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BIODIVERSITEIT, dat is méér groen 
voor méér dieren en planten
Zichtbaar en onzichtbaar werkt de provincie Antwerpen aan het verbeteren van de biodiversiteit 
op haar grondgebied. We doen dit samen met talrijke gedreven partners, zoals regionale land-
schappen, bosgroepen, Landschapspark Zuidrand, gemeenten en Vlaamse overheidsdiensten. 

Meer groen in je buurt
Van de stad tot het platteland, van een landschappelijk waardevol gebied tot een drukke weg of 
industrieterrein, op het land en langs het water, overal zijn mogelijkheden om te werken aan een 
samenhangend netwerk voor natuur. 

Zowel overheden als burgers kunnen 
hieraan meewerken. Door meer natuur in 
je tuin aan te trekken bijvoorbeeld of door 
houtkanten aan te planten als perceels-
scheiding. Door bossen te verbinden via 
dreven of door een vistrap aan te leggen 
in een grote waterloop.

De ‘landschapsbeelden biodiversiteit’ 
geven een visie op de gewenste groene 
infrastructuur in een streek. 

We organiseren trefmomenten om de 
visie van de landschapsbeelden biodiver-
siteit te vertalen naar concrete initiatieven 
op het terrein. We werken hiervoor samen 
met de talrijke spelers die zich binnen een 
streek inzetten voor biodiversiteit. 

Natuur vanaf de voordeur

Onder de noemer ‘biodiversiteit lokaal bekeken’ stimuleren we gemeenten om te 
werken aan groene infrastructuur. Dat kan op velerlei manieren. Denk maar aan het 
natuurlijk beheren van wegbermen of het aanplanten 
van streekeigen groen. Mooi om te zien, heerlijk om 
te vertoeven en ook nog eens goed voor de natuur. 
Dat is pas winst! 

Van inventarisatie naar actie

Via de opmaak van plannen ondersteunen we gemeenten en 
provinciale diensten bij het beheer van hun openbaar groen, 
natuur en landschappen. Na een grondige inventarisatie volgt 
een inrichtings- en beheeradvies of een actieplan. We hebben 
ervaring met drie verschillende plantypes: 

• gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
• inrichtings- en beheerplan (bosbeheerplan, natuurbeheerplan, 

parkbeheerplan en landschapsbeheerplan)
• inventarisatieplan (bermbeheerplan, inventaris kleine land-

schapselementen, groeninventaris).

Inventarisatie op het terrein © Provincie Antwerpen

Landschapsbeeld biodiversiteit ‘Zuid-Kempisch Heuvelland’

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit/biodiversiteit-lokaal-bekeken.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/beheerplannen.html


Een groene werkomgeving

Wie tekent niet voor een job in een groene omgeving? Door een 
doordachte en meer ecologische visie op groenaanleg of  
-onderhoud kan de biodiversiteit op een bedrijventerrein toenemen. 
Zo kun je door plaatselijk ruigere plekjes te creëren of insectenvrien-
delijke planten te voorzien heel wat planten en dieren aantrekken. 
Deze aanpak betekent bovendien vaak een kostenreductie ten 
opzichte van een klassiek groenbeheer en creëert een aangenamer 
werkklimaat.

‘BIODIVA’ is een biodiversiteitsscan die via een aantal vragen 
bedrijven helpt om biodiversiteit planmatig in de bedrijfsvoering op 
te nemen. Via BIODIVA vergroten we de bewustwording rond biodi-
versiteit op bedrijventerreinen en stimuleren we het ondernemen van 
concrete acties.

 
Groenaanleg op bedrijventerrein © Provincie Antwerpen

 

Beschermen van dieren en planten 
Binnen de provincie Antwerpen hebben de provinciale prioritaire soorten en de Europees 
beschermde soorten en gebieden een streepje voor. 

 
Ontdek de Antwerpse parels

‘Provinciale Prioritaire Soorten’ zijn typische 
Antwerpse soorten die op Vlaams of Europees 
niveau zeldzaam of bedreigd zijn in hun voort-
bestaan. Het zijn de parels waar we extra zorg 
voor willen dragen. Zij zijn dé basis voor het 
provinciale soortenbeleid. We houden bij waar 
deze soorten voorkomen en initiëren concrete 
projecten, bijvoorbeeld voor vleermuizen en 
rugstreeppadden.

 

Topnatuur in topvorm houden 

Om de Europees beschermde soorten en 
gebieden te behouden en waar nodig te 
versterken, dienen we gepaste maat-
regelen te nemen. Binnen de provincie 
Antwerpen doen we dit onder meer 
door de Natura 2000-doelstellingen 
op te nemen in de beheerplannen 
van die provinciale groendomeinen 
die overlappen met een speciale 
beschermingszone.

Ijsvogel is een provinciale prioritaire soort  
© Glenn Vermeersch

Blauwgrasland © Provincie Antwerpen

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/landschapsbeelden-biodiversiteit/Biodiversiteit en Bedrijven.html
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/dieren-en-planten/prioritaire-soorten.html
http://waarnemingen.be/pps_provincie_map.php?prov=17
http://waarnemingen.be/pps_provincie_map.php?prov=17


Exit invasieve exoten

Uitheemse planten en dieren die 
hier van nature niet voorkomen en 
die hier niet op eigen kracht zijn 
geraakt, worden ‘exoten’ genoemd. 
‘Invasieve’ exoten zijn exoten die 
zich ongehinderd voortplanten 
en schade veroorzaken zoals 
verminderde biodiversiteit, land-
bouwschade, allergische reacties, 
overstromingen, … . 

Om invasieve exoten onder controle 
te houden, zetten we in op drie 
sporen:
1. het voorkomen van nieuwe introducties door te kiezen voor alternatieven 
2. snel opsporen van invasieve exoten
3. snel ingrijpen via bestrijding

Expertise in 
natuuronderzoek
Een goede kennis van de natuur vormt 
de sterke basis van het (provinciaal) 
natuurbeleid. 

De ‘Antwerpse Koepel voor Natuurstudie’ 
(ANKONA) verenigt iedereen met inte-
resse voor natuurstudie in de provincie 
Antwerpen. Dit gaat zowel over vrijwilli-
gers, verenigingen als wetenschappers.

ANKONA biedt hen een forum om hun 
geleverde werk en hun activiteiten breder 
bekend te maken. ANKONA bevordert 
daarenboven het onderzoek naar planten 
en dieren in de provincie Antwerpen. 

 
Biologisch wateronderzoek © Provincie Antwerpen V

U
: 

D
ir

k 
V

an
d

e
n

b
u

ss
c

h
e

, D
e

sg
u

in
le

i 1
0

0
, 2

0
18

 A
n

tw
e

rp
e

n

DIENST DUURZAAM MILIEU- en NATUURBELEID
Departement Leefmilieu 
Desguinlei 100, 2018 Antwerpen
T 03 240 66 75 - leefmilieu@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be

De dienst Duurzaam Milieu-en Natuurbeleid 
(DMN) van de provincie Antwerpen werkt 
rond thema’s als natuur, landschap, milieu en 
duurzame ontwikkeling. Niet alleen stippelt 
de dienst het milieu- en natuurbeleid in de 
provincie uit, maar het team initieert, coördi-
neert en realiseert ook heel wat overkoepe-
lende bovenlokale projecten. 

In de reeks Beleidsthema’s verscheen reeds:
1. Werken aan biodiversiteit

Grote waternavel © Provincie Antwerpen

www.provincieantwerpen.be
http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/samenwerkingsverbanden/ankona.html
www.alterias.be
http://waarnemingen.be/invasive_alert_view.php
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