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Aan de basis van ecosysteemdiensten liggen ecologi-
sche processen die opereren op verschillende ruimtelij-
ke schalen. Bodemkwaliteit en natuurlijke waterzuive-
ring kunnen door maatregelen op perceel- of bedrijfs-
niveau versterkt worden. Biodiversiteit en natuurlijke 
plaagonderdrukking zijn af hankelijk van de beschik-
baarheid van habitats op landschapsschaal (Van Rijn, 
dit nummer). Ook de recreatieve waarde van een gebied 
wordt vooral bepaald door het landschap als geheel. 
Versterking van ecosysteemdiensten heeft daarom veel-
al samenwerking en afstemming op landschapsschaal 
nodig. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken (1) wie 
baat heeft bij ecosysteemdiensten in een landschap, (2) 
wie die diensten kan leveren en (3) hoe, mede op basis 
van dat inzicht, de samenwerking tussen de partijen 
vorm gegeven kan worden (Opdam 2013).
Ondanks de toegenomen kennis over ecosysteemdien-
sten, blijft de toepassing ervan in de landbouwprak-
tijk vaak beperkt. Beperkte benutting van kennis heeft 
meerdere redenen, maar één daarvan is de beschikbare 
kennis zèlf (O’Farrel & Anderson, 2010). Vanuit de prak-
tijk wordt vaak aangegeven dat er behoefte is aan ken-
nis over (on)mogelijkheden om ecosysteemdiensten te 
combineren en over economische haalbaarheid en bo-
vendien aan kennis ter onderbouwing van argumenten 
in onderhandelingen met de overheid. 

In dit artikel beschrijven we de eerste resultaten van het 
project Exploiting knowledge on habitats used by arthropods 
to predict value of ecosystem services in agro-landscapes. Doel 
van het project is bestaande kennis en databases toepas-
baar te maken om ecosysteemdiensten in het agrarisch 
landschap te versterken. De focus ligt op kennis over de 
rol van verschillende habitats in het agrarisch landschap 
in de levering van ecosysteemdiensten door insecten. 
In het project zal ook worden verkend welke trade-offs 
en synergieën er zijn tussen verschillende ecosysteem-
diensten en zullen kosten en baten expliciet worden ge-
maakt. Voor effectieve toepassing moet kennis voldoen 
aan drie kenmerken: wetenschappelijk betrouwbaar; rele-
vant voor de specifieke situatie, dus toegesneden op de 
regio en de stakeholders, en evenwichtig, onbevooroor-
deeld en rekening houdend met uiteenlopende belangen 
(Clark et al., 2011). Dit artikel probeert de vraag te beant-
woorden hoe de kennisontwikkeling in het project reke-
ning houdt met die kenmerken.

Benoemen doelen en maatregelen
Het project heeft de krachten gebundeld met twee ande-
re projecten binnen het programma Biodiversiteit werkt 
en samenwerking gezocht met de lokale gemeenschap 
in de Hoeksche Waard. In een gezamenlijke workshop 
met lokale belanghebbenden en overheden is geïnventa-
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bare systemen. Bovendien wordt gebruik gemaakt van 
lokale kennis, bijvoorbeeld over gangbare beheermaat-
regelen, verspreiding van plant- en diersoorten, en over 
kansen voor ruimtelijke ontwikkeling. Inzicht in de doe-
len en voorgestelde maatregelen zorgt ervoor dat de ken-
nisontwikkeling toegespitst wordt op de specifieke con-
text van het gebied. Het visualiseren van kennis in kaart-
beelden vergroot de realiteit en daarmee de relevantie 
voor het gebied.
Om tot evenwichtige kennis te komen, dienen de belan-
gen van verschillende stakeholders te worden meege-
nomen, ook als die tegenstrijdig zijn. Het is belangrijk 
om de kosten en baten van maatregelen te verhelde-
ren, en expliciet te maken wie deze kosten maakt en 
wie (het meest) belang heeft bij de geleverde ecosys-
teemdiensten. In figuur 1 staan nu bij vragers en aan-
bieders van ecosysteemdiensten veelal dezelfde par-
tijen. Toch vallen de baten van versterking van ecosys-
teemdiensten in een aantal gevallen niet één op één 
toe aan de partij die de kosten maakt. Bovendien gaat 
het in meerdere gevallen om f inanciële kosten voor 
bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van natuurlijke oe-
vers of bloemrijke akkerranden en maatschappelijke 
baten zoals een aantrekkelijk landschap en biodiver-
siteit.

