
1 - 3/14/2019

Groen/blauwe
netwerken
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Inhoud

• Belang van netwerken voor biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten

• Visie groen/blauwe netwerken
• Acties groen/blauwe netwerken

• verrassing

Provinciale 
ondersteuning
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Netwerken voor biodiversiteit
en ecosysteemdiensten
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biodiversiteit
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Biodiversiteit, grote uitdagingen
(intergouvernementeel platform voor biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten, IPBES, maart 2018)

• “De biodiversiteit blijft overal in de wereld op 
verontrustende wijze achteruitgaan waardoor de 
natuur aanzienlijk minder kan bijdragen aan het 
welzijn van de mens”
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Problemen voor biodiversiteit in Vlaanderen
(bron: recente natuurrapporten INBO)

• Verlies leefgebieden
• Versnippering leefgebieden
• Aanrijking nutriënten
• Verdroging
• Invasieve planten en dieren
• klimaatverandering
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Oplossingen voor biodiversiteit

• Vergroten
• Verbinden
• Verbeteren (kwaliteit)

• Netwerken leefgebieden van planten en dieren
• =
• Groen/blauwe netwerken

Leefgebieden planten en dieren
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functionele ecologische netwerken

 Ecologische hulpbronnen
 kwantiteit
 kwaliteit

 Habitatplek
 grootte
 vorm

 Aangrenzend landschap
 randeffecten
 doordringbaarheid

 Cluster van habitatplekken
 Configuratie
(aantal en afstand)

 Omliggend landschap

 Soortspecifieke kenmerken
 populatie
 historiek
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Soorten hebben verschillende ‘visies’ 
op/noden aan  leefgebied

•
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10

Samenhang  (Systeem)

Niet altijd meteen zichtbaar (bv. grondwater; onderzoek nodig)

Samenhang is soortspecifiek

Samenhang is een essentiële succesfactor voor biodiversiteit

En dus is gebrek aan samenhang (= versnippering) een 
belangrijk knelpunt voor biodiversiteit
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Leefgebieden binnen het ‘echte’ landschap

 Leefgebiedfragmenten zijn geen eilanden…

 Leefgebiedfragmenten zijn geen homogene duidelijk afgelijnde plekken
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Van soorten naar ecologische
(groen/blauwe) netwerken

… Keuzes onderbouwen:
Landschapskenmerken van een regio
Ecologische kennis soorten
Wettelijk beschermde soorten
Prioritaire soorten provincie
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Behouden, ontwikkelen en beheren groen/blauwe netwerken
Drie provinciale producten

• Landschapsbeelden biodiversiteit
• gebiedsdekkend
• Inspiratie voor planning, projecten, beheer en communicatie mbt

biodiversiteit (hoofdzakelijk in buitengebied)

• Prioritaire soorten (webtoepassing)
• Provinciebreed
• ‘real time’ info over verspreiding
• Bruikbaar bij planning, beheer, adviezen

• Wegwijs in de wetgeving
• KLE en vegetaties
• Actueel mbt omgevingsvergunning
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In welk lanschapsbeeld woon jij?



15 - 3/14/2019

open landbouwgebied en grote heidegebieden

beekvalleien

woonpark en versnipperd bos

kasteelparken
fortengordels

PARKLANDSCHAP VOORKEMPEN
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Bosrand aanleggen

Aanplant houtkant

Aanleg poelen

Aanleg boomgaard

Aanleg nieuwe elementen
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Terugzetten bosrand

Dunnen, opsleunen

Herstel en reguliere kap houtkant

Ruimen poelen

Snoeien fruitbomen

Herstel en regulier beheer
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Prioritaire soorten provincie
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Ecosysteemdiensten

“… minder kan bijdragen aan het welzijn van de mens” 
(IPBES, 2018)
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ecosysteemdiensten
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Van deelfacetten…
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Naar…
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netwerken
• Ook voor de levering van ecosysteemdiensten is er een positieve 

relatie met de aanwezigheid van een robuust, samenhangend 
fysisch systeem (natuurlijke structuur)

(Schneiders e.a., 2016)



