingedeeld worden op basis van de bodemtextuur of
vochtgehalte in de bodem. Hoe meer deelgebieden u definieert, hoe nauwkeuriger de berekening
zal zijn, maar hoe meer informatie u nodig heeft. U moet dan immers per deelgebied de
karakteristieken definiëren.
Als u een gebied in deelgebieden verdeelt, raden we aan om een apart scenario door te rekenen
per hoofdgebied. Als u bijvoorbeeld 2 hoofdgebieden hebt en u wil één ervan verdelen in
meerdere deelgebieden maakt u best een scenario per hoofdgebied. U moet voor het gebied dat u
onderverdeelt in deelgebieden ook een apart scenario aanmaken voor het berekenen van de
culturele diensten aangezien de berekening van de totale culturele waarde o.b.v. de
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betalingsbereidheidfuncties foutieve resultaten (een onderschatting) geeft bij een berekening per
deelgebied.
2.6.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de regulerende diensten waarin bodemtype en drainageklasse
een belangrijke rol spelen, niet zo belangrijk zijn in het geheel van diensten. Daarom moeten we
hier geen opsplitsing maken in deelgebieden.
Moesten deze ecosysteemdiensten wel heel belangrijk zijn geweest in het geheel of moesten
wijzigingen plaatsvinden in de drainage (bijv. vernatting) , dan zouden we kunnen overwegen om
op basis van de drainageklasse het gebied in te delen in 3 deelgebieden. In het startscherm
(selectie van diensten) kiezen we dan voor 3 gebieden. We vullen alle gegevens qua landgebruik,
producerende en regulerende diensten dan in voor de 3 gebieden afzonderlijk.
Daarnaast moeten we een apart scenario maken voor de culturele diensten die enkel voor het
gebied in zijn geheel kunnen berekend worden.
2.7.
2.7.1.

STAP 7 T.E.M. 9: BEREKENEN – KWALITATIEF, KWANTITATIEF EN MONETAIR WAARDEREN
WERKWIJZE

Wanneer zich in een ecosysteemdienst een verandering voordoet, kan men becijferen hoe groot
deze verandering is in kwalitatieve, kwantitatieve en monetaire termen. Wanneer de
ecosysteemdienst verdwijnt, waarderen we hoe groot deze dienst was in het verleden en de mate
waarin de dienst wijzigt.
Vul hiervoor de verzamelde gegevens in de webtool in.
2.7.2.

TOEPASSING VOOR ERTBRUGGE

Voor Ertbrugge gaan we de verzamelde gegevens nu invullen in de tool. In het volgende hoofdstuk
wordt stap voor stap de tool ingevuld.

HOOFDSTUK 3 Aan de slag met de tool

HOOFDSTUK 3. AAN DE SLAG MET DE TOOL

3.1.

HOMEPAGE

Op de homepage vindt u de algemene functionaliteiten van de tool terug. Er zal ook een
berichtenbox verschijnen waarin u bericht wordt over de laatste wijzigingen en op komst zijnde
activiteiten met betrekking tot de werking van de natuurwaardeverkenner.
Op de homepage vindt u 5 verschillende tabs. Op de tab Achtergrond vindt u meer informatie over
de gebruikte methoden en studies. Daarnaast vindt u er de achterliggende databestanden voor
sommige diensten, presentaties gegeven en artikels verschenen.
In de ‘FAQ’ sectie vindt u de meest gestelde vragen en opmerkingen terug bij het gebruik van de
natuurwaardeverkenner. Indien u geen antwoord vindt op uw vraag gelieve de helpdesk te
contacteren. Contactgegevens vindt u onder de tab ‘Contact’.
In de volgende hoofdstukken loodsen we u door het scenario waarbij natuurherstel in Ertbrugge
plaatsvindt.

19

HOOFDSTUK 3 Aan de slag met de tool

3.2.

STARTEN MET DE TOOL

U kan op twee manieren starten met de tool. Of u klikt op de link ‘start applicatie’ op de homepage
onder het kopje ‘zelf aan de slag’ of u klikt op de tab ‘bereken scenario’
U komt dan op het volgende scherm terecht:

U kan zonder u te registreren een aantal publieke scenario’s raadplegen.
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3.2.1.

