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De Groenzoeker

ANKONA-ontmoetingsdag 2023

Rembrandt De Vlaeminck

rembrandt.devlaeminck@provincieantwerpen.be
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•Waarom de GroenZoeker?

•Wat is de Groenzoeker?

•Voor de natuurliefhebber

•Bijdragen aan de GroenZoeker
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Waarom de GroenZoeker?
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Doelstellingen

• Aanleiding: Coronacrisis 2020

• intensief gebruik (bekende) groengebieden

• overschrijding draagkracht

• Doelstellingen GroenZoeker

• meer gebruik groen 

• binnen draagkracht

• op toegelaten plekken

• betere spreiding gebruik

• door ontsluiten van data helpen aanbod toegankelijk groen te vergroten

• i.f.v. klimaatadaptatie, gezondheid, woonkwaliteit, biodiversiteit ...
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Wat is de GroenZoeker?
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www.groenzoeker.be
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Selectie van toegankelijke groengebieden
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https://groenzoeker.be/wat/
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Thematische en geografische URL’s

• Inzoomen op een gemeente: https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&niscode=13019

• https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Spelen

• https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Honden

• https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Natuur

https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Spelen
https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Spelen
https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Honden
https://geoloket.provincieantwerpen.be/geoloketten/?viewer=groenzoeker&layertheme=Natuur
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Voor de natuurliefhebber
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Buitenleerplekken



12 - 14/03/2023

Vogelkijkhotspots en -hutten
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Waarnemingen van soorten
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Intekenen van een route en exporteren PDF



15 - 25/06/2018

Bijdragen aan de groenzoeker



16 - 14/03/2023

Bijdragen aan de GroenZoeker

Voor iedereen

Voor gevorderden

Bericht op groenzoeker.be / mail naar 
groenzoeker@provincieantwerpen.be

Melding in de kaart

Mapcomplete en Pin je Punt

Apps

OpenStreetMap editors

mailto:groenzoeker@provincieantwerpen.be
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Bijdragen aan de GroenZoeker
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Melding op de kaart

Via menu of 
rechtermuisklik
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www.openstreetmap.org

http://www.openstreetmap.org/
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MapComplete

Met MapComplete kan je bijdragen aan OpenStreetMap en zo ook aan de GroenZoeker.

https://mapcomplete.osm.be/

https://mapcomplete.osm.be/


MapComplete
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Pin je Punt

Ook met Pin je Punt dat op MapComplete is gebaseerd kan je bijdragen aan OpenStreetMap
en zo ook aan de GroenZoeker.

https://toerismevlaanderen.be/nl/pinjepunt

https://toerismevlaanderen.be/nl/pinjepunt


Pin je Punt
Werkt net als andere 
MapComplete-thema’s 
ook op tablet en 
smartphone



OpenStreetMap



OpenStreetMap

Met opmerkingen kan je zonder aanmelden bijdragen aan OpenStreetMap



OpenStreetMap

Mits aanmelden kan je editeren in OpenStreetMap. Voor gevorderden!



https://learnosm.org/nl_NL/mobile-mapping/osmand2

https://learnosm.org/nl_NL/mobile-mapping/streetcomplete/Apps

Naast MapComplete en Pin je Punt die goed mobiel werken zijn er ook 
apps waarmee je OpenStreetMap kan editeren

https://learnosm.org/nl_NL/mobile-mapping/osmand2
https://learnosm.org/nl_NL/mobile-mapping/streetcomplete/
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Meedoen?
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Zin om mee te helpen?

• Stuur een mailtje naar groenzoeker@provincieantwerpen.be en we houden je 
vrijblijvend op de hoogte van onze plannen.

mailto:groenzoeker@provincieantwerpen.be
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