
De voordelen van 

groenblauwe 

ecosysteemdiensten 
in openbare domeinen

Inspiratie-dag 06/06/2019

“Openbaar groen en blauw als motor voor 

een leefbare gemeente”

Centrum Duurzaam Groen - Genk



Denken in functies… 

(N)iets nieuws onder de zon ?!



Functies van stedelijk groen op UIV-congres (1913)

“Het eerste congres van de UIV in 1913 

markeerde een unieke periode in de 

internationale ideeënuitwisseling en de 

ontwikkeling van de moderne stedenbouw. 

België stond even mee aan de top van de 

internationale stedenbouw […]. Tijdens het 

congres waren er drie centrale thema’s in 

de debatten over de stedelijke groenruimte: 

1) de functie van groen in de stedenbouw;

2) de band tussen stedelijke groen 

en natuurbescherming;

3) de veranderende actoren, functies 

en gebruikers van stedelijk groen.”

Bart Tritsmans (2016): 

“Bomen zijn waardevolle bijkomstigheden”



Functies van natuur en landschap in 1973-1975

Hoofdstuk 

“Waarden en functies van 

natuur en landschap”

Milieu-verbeterende functies

Recreatieve en volksgezondheidsfuncties

Natuurwetenschappelijke waarden

Educatieve waarden

Productie-functies

Esthetische en landschappelijke waarden

~ “Ecosysteemdiensten”

Congres “Naar een groenstrategie voor Vlaanderen” (1973-1975)



Groenblauwe functies in de HPG-visie (ANB, 2002)



Functies in het Harmonisch Park- en Groenbeheer



Ecosysteemdiensten in het Natuurrapport (INBO, 2014)



Functies in termen van 16 ecosysteemdiensten (NARA)



“GROENBLAUWE NETWERKEN” :

ROBUUSTE OPEN RUIMTE 

+
GROENBLAUWE DOORADERING 

Ecosysteemdiensten in het Witboek BRV  (2017)

Expliciete 

verwijzing naar 

ecosysteem-

diensten



Witboek BRV

“Vlaanderen beschikt in 2050 

over een robuuste en waar mogelijk 

multifunctioneel ingerichte 

open ruimte. 

[…]

De ruimte biedt zo 

noodzakelijke maatschappelijke diensten 

zoals voedsel, (drink)water, klimaatregulering, 

schone lucht, biodiversiteit, energie, 

zachte recreatie, grondstoffen en 

landschapsbeleving.” 

Ecosysteemdiensten in het Witboek BRV  (2017)



Vaak gehoord: 

“Wij werken al lang met zo’n ecosysteemdiensten-benadering. 

Maar we noemen dit gewoon anders, bv. multifunctionaliteit.”

Antwoord: 

Oké, maar een échte integrale ESD-aanpak is als het ware…

MULTI-FUNCTIONALITEIT ² 

Ook minder voor de hand liggende, minder zichtbare of indirecte baten 

worden actief betrokken in de besluitvorming: 

>>>  bewustwording !

Multifunctionaliteit ?  Doen we al… ?!



Antwoord: 

Basis voor ESD-benadering is eerder mensgericht waarderingskader

(functionaliteit voor ons als mens)… 

…maar dit sluit andere (eco-centrische) waarderingen niet uit.

→ direct (via de culturele diensten, o.a. natuurbeleving, -educatie…) 

→ indirect (via de rol van biodiversiteit bij de levering van veel diensten)

Aandachtspunt: (complementariteit!) 

De ESD-benadering ≠ een ecologische analyse op soortniveau

of van natuurverbindingen, enz…

≠ een volledige socio-economische studie
(met o.a. analyse van werkgelegenheid e.d.) 

Mens of natuur centraal ?

Vaak gehoord: 

“In de ESD-benadering staat de mens (té) centraal… maar wat met 

de inherente waarde van unieke biodiversiteit of leefgebieden.”