REGISTREREN EN INLOGGEN

Om zelf aan de slag te gaan met de natuurwaardeverkenner, dient u zich eerst te registreren.
Klik op de knop registreren. Typ de gevraagde gegevens in en druk nogmaal op registreren.

Bent u (reeds) geregistreerd, dan kan u meteen inloggen met uw e-mailadres en paswoord.
Als u voor de eerste keer inlogt, vragen we u om een aantal vragen in te vullen met betrekking tot
gebruik van de tool. Zo krijgen we een beter beeld van onze gebruikers en kunnen we de tool ook
beter aanpassen aan hun noden.
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan u op de knop ‘wachtwoord vergeten’ klikken, waarna wij
u een nieuw paswoord zenden. Na inloggen kan u dat steeds wijzigen, net zoals het profiel.
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3.2.2.

SCENARIO’S BEHEREN

Na het inloggen kan u reeds aangemaakte scenario’s bekijken of aanpassen (door op de naam te
klikken), verwijderen (rode kruisje achteraan) of kopiëren indien u bijv. een ander scenario van een
zelfde gebied wil doorrekenen.
Gebruikers van de tool kunnen ervoor kiezen om de door hen aangemaakte scenario’s publiek te
plaatsen. Iedereen kan deze scenario’s bekijken zonder te registreren. U kan later beslissen om een
publiek scenario terug privé te maken.
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3.2.3.

EEN NIEUW SCENARIO AANMAKEN

 Selectie van diensten
We willen het scenario Ertbrugge invoeren in de natuurwaardeverkenner. We klikken op de knop
‘nieuw scenario’. Het scenarioscherm opent. Daar vullen we de naam van het scenario, het aantal
gebieden en een selectie van diensten in. We kiezen 1 gebied en alle ecosysteemdiensten
(kwalitatief, kwantitatief en monetair).
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Als u op opslaan drukt, kan u verder naar de invulvelden van landgebruik, ligging, verfijningen en
andere kenmerken en de berekening aan de linkerkant van uw scherm. U kan hier met een aparte
knop steeds terugkeren naar de lijst van geselecteerde diensten om uw keuze te wijzigen.
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 knop ‘feedback’
U ziet nu op het scherm een extra knop verschijnen: ‘Feedback’. Als u doorheen de schermen een
probleem ondervindt (u wil iets invullen maar het lukt niet, u loopt vast, het is niet helemaal
duidelijk wat u moet invullen, een resultaat lijkt u vreemd) kan u deze feedback-knop gebruiken.
De helpdesk krijgt dan een bericht en kan dan uw probleem oplossen/vraag beantwoorden met
een onmiddellijke link naar de pagina waar het probleem/de vraag zich stelt. Zo krijgen we een
beter zicht op het functioneren van de tool en kunnen we de gebruiksvriendelijkheid nog
verbeteren.
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3.3.
3.3.1.

BEREKENEN – KWALITATIEF, KWANTITATIEF EN MONETAIR WAARDEREN
LANDGEBRUIK

Vul de ha in voor de algemene indeling in de landgebruiken. De tool berekent zelf of de totalen
overeenkomen met de totale oppervlakte van het gebied. Hij geeft als u op opslaan klikt een
foutboodschap (rood) of ‘validatie ok’ (groen).
Als u voor meerdere (deel)gebieden heeft gekozen kan u per gebied de gewenste gegevens
ingeven door telkens op het juiste gebied te klikken.
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Vanaf 2016 kan u het landgebruik ook laten berekenen door de webtool. Dit doet u door op de
knop ‘landgebruikskaart’ te drukken. U tekent op de kaart de omtrek van uw gebied door
verschillende punten aan te klikken. Dan drukt u op de knop ‘berekenen’. De 8 hoofdcategorieën
worden ingevuld. We gebruiken hiervoor de VITO-landgebruikskaart op 100m. U kan ze
overbrengen naar de natuurwaardeverkenner door op de knop ’Kopiëren’ te drukken. Door ‘Terug’
gaat u gewoon terug naar het landgebruiksscherm. De oppervlakten die zijn overgebracht naar de
natuurwaardeverkenner kan u nog steeds manueel aanpassen.

3.3.2.

