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Maatschappelijke relevantie: 

decentralisatie, ruimtelijke planning en 

natuurbeleid 

Nationaal: overheid, 
beleid RO, milieu, 
natuur  

Lokale gebiedsprocessen: 
landschapsplanning, 
participatie van burgers en 
bedrijven  

decentralisatie 

Hoe kan je het 

algemeen belang 

veilig stellen 

zonder sturing 

door de nationale 

overheid? 
 



Het landschap als sociaal-ecologisch systeem 

Ecologisch 
netwerk Sociaal netwerk  

Voordelen  ecosysteemdiensten 

Interventie in het landschap 

...hoe wordt 

deze informatie 

dan ontvangen 

door de 

verschillende 

stakeholders in 

het sociale 

netwerk? 

Als kennis wordt aangeboden aan een 

lokaal gebiedsproces. .. 

En hoe beïnvloedt deze 

informatie de collectieve 

beslissingen? 



Als onderzoekers effectief willen zijn in 

gebiedsprocessen 

 

Begrip nodig over:  

Hoe kan kennis de capaciteit verbeteren van lokale 
gemeenschappen om hun landschap te 
transformeren richting een duurzaam systeem?  

 

Heeft het type kennis dat wordt gepresenteerd 
invloed op de mate van acceptatie en de 
ondernomen acties in het landschap? 

 

Zijn er verschillen tussen verschillende typen 
actoren en begrijpen we dat?  

 

 

 



Methoden ECOMPRIS 

Ontwikkelen en testen conceptueel raamwerk 

Experiment: verschillende verhaallijnen (frames) 
aanbieden over de voordelen van 
ecosysteemdiensten (ESD) geleverd door groene 
infrastructuur  

Case studies: participatie, observatie, enquêtes 
en interviews 

Hoeksche Waard 

Baakse beek  

Woluwe, Brussel 

 Literatuur review: Leidt info over de vele voordelen 
van ESD tot meer samenwerking in landschaps- 
management?  



Wat is Groene 

Infrastructuur? 

Het netwerk van  (semi-) 

natuurlijke elementen in het 

landschap, zoals houtwallen, 

sloten met natuurvriendelijke 

oevers, kleine bosjes, 

natuurlijke graslanden 

Groene Infrastructuur is belangrijk 

voor het functioneren van 

ecosysteemdiensten in het landschap 



Frame 
Interne Beïnvloedende 

factoren 
Gedrag 

Instemming  

Collectieve 
actie 

 Houding 
interests, beliefs, 

values 

Zender-
ontvanger: 
credibility, 
saliency, 

legitimacy 

Context 
 social norms, 
control beliefs 

Interventies in 
het landschap  

Sociaal-
cultureel: 
sociale ESD 

  



Framing experiment: planning van groene 

infrastructuur 

 Van te voren werd de 
houding t.o.v. ESD 
gemeten met enquête 
(beïnvloedende  factoren) 

 Voordelen van GI op 3 
manieren geframed: 
sociaal-cultureel, 
regulerend en productie 
ESD 

 Studenten werd gevraagd 
om GI  aan het landschap 
toe te voegen en dit te 
motiveren: gedrag 



Recreatie frame 

(Sociaal-Cultureel 

ESD)  

Duurzaamheids frame 

(Regulerende ESD) 

GI draagt bij aan de 

aantrekkelijkheid van het landschap 

en de karakteristieke soorten 

GI draagt bij aan duurzaam 

waterbeheer  in het 

landschap 

3 verhaallijnen over de voordelen van GI 

Biomassa productie frame 

(Productie ESD) 

GI draagt bij aan de biomassa 

productie van het landschap 



Resultaten experiment 

 Het sociaal-culturele en 
het regulerende frame 
werden geaccepteerd.  

 Maar het productie 
frame werd niet 
geaccepteerd. 

 Afwijking te groot t.o.v. 
de interne houding van 
studenten 

 De manier waarop de kennis wordt gepresenteerd heeft 
op de acceptatie en op de interventies in het landschap. 
Maar tot op zekere hoogte 
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Voorbeeld netwerkontwikkeling: Hoeksche Waard 

(Steingröver et al. 2010 Landscape Ecology) 

26.550 ha  
60% arable land 
 

 

De actoren 
 
• Conventionele boeren 
• Biologische boeren 
• Waterschap 
• Natuur en landschapbeheer 
• Locale gemeenten 
 



Identificatie van gemeenschappelijke 

belangen leidt tot samenwerking 

Landschaps 
identiteit 

Pest 
regulatie 

Water 
kwaliteit 

Bio-
diversiteit 

Dijk 
beheerder 

Groene 
Infra-
structuur  

Ecosysteem 
diensten 

Natuur en 
landschaps 
beheer 

Agrariërs 

Waterschap 

Agrariër 

Waterschap 

Provincie 
Zuid-Holland 



    Onderzoekers voegden extra EDS frames toe  

 

 Kennisinput tijdens het gebiedsproces: GI levert veel 
verschillende diensten:  

• Natuurlijke plaagregulatie, landschappelijke identiteit, 
waterzuivering 

 Nadruk leggen op de meervoudige voordelen van GI 
leerden groepen met verschillende belangen dat ze 
allemaal voordeel hadden bij het versterken van de 
GI: dit leidt tot samenwerking 

((Steingröver et al. 2010 Landscape Ecology) 



Conclusies tot nu toe 
 ESD zijn een effectieve manier  om de meervoudige 

voordelen van GI in het landschap te framen (zoals 
productie, regulerende frames) 

 De frames van ESD kunnen door onderzoekers bewust 
gebruikt worden in een gebiedsproces om de acceptatie 
van kennis te vergroten, samenwerking te stimuleren, 
beide essentieel voor lokale landschapsplanning.  

 In de praktijk zal binnen een actorgroep een mix van 
houdingen t.o.v. ESD aanwezig zijn: er is dus niet een 
‘beste frame’.  

 Een enquête voorafgaand aan een gebiedsproces kan 
nuttig zijn om de verschillende houdingen te peilen.  

 Het is belangrijk om tijdens het proces te luisteren naar 
veranderingen in de houding van de actoren en de 
dominante  frames hieraan aan te passen.  

 



Dank u   