Enquête i.f.v. onderzoeksagenda 2020-2024 van het INBO

Doelgroep: 13 centrumsteden (+ Dendermonde): 8 respondenten

Hoofdzakelijk groen- en milieudiensten

Vraag m.b.t. “optimaliseren van natuurvoordelen” (ecosysteemdiensten)

INBO-bevraging over thema “stadsnatuur”  (2019)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 0

Momenteel reeds actief bezig met het optimaliseren van natuurvoordelen?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1

Geïnteresseerd in het optimaliseren van natuurvoordelen in de toekomst?



Enquête i.f.v. onderzoeksagenda 2020-2024 van het INBO

Vraag m.b.t. “ervaren barrières t.a.v. de ecosysteemdiensten-benadering”

INBO-bevraging over thema “stadsnatuur”  (2019)

• Gebrek aan structurele aanpak

“Te weinig structuur in de organisatie.”

• Versnippering van thema’s  (over verschillende diensten):

“Voedselproductie zit bij een andere dienst, maar de milieudienst voert 

hierrond actie. Het beheer van overstromingsrisico's en het onthardings-

plan zit bij de Wegendienst, maar groene oevers vallen onder de groen-

dienst. Rond klimaat is er nu een geïntegreerde studie (actieprogramma) 

opgestart. Natuur- en groeneducatie zit bij het scholenbeleid.”

• Slechts gedeeltelijke invulling  (i.p.v. integrale benadering):

“Er wordt momenteel slechts op een aantal ESD gewerkt…”



Gobelin – Bezorgdheden en randvoorwaarden m.b.t. GBN

• Voldoende aandacht voor bewustwording, kennisuitwisseling 
en opbouwen van vertrouwen tussen partners bij het 
samenwerken aan Groenblauwe Netwerken (GBN)

- Te weinig overleg en samenwerking over GBN 

(tussen lokale besturen, regionale landschappen, enz…).

- Netwerk(en) van belanghebbenden uitbouwen.

- Juiste ingangen vinden.

- Stakeholder-management, om ook de juiste partners 

mee te krijgen.

- Enz…

Voordelen van

ESD-benadering



Enkele belangrijke voordelen 

van een ESD-benadering



Voordelen van een ESD-benadering:

1) Impact op de kwaliteit van visies / plannen en de implementatie:

• Verbreding van gezichtsveld door alle relevante ESD te betrekken.

• Identificatie van win-wins en/of zgn. “trade-offs” (of tegenstellingen) 

tussen diverse vormen van landgebruik.

• Identificatie van bezorgdheden die leven in een gebied 

→ beter omgaan met complexe maatschappelijke verwachtingen.

• Uiteindelijk een vlottere implementatie van het plan… 

(bv. door nieuwe inzichten, meer gedeelde verantwoordelijkheid…).

→ o.a. door impact op individueel en groepsniveau (volgende dia’s)

Een integrale benadering via ecosysteemdiensten

O.b.v. “Proces-fiche participatieve ruimtelijke visievorming met ecosysteemdiensten.”

(Turkelboom et al, 2018)



Voordelen van een ESD-benadering:

2) Impact op individueel niveau:

• Nieuwe inzichten over mens-natuur-interacties 

(bv. verband tussen landgebruik, ecosystemen, biodiversiteit en de 

bijdrage ervan aan het menselijk welzijn)

• Bewustwording over voordelen van gemeenschappelijk plannen 

(bv. bereiken van extra baten door afspraken en acties op landschaps-

niveau, behoefte adaptieve strategieën qua duurzame ontwikkeling).

• Verandering in houding en opinies.

Een integrale benadering via ecosysteemdiensten

O.b.v. “Proces-fiche participatieve ruimtelijke visievorming met ecosysteemdiensten.”

(Turkelboom et al, 2018)



Voordelen van een ESD-benadering:

3) Impact op de groepsdynamiek:

• Positievere groepsdiscussies omdat het ESD-concept eerder 

oplossings-georiënteerd is.

• Sociaal leren via samenbrengen van diverse soorten kennis 

tijdens groepsdiscussies.