LIGGING

Als u verder gaat naar de volgende knop in de linkerkant van uw scherm komt u op een kaart
terecht. Hier moet u het midden van uw gebied(en) aangeven. Het bolletje ligt standaard in de
Noordzee. Sleep het bolletje met behulp van uw muis naar het midden van uw studiegebied. In- en
uitzoomen kan met het scrollwieltje van de muis. Omdat de berekening van de afstandsvariabele in
de functies van de culturele diensten gebaseerd is op de centroïde van het gebied en de afstand tot
de centroïde van de gemeenten die volgens de functie een betalingsbereidheid hebben, kan de
selectie van de locatie de resultaten beïnvloeden. Voer dit dus nauwkeurig uit. Als u beschikt over
de exacte coördinaten van het midden van uw gebied kunt u deze zelf invullen.
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3.3.3.

ANDERE KENMERKEN

Onder de knop ‘andere kenmerken’ krijgt u alle invulvelden van de door u geselecteerde
ecosysteemdiensten onder elkaar. U kan deze nu één voor één invullen. U moet de benodigde info
slechts eenmaal invullen. De tool vult voor de andere diensten die dezelfde informatie nodig
hebben de velden automatisch in. In de lijst van ecosysteemdiensten staat aangegeven welke
diensten nog extra informatie behoeven of foutieve informatie bevatten. (kruisjes).
De tool geeft foutboodschappen indien er iets vergeten wordt, iets verkeerd wordt ingevuld of de
ingegeven oppervlakte niet overeenkomt met de ingegeven oppervlakten onder de knop
‘landgebruik’.
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De rode cijfers naast de kolommen willen zeggen dat het subtotaal niet gelijk is aan de
onderliggende landgebruiken. Bijv. u gaf eerst in dat akker/weiland 21,9 ha is en u geeft dan in bij
een verder verfijning dat de kleine landschapselementen 28,5 ha groot zijn en nog enkele andere
gewassen, dan zal een rode 31,6 verschijnen naast akker.
Indien het niet duidelijk is wat u juist moet invullen, kan u meestal ook op de betreffende
parameter klikken (in blauw) . U komt dan bij de uitleg in de handleiding terecht.
Op de volgende pagina’s overlopen we nu alle diensten die we hebben ingevuld voor Ertbrugge.
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 Landbouwgewassen en vee
We vullen de juiste aantal ha per landbouwgewas in de tool in.
Verfijning landbouwproductie:
landbouwgewas
Permanent grasland
Andere voedergewassen
Maïs
Granen, zaden en peulvruchten
Groenten, kruiden, sierplanten
Kleine landschapselementen

Oppervlakte huidig(ha)
58
0
8,53
6,47
0
0

Oppervlakte toekomst (ha)
0
0
0
0
3,1
18,8 (incl. struweel van wastine)

 Houtproductie
o

voor de huidige situatie gebruiken we de bosreferentiekaart
 dreef: linde/beuken
 een 3 ha beukenbos, 0.6 ha populier en ongeveer 4,3 ha ander loofhout
aanwezig in het gebied

o

voor de toekomstige situatie nemen we de gewenste boomsoorten.
 Eikenbeukenbos (50% eik; 50% beuk)

Als we het volledige gebied nemen, kiezen we de dominante voorkomende bodemkenmerken
namelijk Scm. Dit wijzigt niet in het toekomstig scenario.
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Om deze bodemfactoren te bekomen maken we of gebruik van gekende data of van de
bodemkaart. Er is een link voorzien bij het betreffende invulveld.
Het grootste deel van het gebied bestaat uit Lemige zandgrond (S). Een klein deel bestaat uit
zandgrond (Z) en een deel uit lichte zandleemgrond (P)

De profielontwikkeling is eenduidiger. Praktisch het volledige gebied is klasse m (plaggengronden).
Slechts het noordelijk puntje heeft geen profielontwikkeling (p)
In het gebied zijn verschillende drainageklassen voorhanden. In de toekomst zou er eventueel
overwogen worden om een gracht te stuwen waarbij er in een bepaald deel van het gebied
vernatting mogelijk kan zijn. We hebben hier momenteel geen rekening mee gehouden. We
veronderstellen dus geen wijziging van deze klassen in het gebied.
Het grootste deel van het gebied is volgens de bodemkaart matig gedraineerd (klasse c) tot
onvoldoende gedraineerd (klasse d). een klein gebied zuidelijk is droog (klasse b) en in het noorden
vindt men ook nog een nat gebied (klasse e).
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De oogstfactor is het % bos dat effectief gekapt wordt. Het is de ratio tussen actuele oogst en
potentiële oogst (geschatte jaarlijkse aanwas). In het geval van Ertbrugge hebben we hier geen
cijfers over. Daarom maken we gebruik van de geschatte oogstfactor in de tool op basis van
cijfermateriaal uit de IVANHO-tool van ANB. Hiervoor hebben we enkel de ha privaat en publiek
beheerd bos nodig. We veronderstellen dat in het toekomstige scenario alles publiek beheerd
wordt.
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 Luchtkwaliteit
Voor de berekening van de dienst luchtkwaliteit hebben we enkel het landgebruik nodig. Voor
sommige landgebruiken is een verfijning noodzakelijk. Ook hier worden de totalen van de
verfijningen steeds vergeleken met de hogere indelingen.