conclusie
Versterking van ecosysteemdiensten op landschaps-
schaal is gebaat bij de samenwerking tussen stakehol-
ders onderling en tussen stakeholders en onderzoekers. 
Bovenstaande ref lectie op kennisontwikkeling richt 
zich op de samenwerking tussen lokale belanghebben-
den en onderzoekers. De inbreng van belanghebbenden 
stuurt de inhoud van het onderzoek in de richting van 
hun ambities en mogelijkheden. Onderzoekers ontwik-
kelen inzicht in opties om via beheer en inrichting van 

riseerd welke landschapgerelateerde doelen de verschil-
lende partijen nastreven (in termen van ecosysteemdien-
sten) en welke maatregelen daarvoor nodig zijn volgens 
die partijen (figuur 1). Biodiversiteit en een aantrekkelijk 
landschap (in samenhang met cultuurhistorie en recre-
atie) werden het meest genoemd. Meerdere maatregelen 
op uiteenlopende ruimtelijke schalen kunnen bijdragen 
aan realisatie van deze doelen.

Kennisontwikkeling binnen de 
samenwerking
De resultaten van de workshop vormen de basis voor 
kennisontwikkeling over de versterking van ecosys-
teemdiensten in agrarische landschappen. Deze ken-
nisontwikkeling wordt geïntegreerd in Landscape Images 
(Groot & Rossing 2011). Dit optimalisatiemodel evalu-
eert de mate waarin meerdere doelstellingen kunnen 
worden bereikt bij verschillende managementkeuzes in 
ruimtelijk expliciete landschappen. De resultaten van 
verschillende scenario’s, ontwikkeld in Landscape Images, 
worden gevisualiseerd in kaartbeelden en zullen met de 
stakeholders worden besproken.
Om tot betrouwbare kennis te komen, worden de rela-
ties tussen de gewenste ecosysteemdiensten en het 
landschap op verschillende ruimtelijke schalen we-
tenschappelijk onderbouwd. De resultaten van het on-
derzoek naar natuurlijke plaagonderdrukking (Van 
Rijn, dit nummer) en bodemkwaliteit en regenwormen 
(Pulleman et al., dit nummer) vormen daarbij een deel 
van de input. 
Om tot relevante kennis te komen, is het belangrijk dat 
die kennis is toegespitst op de situatie in de Hoeksche 
Waard. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 
onderzoek dat in de Hoeksche Waard zelf is uitgevoerd 
(onder meer De Geus & Van Gurp, 2011; Sloots & Van 
der Vlies, 2007; Steingröver et al., 2010) of in vergelijk-
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Figuur 1 resultaat van 
een workshop met stake-
holders in de Hoeksche 
Waard. Het overzicht toont 
de verschillende groepen 
belanghebbenden: vra-
gende partijen (tussen 
haakjes het aantal verte-
genwoordigers aanwezig in 
de workshop), de gewenste 
ecosysteemdiensten en 
voorgestelde maatregelen 
om ecosysteemdiensten te 
versterken, gerangschikt 
naar ruimtelijke schaal, 
met potentiële aanbie-
ders.

het landschap doelen te realiseren. Bovendien benoe-
men ze onzekerheden in de relatie tussen maatregelen 
en doelrealisatie en de risico’s die daarmee samenhan-
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gen. Voor effectieve kennis is het van belang dat deze be-
trouwbaar, relevant en evenwichtig is.