• Beter inzicht in de noden en achterliggende motivaties van 

andere actoren.

• Stimuleren van netwerken en het opbouwen van vertrouwen 

onder de deelnemers.

• En daardoor: bijdragen tot het oplossen van conflicten.

Een integrale benadering via ecosysteemdiensten

O.b.v. “Proces-fiche participatieve ruimtelijke visievorming met ecosysteemdiensten.”

(Turkelboom et al, 2018)



Traditionele 

kosten-baten-analyse

(o.b.v. beperkt # functies)

kosten

baten

Sommige (indirecte) kosten en baten 

blijven nog vaak onzichtbaar

in de besluitvorming 

(bv. afname bestuiving in fruitteelt) 

Multifunctionaliteit:  waarom beter alle baten bekijken…



Traditionele 

kosten-baten-analyse

(o.b.v. beperkt # functies)

kosten

baten

Evenwichtiger besluitvorming

met duurzame levering van baten

en vermeden (indirecte) kosten

Sommige (indirecte) kosten en baten 

blijven nog vaak onzichtbaar

in de besluitvorming 

(bv. afname bestuiving in fruitteelt) 

Volledige ESD-analyse met 

bijhorende kosten en baten

(o.b.v. alle relevante functies)

kosten - - -

baten+++

?

Multifunctionaliteit:  waarom beter alle baten bekijken…



Sterktes van systeemdenkers…

1. Gaan steeds op zoek naar relaties 

i.p.v. enkel naar feiten.

2. Verliezen zich niet in details

→ totaalbeeld van alle factoren 

3. Beseffen dat factoren elkaar kunnen 

versterken of neutraliseren

4. Beseffen dat de realiteit nooit een rechtlijnige opeenvolging 

van feiten is  (wel een wirwar van oorzaken)

5. […]

6. Bekijken de complexiteit van de realiteit vanuit oneindig 

veel standpunten

→ verplaatsen zich in het standpunt anderen

ESD, systeemdenken en schaalniveaus



Veel uitdagingen zijn – direct of indirect – verbonden 

…en er zijn ook veel relaties met GBN en met biodiversiteit !

Meer denken in 

systemen



Systeemdenken  – “Beweegvriendelijke groene wijk”

Klimaatbeleid Mobiliteit

Seniorenbeleid Luchtkwaliteit



KLIMAATREGULATIE  (LOKAAL)



KLIMAATREGULATIE  (LOKAAL)



Het stedelijk 

hitte-eiland



Het stedelijk 

hitte-eiland



Het stedelijk 

hitte-eiland



Het stedelijk 

hitte-eiland



Systeemdenken  – “Beweegvriendelijke groene wijk”



Systeemdenken  – “Beweegvriendelijke groene wijk”



Groenassen: zachte mobiliteit, energie, luchtkwaliteit… en biodiversiteit



Groenassen: zachte mobiliteit, energie, luchtkwaliteit… en biodiversiteit



Groenassen: zachte mobiliteit, energie, luchtkwaliteit… en biodiversiteit



Direct: invloed vegetatie op luchtkwaliteit

Indirect: zachte mobiliteit en luchtkwaliteit



Praktijkvoorbeelden “Natuur in de stad”



Praktijkvoorbeelden “Natuur in de stad”

Gevelgroen met bessen



Praktijkvoorbeelden “Natuur in de stad”

Gevelgroen met bessen

Klimopbij



Veel uitdagingen zijn – direct of indirect – verbonden 

…en er zijn ook veel relaties met GBN en met biodiversiteit !



Vaststelling:

Voor elke beleidssector levert investeren in 

andere zaken dan groene kwaliteit op het oog 

wellicht meer en directer resultaat op

(bv. projecten voor sociale cohesie, 

campagnes ter bevordering van beweging, 

gezondheidszorg, speelplaatsen, 

sporthallen, bedrijvigheid, enz.). 