 Geluid
Hoewel er heel wat bos wordt aangeplant in Ertbrugge, gebeurt dit niet tussen bebouwing en de
impactsfeer van de grote wegen. Er zijn wel kleinere industriële geluidsbronnen waarvoor het
nieuwe bos wel een buffer kan zijn, maar deze zitten niet vervat in de tool.
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 Preventie van bodemerosie
Hiervoor zijn geen verder verfijningen in landgebruik nodig. Doordat de voorgaande diensten zijn
ingevuld, is de benodigde informatie in deze dienst automatisch ingevuld.
We hebben nog wel de LS-factor van het gebied nodig. Dit kunnen we vinden op de LS-kaart in de
tool. Deze is 6.

 Koolstofopslag in de bodem
Ook voor deze dienst zijn bijna alle parameters automatisch ingevuld. Bijkomende parameters zijn
de gemiddelde leeftijd van het huidige moerasgebied/stilstaande wateren.
Dit is vaak moeilijk om te bepalen voor de verschillende ecosystemen in het gebied. Het is aan te
raden om dan niet gekend te kiezen.
De grondwatertafel in het deelgebied is permanent nat . Als dit niet geweten is, raden we aan om
permanent nat te kiezen als meest voorzichtige schatting.
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 Koolstofopslag in biomassa
Zelfde informatie nodig als voor houtproductie. Deze gegevens zijn automatisch ingevuld
 Waterkwaliteit: denitrificatie
Voor de landgebruiken in Ertbrugge hebben we als bijkomende informatie nog de gemiddelde
stikstofbelasting nodig. Voor Ertbrugge berekenen we dit aan de hand van landgebruik in een straal
van 2 km en de tabel in bijlage. We berekenen het gewogen gemiddelde van aantal ha landgebruik
vermenigvuldigd met laatste kolom van tabel in bijage (uitspoeling in kg/ha). We bekomen een
gemiddelde stikstofbelasting van 5,66 kg N per ha. We veronderstellen hierbij dat de gemiddelde
stikstofbelasting van het gebied gelijk blijft in de toekomst.

