Landschapsbenadering

INTEGRAAL LANDSCHAPSBEHEER VANUIT DE DRAAGKRACHT VAN DE NATUUR
Vaak hebben verschillende groepen stakeholders in een gebied uiteenlopende
of zelfs conflicterende belangen. Bij integraal landschapsbeheer stemmen we die
belangen via dialoog op elkaar af en werken we aan plannen en oplossingen. We
gaan daarbij uit van de draagkracht van de natuur en zorgen ervoor dat bij alle
belangen ook de biodiversiteit wordt meegewogen. Die is immers de basis voor de
stabiliteit van een ecosysteem.
BIODIVERSITEIT GARANDEERT
ECOSYSTEEMDIENSTEN

BELANGEN IN BALANS BRENGEN
Concreet zoeken we naar manieren om de belangen

Samen met lokale maatschappelijke organisaties,

van lokale gemeenschappen en de draagkracht van

brengt IUCN NL diverse stakeholders in een

de natuur in evenwicht te brengen met de lokale,

landschap bij elkaar om gezamenlijk zorg te

nationale en internationale economie. We brengen

dragen voor duurzame sociale en economische

stakeholders in een landschap, zoals overheden,

ontwikkeling. Door de belangen van de

bedrijven en lokale gemeenschappen, samen om

verschillende stakeholders te verenigen en af te

met elkaar zorg te dragen voor duurzame sociale

stemmen op de draagkracht van de natuur, werken

en economische ontwikkeling. In onderling overleg

we aan verbeterd beheer van een landschap.

onderzoeken deze partijen de verschillende

Zo dragen we bij aan toekomstbestendige

scenario’s om zowel natuur te beschermen als

beheerstructuren, waarin biodiversiteit behouden
blijft en de natuur voldoende ruimte en hersteltijd
krijgt om belangrijke ecosysteemdiensten te blijven

“Ook de impact van internationale waardeketens
in een landschap is van belang. We kijken van
lokaal naar mondiaal én vice versa. Enerzijds
proberen we belangen in een gebied goed
op elkaar af te stemmen en te komen tot een
juiste balans tussen economie, sociaal en
ecologie. Anderzijds willen we politici in de EU
overtuigen om landschapsdenken in hun beleid
mee te nemen en dusdanig handel te drijven
dat de sociaal-ecologische draagkracht van
landschappen behouden blijft.”
Sander van Andel, expert natuurbescherming
bij IUCN NL

vervullen, zoals watervoorziening, voedselzekerheid
en klimaatbestendigheid.

MEER ZEGGENSCHAP VOOR LOKALE
GEMEENSCHAPPEN
IUCN NL werkt met maatschappelijke organisaties
die opkomen voor de belangen van lokale
gemeenschappen om meer zeggenschap te
krijgen in het beheer van de natuur en natuurlijke
hulpbronnen in hun omgeving. Dat gebeurt door
een combinatie van activiteiten: we versterken
lokale belangengroepen, wisselen kennis over
ecosysteembeheer uit en brengen partijen met
verschillende belangen en competenties bij elkaar.
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productie en levensonderhoud te garanderen én hun

We bieden lokale gemeenschappen kennis van 		

cultuur te behouden. Dit kan bijvoorbeeld door in het

juridische zaken en besluitvorming die het 		

landschap rivieren de ruimte te geven en biologische

landschap beïnvloeden, zodat ze beter voorbereid

corridors in te richten zodat wilde dieren zich kunnen

ter tafel kunnen komen.

verplaatsen.

Deelnemers bepalen samen hoe ze problemen 		
oplossen, vanuit een gezamenlijke visie, doelen en

VIJFPUNTENPLAN VAN DE
LANDSCHAPSBENADERING

verantwoordelijkheden.
We faciliteren de uitvoering van beleid en 		
bestuursstructuren op landschapsniveau. 		

Vijf elementen vormen samen onze werkwijze in de

We focussen op ‘quick wins’, betrekken 			

landschapsbenadering. Voor elke situatie beslissen

onderzoekspartners en zorgen voor 			

wij samen met de lokale stakeholders naar welke

leiderschap en een communicatiestrategie.

combinatie de meeste aandacht uitgaat.

Via praktische en transparante 				

	 Door belanghebbenden samen te brengen in 		

monitoringsystemen houden we toezicht op de 		

een multi-stakeholder-platform verbeteren we 		

naleving van afspraken en toezeggingen.

onderling begrip en dialoog.

Voorbeeld van ons werk
“Dankzij samenwerking met
partners in Pantanal-Chaco zijn
kwetsbare groepen zoals de
inheemse Yshir-gemeenschappen
in Bahia Negra meer betrokken bij
belangrijke beslissingen over de toekomst van hun
grondgebied. Nu ze advies kunnen geven aan veehouders en andere stakeholders, hebben ze een
stem in keuzes over het gebruik van hun natuurlijke
hulpbronnen.”
Fabiana María Benitez Popoff
Guyra, partner van IUCN NL in Paraguay

Fragiel ecosysteem beschermen in
Paraguay
In de Paraguayaanse gemeente Bahia Negra gaat
uitbreidende veeteelt gepaard met aanhoudende
ontbossing. Daardoor staat de regulerende
functie van het bos steeds meer onder druk.
Samen met belanghebbenden in het landschap
werkten we aan een toekomstbestendig
ruimtelijk plan, zodat de natuur haar belangrijke
rol als klimaatbuffer kan blijven vervullen.
We brachten samen met onze lokale
partnerorganisaties Guyra, IDEA en WWF
Paraguay zoveel mogelijk partijen met een
belang in het landschap samen om een
toekomstbestendig landschapsplan te

Wilt u samen met
IUCN NL integraal natuurbehoud mogelijk maken via de
landschapsbenadering?
Kijk op onze website voor
uitgebreide informatie en meer
voorbeelden van projecten.
Of neem direct contact op
met onze expert
Sander van Andel.

ontwikkelen. Lokale overheden en ministeries
gingen aan tafel met natuurorganisaties,
organisaties van inheemse gemeenschappen,
grootgrondbezitters en de veesector.
Het resultaat mag er zijn: eind 2019 is een
ruimtelijk plan voor de regio voorgesteld dat
voldoende ruimte voor de natuur waarborgt én
gedragen wordt door alle partijen.

IUCN NL

2

Landschapsbenadering

