
Tijdens de workshops werd een stemsessie gehouden om het groenblauw net-
werk te concretiseren. Met behulp van stembakjes stemmen de deelnemers op 
een reeks elementen die volgens hun wel, soms, of niet kunnen behoren tot het 
groenblauwe netwerk. Achteraf werden de resultaten plenair besproken en be-
argumenteerd waarom bepaalde elementen al dan niet tot een groenblauw net-
werk kunnen behoren. De belangrijkste argumenten zijn de volgende. 

1. Schaal: Het effect van sommige elementen op de verschillende uitdagingen is op 
kleine schaal vaak beperkt terwijl ze op grotere schaal wel degelijk be-
langrijk kunnen zijn. Het effect van een individueel groendak is bijvoor-
beeld beperkt, maar gegroepeerd in een zone kunnen ze een belang-
rijke rol hebben voor de mitigatie van hitte-eilanden. 

2. Beheer & inrichting: Het effect van een aantal elementen is sterk afhankelijk van 
hoe ze ingericht zijn en beheerd worden. Een meer ecologische inrich-
ting of beheer maakt dat een element eerder als onderdeel van een 
groenblauw netwerk beschouwd wordt. Een kanaal mét ecologisch in-
gerichte oevers wordt bijvoorbeeld sneller tot een GBN gerekend dan 
een kanaal met betonnen oevers.

3. Context: De ligging van het element in het landschap en de samenhang met 
andere elementen is bepalend voor het feit of het al dan niet deel uit-
maakt van een GBN. Laanbomen maken bijvoorbeeld vooral deel uit 
van een GBN als ze verbonden zijn met andere groenelementen. 

4. Potentie: Alle (groen)elementen zijn potentieel inschakelbaar in een netwerk, 
maar in de praktijk zijn de potenties niet altijd benut. Er moet voldaan 
zijn aan “minimale kwaliteitseisen”. Wat onder die eisen verstaan wordt 
is onduidelijk. Gaat het enkel over ecologie en biodiversiteit of ook 
over de andere functies van het groenblauw netwerk? 

“Als ik een das was, ben ik content met een maisveld* waar ik door kan i.p.v. 
tuinen** met afsluitingen.” - deelnemer tweede workshop 

* Akker- en tuinbouw: 11 ja-stemmers 
** Tuinen: 24 ja-stemmers
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GBN ELEMENTEN EN HUN SCORES

erosie verminderen hitte-eiland biodiversiteit luchtkwaliteit waterretentie koolstofopslag

Dit diagram toont enkele GBN elementen en hun score die we vinden in literatuur op een aantal ecosysteemdiensten. 

Eigen verwerken met gegevens uit:  
Liekens Inge, Smeets Nele, Staes Jan, Van der Biest Katrien, De Nocker Leo, Broekx Steven (2013). Waardering van ecosysteemdiensten, een handleiding. Digitale versie maart 2018 
Hendrix Rik, Liekens Inge, De Nocker Leo, Vranckx Stijn, Janssen Stijn, Lauwaet Dirk, Brabers Leon, Broekx Steven (2015). Waardering van ecosysteemdiensten in een stedelijke omgeving, een handleiding. Januari 2015.

Hoewel een groenblauw netwerk erg veel functies1 vervult, kregen 
voornamelijk de elementen met een hoge biodiversiteitsfunctie een 
hoge score toebedeeld. Ecoducten2 bijvoorbeeld scoren erg hoog, 
vervullen voornamelijk een biodiversiteitsfunctie en in enkele geval-
len een recreatieve functie. Volkstuinen3 daarentegen tellen meerdere 
functies: sociale cohesie, voedselproductie, waterretentie, ontspan-
ning, mentale gezondheid, ... maar krijgen een lagere score van de 
deelnemers.  