35

HOOFDSTUK 3 Aan de slag met de tool

Indien er waterlopen of moerasecosystemen met duidelijk instroom zijn kan gebruik gemaakt
worden van het
oppervlaktewatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
(http://www.vmm.be/geoview/).
 Waterkwaliteit: N en P-opslag
Hiervoor zijn alle gegevens reeds ingevoerd in de vorige diensten
 Bestuiving
Ofwel kiezen we voor de vereenvoudigde berekening en hebben we enkel de ha fruit en ha
courgettes/pompoenen in openlucht in de omgeving binnen een straal van 1 km nodig. Ofwel
kiezen we voor de meer complexe berekening en bekijken we het volledige landgebruik binnen een
straal van 1 km voor het bepalen van de bestuivingsvraag. Deze laatste methode vraagt veel
opzoekwerk naar landgebruik en teelten in een buffer van 1 km rond het gebied.
Als we bij de denitrificatie reeds gebruik gemaakt hebben van het landgebruik in deze bufferzone
voor de berekening van de gemiddelde stikstofbelasting, kan hier pragmatisch mee omgesprongen
worden en vullen we de verzamelde gegevens voor een buffer van 2 km in.
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 Totale culturele diensten via uitgedrukte voorkeuren
Er zijn in deze dienst 4 functies die we kunnen gebruiken.
- Aanleg van nieuwe natuur op landbouwgrond OF verdwijnen van natuur en wijzigingen in
landgebruik binnen een natuurgebied andere dan omzetting naaldbos in heide of loofbos
- Aanleg van kleine landschapselementen op akker of permanent grasland
- Omzetting van naaldbos in heide of loofbos
- Verbetering van de goede ecologische status van een waterloop
U kiest voor die functie die het meest aansluit bij de wijziging in uw case. Als meerdere functies
kunnen bekijkt u welke wijziging het grootste is in het geheel.
In het geval van Ertbrugge kiezen we voor aanleg van nieuwe natuur op landbouwgrond.
Voor het invullen van de benodigde parameters moeten we een paar assumpties maken.
We bekijken de landgebruiken in het huidige gebied en schatten in hoeveel ha van het gebied een
gezond ecosysteem is (voldoende soorten gelinkt aan het ecosysteem aanwezig en/of rode
lijstsoorten). We veronderstellen dat in het huidige landschap slechts 10% van de oppervlakte een
hoge soortenrijkdom kent. In de toekomstige situatie zal dit evolueren naar 96%. Dit is een
inschatting op basis van het landgebruik in het gebied en de veronderstelling dat het gebied door
ANB beheerd wordt om zo biodiversiteitrijk te zijn als mogelijk.
Momenteel zijn er in het gebied wel wat sluippaadjes aanwezig maar geen echte wandelpaden met
uitzondering van een stukje grote route-pad dat er aan de zijkant doorloopt. In de toekomst wordt
het gebied opengesteld voor lokale recreatie via een aantal wandelpaden.
De aangrenzende omgeving is op een kaart ruw ingeschat door de aangrenzende landgebruiken te
bekijken. Het gaat over het landgebruik dat de mensen aan de grens van het gebied (indien open
gebied aan horizon = ongeveer 400m ver) te zien krijgen. Bij Ertbrugge liggen er voornamelijk
residentiële wijken, industrie en shoppingcentra aan de grenzen.

De berekening in versie 2.4 gebeurt nog op basis van de afstand tot het middelpunt van de
gemeenten. Dit kan tot een serieuze onder- of overschatting van de belevingswaarde van het
gebied leiden. In versie 2.6. verkleinen we de foutmarge door te werken met statistische sectoren.
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 Recreatiebaten en beleving van recreanten en toeristen
Hier zijn twee opties mogelijk. Of er zijn tellingen in het gebied en men kan het huidige aantal
bezoekers per jaar op basis daarvan extrapoleren. Of deze informatie ontbreekt en dan kan op
basis van cijfers in de tool, die gebaseerd zijn op een aantal kenmerken van de omliggende
gemeenten (aantal ha groen, aantal inwoners), kwaliteit van het gebied (natuur of landbouw al dan
niet met landschappelijke waarde) en gemiddeld aantal bezoeken aan groen, een inschatting
gemaakt worden van het aantal bezoekers.
Voor de toekomstige aantallen kan de gebruiker zelf een inschatting maken of wederom gebruik
maken van de cijfers in de tool.
We kiezen voor zowel huidige als toekomstige aantal bezoekers voor een inschatting via de tool.
Hiervoor berekenen we het aantal ha per gemeente op wiens grondgebied het studiegebied ligt. In
het geval van Ertbrugge ligt er ongeveer 51 ha op grondgebied Wijnegem en 35 ha op grondgebied
Antwerpen. We voegen via het plusteken deze gemeenten toe.

Als hulpmiddel geeft de tool aan hoeveel de totale oppervlakte van het gebied bedraagt en uit
hoeveel natuur en landbouwgebied het bestaat (rode ovaal).

HOOFDSTUK 3 Aan de slag met de tool

 Recreatiebaten en beleving van omwonenden
Aantal woningen met zicht op het gebied: in kadvec werd het aantal gebouwen in de aanpalende
straten geteld. De oudste data ter beschikking zijn die van 2005. Voor de toekomstige situatie werd
cadmap-2013 genomen. We overschatten mogelijk het aantal woningen omdat niet alle gebouwen
in deze kaarten noodzakelijk woningen zijn. Anderzijds houden we ook geen rekening met het feit
of gebouwen appartementen zijn.
We vinden dat er 350 woningen rechtstreeks zicht hebben op Ertbrugge. Dit wijzigt niet in de
toekomst.