Raad voor het Landelijk Gebied (NL)

Advies “Recht op groen” (2006)

Multifunctionaliteit, verweving en synergie in het GBN

RLG-advies “Recht op groen” (NL)

Maar bij gezamenlijk investeren 

in groene kwaliteit kan meer 

maatschappelijk rendement ontstaan, 

omdat groen veel functies tegelijk vervult.



Een breed spectrum aan 

ESD-hulpmiddelen



Vaak gehoord: 

“De waarde van natuur in geld uitdrukken?! 

Daarover kan elk natuurminnend mens zich toch 

alleen maar goed boos maken!”

Antwoord: 

Een breed spectrum aan

waarderingen is mogelijk. 

Monetaire waardering

is géén noodzaak… 

soms wel nuttig,

soms niet relevant,

soms ongewenst…

en soms onmogelijk.

Hoe concreet aan de slag gaan met ESD



Hoe waarderen ?



Mogelijke vragen:

• Wie speelt een rol in het project of wordt 
erdoor beïnvloed ?

• Welke ESD zijn aanwezig ?
• Wat is het belang van deze ESD voor 

diverse actoren ?
• Hoe verhouden ze zich t.o.v. andere gebieden ?
• Waar bevinden deze ESD zich in het gebied ?
• Wat wil ik bereiken in mijn projectgebied ?
• Welke ingrepen zijn zoal mogelijk ?
• Waar kunnen we deze ingrepen het best uitvoeren ?
• Hóe kunnen we die ingrepen het best uitvoeren ?
• Wat is de te verwachten impact van deze ingrepen ?

Ecoplan:  diverse ESD-tools i.f.v. noden / vraagstelling 

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/ecoplan-tools/

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/ecoplan-tools/


Ecoplan:  diverse ESD-tools i.f.v. noden / vraagstelling 

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/ecoplan-tools/

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/ecoplan/ecoplan-tools/


Ecoplan-viewer

www.ecosysteemdiensten.be

NARA-viewer

www.nara.be

Geopunt Vlaanderen

www.geopunt.be

Andere GIS-viewers zoals 

bv. de Bodemverkenner 

en Waterinfo.be 

Ruimtelijke analyse (met kwantitatieve waardering) ?



Natuurwaardeverkenner

(VITO)

ESD-QuickScan

(Ecoplan)

ESD-QuickScan  en  Natuurwaardeverkenner ?



Bewustwording via participatieve ESD-aanpak

Workshops ruimtelijke analyse

Interviews in “De Cirkel”

Workshops “sociale waardering ESD”

Terreinbezoek “Stiemerbeek”



Een praktijkvoorbeeld:  

“De Cirkel”  
(RVK  Jesseren)





Interview m.b.v. het ESD-kaartspel



Resultaten van de 

maatschappelijke bevraging

+



Resultaten van de 

maatschappelijke bevraging

+

Zaken die men uiteindelijk belangrijk vind, 

werden niet altijd spontaan vernoemd…

Opgelet: gecombineerd effect ! 

herinnering en/of bewustwording…



Verkenning van de verschillende functies van de vallei

(de zgn. ecosysteemdiensten (ESD))

Vraag: milieudienst wenste om dienst-overschrijdend na te 

denken over een concreet project: de Stiemerbeek

→ Input leveren voor de 

projectdefinitie voor 

de open oproep bij de

Vlaamse Bouwmeester.

→Kennisopbouw ESD

Doelgroep: 

Genkse stadsdiensten en 

enkele externe partners

Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

1. Inventarisatie van functies / baten

Fietstocht langsheen diverse kansen en uitdagingen in 

de vallei (m.b.t. verschillende functies) → geluidsfragmenten



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

1. Inventarisatie van functies / baten (geluidsfragmenten)

Vb. 1: “ontmoetingsfunctie in het groen”

familiale activiteiten en buurt- & groepsactiviteiten
zoals picknicken, zonnen, spelen, enz…

“Het buurtpark
(Schansbroek) 

vormt een 
onderdeel 

van het land-
inrichtings-

project.”

