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- Vragen stellen via de chat
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- Presentaties na afloop beschikbaar op website
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Het natuurinclusieve gebouw als deel 
van een blauw-groen netwerk



Current status of the control variables for seven of the planetary boundaries.The green zone is 
the safe operating space, the yellow represents the zone of uncertainty (increasing risk), and the 

red is a high-risk zone. 

Will Steffen et al. Science 2015;347:1259855

Copyright © 2015, American Association for the Advancement of Science
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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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Natuur levert ecosysteemdiensten
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luchtkwaliteit
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Gezondheid (leerstoel zorg en natuurlijke leefomgeving)

(naar Nawrot, 2018)
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biodiversiteit en ecosysteemdiensten
werken aan netwerken

• the Green Infrastructure Strategy defines GI as ‘a 
strategically planned network of natural and semi-
natural areas with other environmental features designed 
and managed to deliver a wide range of ecosystem 
services’ in both rural and urban settings (EC, 2013a).
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Om de natuur terug naar de steden te brengen en initiatieven uit 
de gemeenschappen te belonen, roept de Commissie Europese 
steden van ten minste 20 000 inwoners op om tegen 
eind 2021 ambitieuze plannen voor stedelijke vergroening te 
ontwikkelen. Die plannen moeten maatregelen omvatten om 
toegankelijke stadsbossen, parken en tuinen, stadsboerderijen, 
groendaken en groenmuren, straten met bomen, stadsweiden en 
hagen met grote biodiversiteit te creëren. 

Om dit werk te vergemakkelijken, zal de Commissie in 2021 een 
EU-platform voor stedelijke vergroening oprichten in het kader 
van een nieuw “Green City Accord” met steden en burgemeesters. 
Hiervoor zal nauw worden samengewerkt met het Europees 
Burgemeestersconvenant. 
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Zelf aan de slag

Provinciaal groendomein Averegten

Provinciehuis Antwerpen

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/averegten/project-groendak.html
https://www.provincieantwerpen.be/provinciebestuur/provinciehuis/park.html