 
 
1De functies van het groenblauw netwerk die de deelnemers van de workshops vermeldden zijn de vol-
gende:
recreatieve en functionele (trage) mobiliteit, (water)recreatie, speelbossen en ander recreatief groen, aan-
trekkelijke landschappen buurtgroen, nabij groen, zicht op groen, aangename leefomgeving, sociale co-
hesie, natuurbeleving, educatie, draagvlak, mentale en fysieke gezondheid, groene werkomgeving, groen 
imago bedrijven, meerwaarde vastgoed, biodiversiteit (populatie, migratie) zowel in de stad als buiten de 
stad, luchtkwaliteit, koolstofopslag, water (-infiltratie, -overlast, -tekort, -productie), hittestress tegengaan, 
verkoeling voor dieren op het platteland en voor mensen in de stad, biomassa (hout, jacht, energie, voed-
sel, bodemvruchtbaarheid, erosie tegen gaan, agrobiodiversiteit, bestuiving, plaagbeheersing, nature 
based solutions, onderhoudskosten beperken, identiteit, cultuurhistorische landschappen (bij recreatief 
groen) 

2 ecoducten: 47 ja-stemmers 
3 volks- en samentuinen: 19 ja-stemmers

Welke elementen behoren tot een groenblauw netwerk?

Deze grafiek toont de resultaten van de twee 
stemrondes met een totaal van 53 deelnemers. 
In een aantal gevallen werden niet alle stemmen 
geregistreerd door het systeem waardoor enkele 
balkjes korter zijn. 



Wat zou je veranderen aan deze definities ? 
Welke definitie heeft je voorkeur? 

1. Groene infrastructuur is een netwerk van kwaliteitsvolle natuurlijke en halfnatuur-
lijke gebieden en andere landschapselementen die natuurlijke processen herber-
gen. Het beheer en gebruik ervan heeft tot doel de biodiversiteit te beschermen 
en andere maatschappelijke doelen te realiseren in zowel een landelijke als meer 
verstedelijkte omgeving” (Definitie Natuurrapport)

2. Een stelsel van beschermde gebieden en groene infrastructuur (relatief natuur-
lijke elementen in het cultuurlandschap) is de basis om het voortbestaan van waar-
devolle soorten, ecosystemen en ecosyteemdiensten op de lange termijn te ver-
zekeren. Groene infrastructuur speelt hierbij een rol zowel door het verbinden van 
mensen met het profijt dat ze hebben van de diensten die het landschap levert, 
anderzijds door de ruimtelijke samenhang van het netwerk van beschermde gebie-
den te versterken met een rijke biodiversiteit als resultaat (Vos et al 2017).

3. Een groenblauw netwerk is een ruimtelijk samenhangend systeem van terrestri-
sche en/of aquatische elementen, die met elkaar een of meer functies ondersteu-
nen die op landschapsschaal functionele samenhang behoeven. Voorbeelden van 
dergelijke functies zijn doelsoorten in het natuurbeleid (Grashof-Bokdam & Van 
Langevelde, 2005) en biodiversiteit voor plaagonderdrukking (Geertsema et al., 
2004).

4. Groenblauwe dooradering is het netwerk van relatief natuurlijke landschapsele-
menten in het landschap, zowel op het platteland als in de stad. Hier spelen zich 
natuurlijke processen af zoals water vasthouden en het instandhouden van vijanden 
van plaatinsecten, waar de biodiversiteit een sleutelrol speelt. Wanneer aan derge-
lijke natuurlijke processen waarde wordt toegekend, spreken we van ecosysteem-
diensten of landschapsdiensten. (Steingrover et al 2011)

5. Groenblauwe netwerken zijn ruimtelijke structuren van groene en blauwe land-
schapselementen die met elkaar functioneel samenhangende netwerken vormen. 
Groenblauwe netwerken zijn beeldbepalend en de drager van een groot aantal 
landschapsfuncties, zoals cultuurhistorische identiteit, waterregulatie, ziekte- en 
plaagregulatie in voedselgewassen, filtering van roetdeeltjes uit de lucht, recreatie 
en beleving (Opdam, 2009).