“We willen van 
de tuin van Betty 
een ontmoetings-

plek maken, 
met allerlei 

activiteiten…”

“We komen hier 
dadelijk nog 

langs een aantal 
picknick-plaatsen.”

(Thor-park)



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

1. Inventarisatie van functies / baten (geluidsfragmenten)

Vb. 2: “waterkwaliteit”

vermindering van instroom van vuil water en verbetering 
van het zelfzuiverend vermogen

“De waterkwaliteit 
is heel belangrijk 
voor dit gebied, 
niet alleen voor 

natuur, maar ook 
voor de mensen 
qua beleving.”

“Bij zware 
regenval gaan de 
riolen overlopen, 

met alle 
consequenties 

van dien…”

“De plantengroei 
in de beek draagt 

bij aan het 
zelfreinigend 

vermogen van 
de beek…”



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

2. Maatschappelijke waardering – Individueel

Essentieel – Zeer belangrijk – Belangrijk – Matig belangrijk  



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

3. Maatschappelijke waardering – In groep

Interactieve oefening: 

→ scoren en bediscussiëren van vallei-functies



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

3. Maatschappelijke waardering – In groep

Groeiende consensus t.a.v. een 

aantal functies dankzij discussies 

en nieuwe inzichten…

→ variatie in scores neemt af



Samenvattende figuur met de relatieve “waarde” per ESD in de Stiemerbeekvallei. 

Waardering van maatschappelijk belang volgens de perceptie van de stadsdiensten...

Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

4. Evaluatie van de workshop



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

4. Evaluatie van de workshop

Of hoe een discussie over 

baten/functies heeft bijgedragen 

aan het sociaal leerproces

(creëren van nieuwe inzichten)…



Praktijkvoorbeeld:  de Stiemerbeekvallei (Genk)

4. Evaluatie van de workshop

Belangrijke doelstelling van milieudienst Genk was bereikt: 

sector-overschrijdende interesse in verdere gebiedsontwikkeling.



In de ESD-
benadering 

staan 
bewustwording 

en integrale 
samenwerking 
vaak centraal…



Casestudie “Groenplan”

Een integrale aanpak voor 

het groen in Leuven



Een mooie / uitdagende functie in het groen…

Bestuursakkoord Leuven 2019-2025

10 hoofdstukken:

1. Participatie

2. Wonen

3. Mobiliteit

4. Veiligheid en aantrekkelijkheid

5. Inclusiviteit en zorgzaamheid

6. Duurzaamheid en klimaat

7. Bedrijvigheid

8. Gezondheid en sport

9. Bruisende stad

10.Vernieuwing en performantie



Een mooie / uitdagende functie in het groen…

Bestuursakkoord Leuven 2019-2025

10 hoofdstukken:

1. Participatie: groene burgerinitiatieven, co-creatie parken…

2. Wonen: groenbehoefte, demografie, segregatie…

3. Mobiliteit: beweegvriendelijke wijk, GFBT*, trage wegen…

4. Veiligheid en aantrekkelijkheid: GBN, hemelwaterplan…

5. Inclusiviteit en zorgzaamheid: gezonde leefomgevingen…

6. Duurzaamheid en klimaat: klimaatgroen, milieuthema’s…

7. Bedrijvigheid: GD “Bedrijven en Biodiv.”, leeromgeving…

8. Gezondheid en sport: sporten in groen/natuur…

9. Bruisende stad: cultuur en vrije tijd in de groene ruimte…

10.Vernieuwing en performantie: organisatorische aspecten

* GFBT = Groene Functionele Belevingstrajecten (LNE)



Bestuursakkoord Leuven 2019-2025 

vermeldt ook allerlei (op te maken) plannen… 

• Klimaatactieplan en klimaatadaptatiestrategie

• Hitteplan

• Hemelwaterplan en studie over verdroging

• Stadslandbouw- en voedselstrategie

• Erosiebestrijdingsplan

• Geluidsactieplan

• Mobiliteitsplan (lokaal en/of regionaal)

