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Inspiratiedag openbaar groen en blauw

als motor voor een leefbare gemeente



Groenblauwe dooradering

- veel definities

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2018)

- is een fijnmazig netwerk van groene verbindingen en waterlopen door 

open en bebouwde ruimte. 

- het bestaat onder meer uit open rivier- en beekvalleien, groene massa’s 

zoals parken en (speel)bossen, lijnelementen zoals bomenrijen, 

houtkanten of bermen, wateroppervlakten zoals poelen, vijvers en 

bekkens, en aan gebouwen gekoppeld groen zoals tuinen, groendaken 

of groengevels of groene en blauwe ecologische infrastructuur doorheen 

bedrijventerreinen en landbouwgebieden.

- dienen meerdere maatschappelijke doelen en worden daarom vanuit 

een multifunctioneel perspectief ontwikkeld. 

- is een basis voor leefkwaliteit in steden, dorpen en wijken. 

- worden maximaal toegankelijk gehouden.



Groenblauwe dooradering als

natuurverbinding (NVB)

- NVB heeft als doel natuur te ontsnipperen



Toestand van de biodiversiteit

- Meer dan 3/4 Natura 2000-habitattypes 

in Vlaanderen bevinden zich in een zeer 

ongunstige staat van instandhouding. 

(5/47 gunstig)

- 9/59 soorten bereiken momenteel een 

gunstige staat van instandhouding (15%).

- van circa 5% van het geschatte aantal 

soorten in Vlaanderen is de Rode-

Lijststatus gekend. Van de gekende 

soorten beschouwen we 6% als regionaal 

uitgestorven. Nog eens één op vier

is ernstig bedreigd, bedreigd of 

kwetsbaar.

(Steffen et al., 2015 Guiding human development on a 

changing planet)

2014 Natuurrapport – Hst4 Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen



versnippering

UN Environment Frontiers 2018/19 report

The critical advantages of landscape connectivity; 

One of five key emerging issues

Versnippering wordt als 

één van de belangrijkste 

oorzaken gezien waardoor

de aantallen soorten in ons 

land afnemen. 
(Natuurplanbureau 1997)



Versnippering v.h. landschap rode draad doorheen 

eerste ruimterapport
(2018 Ruimterapport Vlaanderen)

versnippering



Groenblauwe dooradering als

natuurverbinding (NVB)

- NVB heeft als doel natuur te ontsnipperen

- Versnippering is zowel een proces als een toestand waarbij leefgebieden 

van (een groep) soorten ruimtelijk zodanig uiteen gevallen is, dat het 

functioneren van de populatie wordt beïnvloed.

- een manier om versnippering op te heffen is het zorgen voor 

verbindingen tussen leefgebieden van soorten of tussen delen van die 

leefgebieden.  



Groenblauwe dooradering als

natuurverbinding (NVB)

- NVB worden functioneel en geïntegreerd benaderd. 

- Functioneel: soorten moeten effectief gebruik kunnen maken van 

de verbinding. Hiertoe bestaan (theoretische) modellen die uitgaan 

van  stapstenen, (dispersie- en leefgebied)corridors en 

sleutelgebieden. 

- Geïntegreerd: een natuurverbinding maakt deel uit van een 

landschap met verschillende functies, met duurzaamheid in 

gedachte wordt dit best geïntegreerd met de andere functies van 

dat landschap bekeken.

- NVB verbinden leefgebieden van soorten(groepen) (en dus habitats)

- NVB worden ontworpen vanuit die soorten

- Ambitieniveau’s mogelijk



Natuurverbindingsgebieden in Vlaanderen

Ecologische achtergronden, afbakening en mogelijke inrichting

Adriaens T. et al, INBO 2007 



Concreet aan de slag met NVB

- RSPL 2003: 80 natuurverbindingsgebieden geselecteerd met 
een hypothetische natuurlijke structuur als uitgangspunt

- Opgenomen in de gemeentelijke natuurrapporten 2018 
(Provincie Limburg, Provinciaal Natuurcentrum)



Case NVB63 Demervallei Hasselt

Databronnen analyse

- www.waarnemingen.be (waarnemingen soorten) 
- Ecopedia (ecologische kennis soorten)
- potentiële leefgebiedkaarten voor soorten

- https://www.inbo.be/nl/publicatie/afbakenen-van-potentile-leefgebieden-voor-europese-
en-vlaamse-prioritaire-soor

- Geopunt kaartmateriaal
- Biologische waarderingskaart
- Waterlopen
- Van nature overstroombare gebieden
- Bodemkaart
- Habitatrichtlijngebieden
- Historische kaarten

- www.natura2000.be Europese natuurdoelen

http://www.waarnemingen.be/
https://www.inbo.be/nl/publicatie/afbakenen-van-potentile-leefgebieden-voor-europese-en-vlaamse-prioritaire-soor
http://www.natura2000.be/


Case NVB63 Demervallei Hasselt



Case NVB63 Demervallei Hasselt





BEEK

- bermpje

- bittervoorn

- kopvoorn

- paling

- kwabaal

- snoek



BEEKOEVERS

- bruine winterjuffer

- grote roodoogjuffer

- metaalglanslibel

- weidebeekjuffer

- ijsvogel

- oeverzwaluw

- waterspitsmuis



MOERAS, POELEN EN NATTE GRASLANDEN

- Oranjetipje

- Boomkikker

- Meerkikker

- Kamsalamander

- Blauwborst

- Kleine karekiet

- Kievit

- watervleermuis



DROGE GRASLANDEN, BOSRANDEN

- Hooibeestje

- Kleine vuurvlinder

- Landkaartje

- Icarusblauwtje

- Roodborsttapuit

- Hermelijn

- Haas

- Grootoorvleermuis