 Gezondheidseffecten contact natuur
Op basis van de GIS-kaarten berekenen we het aantal inwoners binnen een straal van 1 en 3 km.
Voor het huidige scenario gebruiken we cijfers van 2001. Voor het toekomstige scenario gebruiken
we cijfers voor 2007 (dit was de recentste kaart die we tot onze beschikking hadden).
In een straal van 1 km wonen 23 870 inwoners voor het huidige scenario, in het toekomstig
scenario 23 617 inwoners. In een straal van 3 km wonen er 126 427 inwoners huidig en 129 540
toekomstig scenario.
We veronderstellen hier dat er in de verdere toekomst geen inwoners bijkomen.
U moet het effectieve getal ingeven van de inwoners in een straal van 3 km. De tool zal zelf het
verschil maken tussen de beide stralen om de berekeningen zoals in de handleiding beschreven uit
te voeren.

 Niet-gebruikswaarde
Hier zijn geen inputdata voor nodig. We maakten assumpties met betrekking het aantal hectare
natuur en bos er in Vlaanderen moet bijkomen gebaseerd op het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen en berekenden op basis hiervan de betalingsbereidheid van mensen voor bepaalde
types natuur een waarde per hectare. De tool berekent op basis van de totale oppervlakte natuur
deze waarde.
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HOOFDSTUK 4. RESULTATEN

4.1.

RESULTATEN ALGEMEEN

Nadat alle data zijn ingevuld en alle rode kruisjes zijn verdwenen, klikt u op de knop resultaat.

Klik op de groene knop ‘(Her)start berekening’. De tool start de berekening en geeft een statusbalk
weer.
Als de berekening klaar is verschijnt er een webdiagram en een aantal tabellen.
U kan deze resultaten exporteren naar uw email adres. De data worden geëxporteerd als CSV
(Comma-Separated Values) bestanden of als een excel-bestand (versie 2.6).
U kan enkel het resultaat exporteren indien u eerst een berekening heeft gestart. De tool doet dit
niet automatisch.
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4.2.
4.2.1.

RESULTATEN ERTBRUGGE
KWALITATIEVE WAARDERING

Voor Ertbrugge zien we dat zowel het huidige als het toekomstige gebied een hoog belang heeft
voor de culturele diensten. Als we naar het spinnenweb kijken zien we dat er een trade-off
plaatsvindt tussende de producerende dienst landbouwproductie enerzijds en de producerende
dienst houtproductie en de regulerende diensten (vnl. koolstofopslag). Dit is te wijten aan de
omzetting van akker en grasland naar bos en struweel. We zien dat denitrificatie niet erg belangrijk
is in het gebied omdat het gebied relatief droog blijft.
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4.2.2.

KWANTITATIEVE WAARDERING

Als we een stap verder gaan en kijken naar de kwantitatieve waardering zien we hetzelfde verhaal
maar merken we wel dat er een duidelijk verschil is tussen de dienst recreatie in het huidige en het
toekomstige scenario. De kwalitatieve score geeft aan dat in beide gevallen de culturele diensten
en zeker de recreatieve baten erg belangrijk zijn. De kwantitatieve analyse geeft een duidelijke
stijging in het aantal bezoekers als het landschap meer natuurlijker wordt, ondanks dat het aantal
bezoekers in het huidige gebied potentieel ook groot zou kunnen zijn. Dit heeft te maken met het
feit dat er een grote vraag voor recreatie is (aantal inwoners) in een relatief ‘grijze’ buurt.
Voor beleving van omwonenden en gezondheidseffecten door contact met groen is er geen of
nauwelijks verschil omdat de gevonden effecten in de literatuur geen onderscheid maken tussen
het type groen. De lichte toename bij de gezondheidseffecten is te wijten aan een toename van het
aantal inwoners in de omgeving tussen 2001 en nu.
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4.2.3.

MONETAIRE WAARDERING

De monetaire waardering geeft de waarde in € per jaar in prijzen 2010 van het verschil tussen de
huidige en de toekomstige situatie. Met andere woorden negatieve getallen duiden op een
achteruitgang van de dienst, positieve getallen op een toename in de levering van de dienst.