• Fietsbeleidsplan

• Speelweefselplan en Verbindingsweefselplan 

(alle straten en pleinen die ontmoetings- en 

speelplekken met elkaar verbinden)

• Schoolrouteplan en Trage-wegen-plan

• Masterplan Openbaar Domein 

• Enz…

Een mooie / uitdagende functie in het groen…

*GNOP = Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

GROEN-

PLAN

en

GNOP*



Bestuursakkoord Leuven 2019-2025 

en Roadmap 2025, 2035, 2050… (Leuven 2030) 

Een mooie / uitdagende functie in het groen…

*GNOP = Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan

GROEN-

PLAN

en

GNOP*

Programma 10:

Groene en 

veerkrachtige ruimte



Een mooie / uitdagende functie in het groen…

Participatie en groene burgerinitiatieven

bv. “Leuven maak het mee…”

Al +120 ideeën over het thema 

“Natuur en biodiversiteit”

Nog veel meer “groen” in 

andere thema’s…



Een mooie / uitdagende functie in het groen…



Bewustwording via informeren / sensibiliseren over ESD



Bewustwording via informeren / sensibiliseren over ESD



Bewustwording via informeren / sensibiliseren over ESD

Icoontjes voor ecosysteemdiensten door VLM.



Bewustwording via informeren / sensibiliseren over ESD

Goede toelichting kan achteraf werk besparen (bv. draagvlak, klachten…)



Bewustwording via informeren / sensibiliseren over ESD

Goede toelichting kan achteraf werk besparen (bv. draagvlak, klachten…)



ESD-benadering via de groenplanning

ANB, 2008

ANB, 2015



ESD-benadering via de groenplanning

Opmaak groenplan voor Leuven (1)

• Dit plan geeft heel concreet aan 

welke ingrepen waar nodig zijn 

(en prioritair zijn) om het aanbod 

aan groene ruimten kwantitatief en 

kwalitatief op te krikken en tot 

een samenhangend netwerk van 

groene plekken te komen.

• Schakel tussen structuurplan en 

concrete projecten en maatregelen.



ESD-benadering via de groenplanning

Opmaak groenplan voor Leuven (2)

• Geeft aan welke rol(len) elk gebied speelt

(bv. recreatief, natuurontwikkeling…).

• Bekijkt de verschillende functies en soorten groen: 

recreatief groen, natuur, bos, landschap en erfgoed en 

klimaatgroen (bv. ecosysteemdiensten). 

• Geeft voor elk van die functies doelstellingen en kaarten 

die tonen hoe die gerealiseerd kunnen worden.



BEHOEFTE AAN GROEN VOOR RECREATIE



Het hele spectrum van stadslandbouw-projecten:

land- en tuinbouwbedrijven (met korte-keten-verkoop)

“community-supported-agriculture” (CSA)

volkstuinen, tuinen en daktuinen

fruitbomen in parken, enz…





WATERBELEID EN 

OVERSTROMINGSPREVENTIE



ESD-benadering via de groenplanning

Opmaak groenplan voor Leuven (3)

• Ook aandacht voor privaat groen. 

(bv. onderzoek KULeuven: hitte-eiland en tuinen)



Groen op het privaat domein:

Groendaken, waterinfiltratie, energie en het hitte-eiland



Groen op het privaat domein:

Groendaken, waterinfiltratie, energie en het hitte-eiland

Waterdoorlatende verharding

Infiltratie m.b.v. wadi’s



ESD-benadering via de groenplanning

Opmaak groenplan voor Leuven (4)

• Parallel met het groenplan 

actualiseren we ook het gemeentelijk

Natuurontwikkelingsplan (GNOP) 

om de ecologische structuur 

van de stad in kaart te brengen.