Houtproductie
Watervoorziening

Waterkwaliteit
Koolstofopslag

Luchtkwaliteit

Bestuiving
Natuurwaarde

Recreatie

Houtproductie
Watervoorziening

Waterkwaliteit

Koolstofopslag
Luchtkwaliteit

Bestuiving
Natuurwaarde

Recreatie

Houtproductie
Watervoorziening

Waterkwaliteit
Koolstofopslag
Luchtkwaliteit

Bestuiving
Natuurwaarde

Recreatie

Houtproductie

Waterkwaliteit
Koolstofopslag
Luchtkwaliteit

Bestuiving
Natuurwaarde

Recreatie

Watervoorziening

Effect van ruimtegebruik en beheer 
op ecosysteemdiensten
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k

Visievorming 
groen/blauw netwerk
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Groen/blauwe netwerken
pleidooi voor visievorming en beheerplanning
• Opnemen van visievorming in meerjarenplanning

• Schaal grondgebied gemeenten

• Schaal samenstellende deelstructuren groen/blauw netwerk:
• Bermen
• Kleine landschapselementen
• Openbaar groen
• Gemeentelijke bossen en parken
• Grachten
• …
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Visie groen/blauw: schaal grondgebied

• Ontwikkelen kostenefficiënte methode om een visie te ontwikkelen 
op het groen/blauwe netwerk in de gemeente

• Combinatie beschikbare instrumenten en kaartlagen 
(landschapsbeelden biodiversiteit, ecosysteemdiensten, …)

• Methodiek:
• Wat is er?
• Wat willen we waar ifv van welke diensten behouden en 

ontwikkelen
• Prioritering
• Meerjarig actie- en investeringsprogramma
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Visie groen/blauw: schaal grondgebied

• Geactualiseerde of nieuwe invulling voormalige gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplannen (GNOP’s)

• Gemeentelijk ontwikkelingsprogramma voor biodiversiteit en 
ecosysteemdiensten

• Beleid in wording; Pilootprojecten ontwikkelen (bv. Olen)

• Gebiedsdekkende inventaris/visie op groen/blauw netwerk goede 
basis voor:
• Biodiversiteitsbeleid
• Hemelwaterplannen
• Klimaatadaptatie (nieuwe SECAP)
• Beleidsplanning ruimte
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Beheer onderdelen groen/blauw 
netwerk: provinciale ondersteuning
• Reeds meer dan 20 jaar provinciale ondersteuning bij 

opmaak beheerplannen (bermen, openbaar groen, kleine 
landschapselementen, bossen, parken, begraafplaatsen, …)

• Beleid en ondersteuning in volle ontwikkeling; ondersteuning 
beheer
• Coördinatie 
• Nadenken over reststromen (maaisel, hout, …)
• Loket onderhoud Buitengebied

• Zie overzicht:
• https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/regi

owerking/inzoomen_Web.pdf

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/dlm/regiowerking/inzoomen_Web.pdf
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Acties 
groen/blauw netwerk: 
Partners op het terrein
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Bosgroepen (www.bosgroepen.be)
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Regionale landschappen
(www.regionalelandschappen.be)
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Streekvereniging Zuidrand
(www.dezuidrand.be)

Open ruimte gewestplan: ongeveer 54,7%
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Uitbouwen fijnmazig netwerk trage 
verbindingen
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2016
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Acties 
groen/blauw netwerk: 
Provinciale ondersteuning
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Samen Sterk:
Actuele provinciale beleidslijnen
• Vergroenen speelplaatsen
• Vergroenen bedrijventerreinen en zorginstellingen
• Trage Wegen (als ‘ruggengraat’ van fijnmazig groen/blauw netwerk)

• Studiedag 17 mei 2019
• Landschapsecologische kwaliteit beekvalleien
• Bosuitbreiding
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Bedrijven: BIODIVA scan
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Bedrijven: kennis en ervaringen
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Bedrijven: groen met meerdere functies
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Acties 
groen/blauw netwerk: 
Sensibilisatie
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Provinciale producten sensibilisatie
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verrassing
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Een heel bijzondere 
‘ecosysteemdienst’
• Verwondering en bewondering door en voor natuur

Met een cover van 
graspapier  



Bedankt
Vragen: 
regiowerking@provincieantwerpen.be
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