Ook hier wijzen de baten op een duidelijk belang van het gebied voor recreatie en gezondheid in
een stedelijke omgeving. De regulerende diensten (luchtkwaliteit, waterkwaliteit) hebben ook een
zekere bijdrage aan de economische waarde. Dit is te wijten aan het wegvallen van bemesting op
de akkers enerzijds en de aanplant van bossen en struweel anderzijds. Jaarlijks levert de wijziging in
het gebied naar natuur een bijkomende bijdrage aan de economische welvaart van 0,9 miljoen €
tot 2,15 miljoen €. De totale waarde van het gebied is groter. De natuurwaardeverkenner
berekent immers een verkennende sociaal-economische waarde van de veranderingen in de
bijdrage die Ertbrugge levert aan de menselijke welvaart. Deze resultaten zijn afhankelijk van
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bepaalde uitgangspunten en beperkingen inherent aan de tool en van keuzes gemaakt zoals in
deze handleiding beschreven.
De resultaten kunnen gebruikt worden om in discussies mensen bewust te maken van de waarde
van ecosysteemdiensten voor de mens. Ze kunnen ook de gevolgen van bepaalde keuzes
illustreren.
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4.3.

RESULTATEN GEBRUIKEN IN MKBA

De resultaten van de berekeningen zijn bruikbaar om de impact van projecten op
ecosysteemdiensten te schatten en te vergelijken met andere impacts. Dit gebeurt klassiek in een
maatschappelijke kosten-batenanalyse of MKBA. Bij een MKBA worden zowel de kosten als de
baten van een bepaald beleid/project berekend vanuit het standpunt van de hele maatschappij en
tegen elkaar afgewogen. Er is sprake van een positieve bijdrage aan het welvaartsniveau als het
project resulteert in een toename van de totale welvaart, dus ongeacht de verdeling over personen
of gebieden.
Om de resultaten van de webtool toe te passen in een MKBA zijn er nog een aantal bijkomende
berekeningen nodig. Deze worden toegelicht in hoofdstuk 7 van de algemene handleiding. In de
webtool worden deze stappen, behalve de aanpassing aan het prijspeil, automatisch doorgerekend
indien u de knop “gebruik in MKBA” gebruikt.
In de tool moet u vier elementen invullen.

De tijdshorizon: dit is de levensduur van het project. Standaard gebeurt dit voor een tijdsperiode
van 100 jaar, maar indien gewenst kan u de tijdsperiode laten variëren tot maximaal 500 jaar.
Het startjaar van het project is het jaar waarin de werken/veranderingen van start gaan.
Baten worden verdisconteerd of geactualiseerd aan een sociale discontovoet. Dit betekent dat we
er rekening mee houden dat baten die zich pas over een langere termijn voordoen minder zwaar
doorwegen dan baten in het huidige jaar. Standaard wordt er in Vlaanderen een sociale
discontovoet van 4% gehanteerd. Heel wat literatuur rond ecosysteemdiensten pleit ervoor om
voor natuur lagere discontovoeten of zelfs negatieve discontovoeten te gebruiken aangezien we
anders toekomstige generaties zouden benadelen. We raden dan ook aan om de berekening te
doen met verschillende discontovoeten.
Het actualisatiejaar is het jaar waarin we alle kosten en baten vergelijken, dus meestal het jaar
waarin we de MKBA uitvoeren.
De tool geeft op het scherm een totale geactualiseerde waarde weer.
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Als u de resultaten exporteert ziet u een jaarlijkse waarde over een bepaalde tijdsperiode. Hieruit
kan u afleiden dat sommige diensten niet lineair evolueren doorheen de tijd.

HOOFDSTUK 5 Helpdesk

HOOFDSTUK 5. HELPDESK

Wij hopen dat deze handleiding meer inzicht geeft in hoe de natuurwaardeverkenner te gebruiken.
Mocht u bij het gebruiken van de tool op fouten lopen kan u de feedback knop gebruiken. Heeft u
eerder bemerkingen bij de uitkomsten of rekenmethodes of hulp nodig bij het interpreteren van
resultaten kan u steeds contact opnemen met inge.liekens@vito.be
Indien gewenst kan ook voor meerder mensen een workshop georganiseerd worden (min. 10
mensen) die het gebruik van de natuurwaardeverkenner interactief aanleert. Mensen krijgen eerst
een korte inleiding tot economische waardering en de werking van de tool en kunnen dan aan de
slag met hun eigen cases waarbij ze vragen kunnen stellen aan de ‘docent’.
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BIJLAGE A: UITSPOELING VAN N AFHANKELIJK VAN GEWASTYPE EN BODEMTEXTUUR