ESD-benadering via de groenplanning  – Analyse 

Bestaande analyses in Ruimtelijk Structuurplan 2 en GNOP



Ecoplan-viewer

www.ecosysteemdiensten.be

NARA-viewer

www.nara.be

Geopunt Vlaanderen

www.geopunt.be

Andere GIS-viewers zoals 

bv. de Bodemverkenner 

en Waterinfo.be 

ESD-benadering via de groenplanning  – Analyse 



Concrete maatregelen:  groene bouwstenen…

Groenblauwe Netwerken: 

www.urbangreenbluegrids.com

http://www.urbangreenbluegrids.com/
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Website Klimaat en Ruimte  (Departement Omgeving):

www.klimaatenruimte.be
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Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Ontwerpprincipes:

ANB-vademecum 

“Duurzaam ontwerpen van groene ruimten” 

en andere vademecums

(HPG, Natuurtechnische Milieubouw, …) 
Technisch vademecum (ANB)

D

D

D

M

N

M

O

HPG-principes:

- Duurzaam

- Dynamisch

- Diversiteit

- Mensgericht  → ESD

- Natuurgericht

- Milieugericht  → ESD

- Organisatiegericht





Uitdaging 1:

Afwegingskader juiste balans i.f.v.

duurzame multifunctionaliteit !

(HPG + ontwerpprincipes)



• Draaiboeken lokale groenplannen (ANB) en de

groene functionele belevingstrajecten (LNE)

• Handleidingen duurzame stedenbouw / ecowijken…

• Richtlijnen m.b.t. (lokale) klimaatadaptatie

• Handleidingen groene speelruimte of schoolterreinen, 

natuur op bedrijventerreinen, enz…

• ANB-vademecums Harmonisch Park- en Groenbeheer

• LNE-vademecums natuurtechniek

• Praktijkboek natuur en landbouw… 

Duurzame GBN via gedeelde verantwoordelijkheid ?!



Uitdagingen m.b.t. groenplan…



Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Uitdaging 2:

Organisatorische aspecten i.f.v.

efficiëntie én duurzaam beheer !

(Ontwerpgericht beheer en beheergericht ontwerp)



Uitdagingen m.b.t. groenplan…



Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Uitdaging 3:

Bewust kansen creëren voor

biodiversiteit (in de stad) !

(Aanknopingspunten met natuurdoelen (GNOP))



Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Een groenplan dat duurzaam is:

Principe 3.2.1:

Het in stand houden van het park / groen …

Principe 3.2.2: 

Totaalvisie op het park / groen in de omgeving. 

Principe 3.2.3:

Evenwicht tussen eigenheid van park / groen, 

maatschappelijke behoefte en draagkracht.

Principe 3.2.4:

Behoud van de standplaatskwaliteit.

→ bv. hemelwaterplan en de (potentiële) impact van strooizout

Principe 3.2.6:

Duurzaamheid door natuurgericht beheer.  (biodiversiteit = veerkracht)

Brochure HPG



Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Een natuurgericht groenplan:

Principe 7.2.1:

Behouden en verhogen van de biodiversiteit…

Principe 7.2.2: 

Natuurlijke processen worden gestimuleerd.

→ ESD en “natuur-gebaseerde” oplossingen

Principe 7.2.3:

Elementen met hoge natuurwaarde worden 

behouden (+ aangepast beheer).

Principe 7.2.4:

Landschapselementen prioritair beschermen, behouden en beheren.

Principe 7.2.7:

Bomen moeten oud kunnen worden.  (bv. standplaats straatbomen)

Brochure HPG



Uitdagingen m.b.t. groenplan…

Een organisatiegericht groenplan:

Principe 9.2:

Naleving van alle wettelijke instrumenten en 

regelingen.  (bv. natuurbescherming)

Principe 9.3: 

Aandacht voor rendabiliteit. (i.p.v. “luxe-ideeën”…)

Principe 9.5:

Lastenboek voor werken.

→ randvoorwaarden in bestekken, ook RUP’s… !!!

Principe 9.6 en 9.7

Jaarplannen zijn de motor voor organisatiegericht beheer.

Ze worden begroot o.b.v. normen.

→ financiële consequenties van inrichting / beheer (i.f.v. haalbaarheid)

→ beheercapaciteit groendienst

Brochure HPG



…EINDE 
OF HET BEGIN VAN…


