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Duurzaam DoenderZoek in de Zeeuwse
Delta: Ecosysteemdiensten in de Praktijk

Naar een duurzamere
benutting van diensten
van bodem, ondergrond
en landschap
Wat wil dit project?
1.

2.

Vanuit de fysische kenmerken
3. Vergroten van
van het landschap het aanbod
handelingsperspectieven op het
aan ecosysteemdiensten voor
gebied van bodem, ondergrond
duurzaamheidsinitiatieven in
en landschap in
Zeeland identificeren.
duurzaamheidsinitiatieven, en
het versterken van
Bodem, ondergrond en
samenwerking op deze velden
landschap een duidelijke plaats
tussen initiatieven voor een
geven in enkele lopende en
‘duurzaam Zeeland’ door
toekomstige
actieve kennisverspreiding.
duurzaamheidsinitiatieven in
de provincie Zeeland op
“Ik heb nog nooit zoveel van de
verschillende schaalniveaus.
bodem gezien als op het strand. Dat
kunnen we aan honderdduizenden
toeristen uitleggen.”

Wilt u meer weten over Duurzaam
Doenderzoek?
email Projectleider: annemieke.smit@wur.nl
Telefoon: 0317 -486498

Don Monfils, architect

Stappenplan Duurzaam Doenderzoek
Identificeren
ecosysteemdiensten

Ruimtelijk in
beeld brengen en
kwantificeren

Monetariseren of
anders waarderen

Matchen aanbod
en benutting

“Van wie is het
water, als het
infiltreert in het
duin, en elders
weer naar boven
komt?”

Wat levert het Duurzaam Doenderzoek op?
•
•

•

•

Een overzicht van de ecosysteemdiensten die
het fysieke landschap in Zeeland levert.
Een ruimtelijk beeld van de benutting van
ecosysteemdiensten door verschillende
gebruikersgroepen.
Een toetsingsparagraaf (‘afwegingsregels’)
voor duurzaam gebruik van bodem, ondergrond
en landschap in plannen voor duurzaamheidsinitiatieven.
Voorbeelduitwerking van kwantificering en
waardering van ecosysteemdiensten in Zeeland

•

•

Adviezen voor duurzaamheidsinitiatieven om –
mogelijk door onderlinge samenwerking - te
komen tot betere benutting van
ecosysteemdiensten en daaruit voortvloeiend
duurzaam gebruik van de ondergrond en de
fysieke leefomgeving. Nieuwe initiatieven
moeten hier moeiteloos mee aan de slag
kunnen ongeacht de schaalgrootte ervan (van
eiland tot moestuin)...
Een voorontwerp voor één of meer spin-off
projecten voor een duurzaam Zeeland.
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