Hoofdteelt

Teelt

Text
uur

Bemesting

N-residu

%
bemesting
17%

%
uitspoelin
g
54%

uitspoelin
g
(kg N/ha.j)
32

voedergewass
en
voedergewass
en
voedergewass
en
voedergewass
en
voedergewass
en
voedergewass
en
maïs

grasland

Z, S

350

60

grasland

370

grasland

P, L,
A
E, U

67

18%

39%

26

380

73

19%

32%

23

voederbieten

Z, S

305

49

16%

61%

30

voederbieten

330

55

17%

43%

24

voederbieten

P, L,
A
E, U

330

60

18%

35%

21

mais

Z, S

205

86

42%

66%

57

maïs

mais

220

96

44%

42%

40

maïs

mais

P, L,
A
E, U

220

105

48%

39%

41

granen, zaden
en
peulvruchten
granen, zaden
en
peulvruchten
granen, zaden
en
peulvruchten
granen, zaden
en
peulvruchten
granen, zaden
en
peulvruchten
granen, zaden
en
peulvruchten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,

wintergerst of
graangewassen

Z, S

200

69

35%

61%

42

wintergerst of
graangewassen

P, L,
A

215

77

36%

43%

33

wintergerst of
graangewassen

E, U

215

84

39%

35%

30

wintertarwe
tricitale

Z, S

250

80

32%

52%

42

wintertarwe
tricitale

P, L,
A

264

89

34%

37%

33

wintertarwe
tricitale

E, U

265

98

37%

30%

29

gewassen met
lage
stikstofbehoefte
gewassen met
lage
stikstofbehoefte
gewassen met

Z, S

165

69

42%

61%

42

P, L,
A

175

76

44%

43%

33

E, U

175

84

48%

35%
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Hoofdteelt

Teelt

Text
uur

Bemesting

N-residu

%
bemesting

%
uitspoelin
g

uitspoelin
g
(kg N/ha.j)

kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
Aardappelen

lage
stikstofbehoefte
groenten groep
2

Z, S

180

86

48%

61%

53

groenten groep
2

P, L,
A

180

96

53%

43%

41

groenten groep
2

E, U

180

105

58%

35%

37

aardappelen

Z, S

280

111

40%

61%

68

Aardappelen

aardappelen

280

124

44%

43%

53

Aardappelen

aardappelen

P, L,
A
E, U

280

136

49%

35%

48

Suikerbieten

suikerbieten

Z, S

205

54

26%

61%

33

Suikerbieten

suikerbieten

220

60

27%

43%

26

Suikerbieten

suikerbieten

P, L,
A
E, U

220

66

30%

35%

23

groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
groenten,
kruiden en
sierplanten
overige
gewassen
overige
gewassen
overige
gewassen
Granen, zaden

groenten groep
3

Z, S

125

66

53%

61%

40

groenten groep
3

P, L,
A

125

74

59%

43%

32

groenten groep
3

E, U

125

81

65%

35%

28

groenten groep
1

Z, S

250

114

45%

61%

69

groenten groep
1

P, L,
A

250

126

50%

43%

54

groenten groep
1

E, U

250

139

56%

35%

49

andere
gewassen
andere
gewassen
andere
gewassen
andere

Z, S

200

90

45%

61%

55

P, L,
A
E, U

215

100

46%

43%

43

215

110

51%

35%

38

Z, S

120

39

32%

61%
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Hoofdteelt

Teelt

en
peulvruchten

leguminosen
dan erwten en
bonen
andere
leguminosen
dan erwten en
bonen
andere
leguminosen
dan erwten en
bonen
Erwten en
bonen

Granen, zaden
en
peulvruchten
Granen, zaden
en
peulvruchten
Granen, zaden
en
peulvruchten
Granen, zaden
en
peulvruchten
Granen, zaden
en
peulvruchten

Text
uur

Bemesting

N-residu

%
bemesting

%
uitspoelin
g

uitspoelin
g
(kg N/ha.j)

P, L,
A

125

43

35%

43%

19

E, U

125

48

38%

35%

17

Z, S

125

66

53%

61%

40

Erwten en
bonen

P, L,
A

125

74

59%

43%

32

Erwten en
bonen

E, U

125

81

65%

35%
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