6. ‘Green Infrastructure (GI)’ voegt aan deze urban green spaces nog sterker de 
gebruikswaarden toe: ‘een verbonden netwerk van groene ruimte welke natuurlij-
ke ecosysteemwaarden en functies en de daaraan gelieerde diensten of voordelen 
levert aan de menselijke populatie’. De groenblauwe dooradering wordt gezien als 
de integratie en interactie van verschillende diensten en voordelen vanuit hetzelf-
de gebied. De groenblauwe dooradering wordt ook wel in structurele zin gedefini-
eerd als verschillende componenten die samenwerken om een netwerk te vormen 
of te handhaven welke ecologische en sociale processen ondersteunen. Hierbij 
zijn ‘hubs’ (knooppunten) en ‘links’ (verbindingen) de belangrijkste onderdelen. De 
EEA heeft dit uiteindelijk samengebracht: ‘groenblauwe dooradering als een con-
cept dat de connectiviteit van ecosystemen, hun bescherming en de levering van 
ecosysteemdiensten en goederen samenbrengt, waarbij ook mitigatie en adaptatie 
aan klimaatsverandering wordt geadresseerd’ (EEA 2011) 

7. ‘Groenblauwe netwerken’ is een concept om samenwerkingen tussen uiteenlo-
pende stakeholders te stimuleren om een duurzaam landschap te realiseren. 

8. Groenblauwe netwerken hebben als doel de leefkwaliteit te verhogen, klimaatef-
fecten te milderen, biodiversiteit te bevorderen en andere maatschappelijke doe-
len te realiseren.

9. Groenblauwe dooradering is een fijnmazig netwerk van groene mas sa en water 
door open en bebouw  de ruimte. Het bestaat onder meer uit open rivier  en beek-
valleien, groene massa’s zoals parken en (speel)bossen, lijnelementen zoals bomen-
rijen, houtkanten of bermen, wateroppervlakten zoals vijvers, poelen en bekkens, 
en aan gebou  wen gekoppeld groen zoals tuinen, groendaken of groengevels. 
Groen  blauwe dooradering bevordert de ecologische samenhang van grote aan-
eengesloten gebieden met klei nere fragmenten in of nabij de stad, maakt ruimtes 
klimaatbestendig en draagt bij aan de levenskwaliteit en het welzijn van de stads-
bewoners door ze te verbinden en toeganke lijk te maken. (witboek BRV)

10. Robuuste open ruimte omvat het samenhangend geheel van structuurbepalen-
de rivier  en beeksystemen, aaneengesloten landbouw , natuur  en bosgebie  den en 
de verbindingen hiertussen. Het omvat kerngebieden gericht op voedselproductie 
of biodiversiteits  behoud, het netwerk van rivier  en beekvalleien als een fijnmazig 
netwerk van groenblauwe aders doorheen de open en bebouwde ruimte. Fijnmazi-
ge groenblauwe dooradering draagt bij tot het ver  beteren van de verbinding tus-
sen natuurgebieden en bevordert de ecologische samenhang van gro  te aaneen-
gesloten gebieden met kleinere fragmenten in of nabij de stad. Nederzettingen 
(dorpen, gehuchten, ...) en infrastructuren voor transport en energie maken onder-
deel uit van de open ruimte. De rol van de openruimtestruc  tuur en de onverhar-
de ruimte zijn het vertrekpunt bij keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling. (witboek 
BRV)

11. Het groenblauwe netwerk is het netwerk van beplanting, spontane vegetatie en 
waterelementen (Hermy, 2005).

12. Ik heb liever geen definitie. 



Kaarten.

Hulpmiddelen voor ruimtelijke analyses van GBN
Selectie van reeds beschikbare hulpmiddelen

“Natuurwaardeverkenner” (VITO) 

“Interactieve kaart ecosysteem-
diensten Vlaanderen” (INBO)  

(vb. vermeden erosie in Leuven)

“Geoloket ecosysteemdiensten” 
(Ecoplan-project) 

(vb. verbetering  van luchtkwaliteit)

“Geoloket Waterkwaliteit” (VMM) 
(Kaarten m.b.t. waterkwaliteit oppervlaktewater, 
afvalwater bedrijven, waterzuiveringsinstallaties, 

frequentie riool-overstorten, waterbodem…) 

“Waterinfo.be” 
(Kaarten m.b.t. watertoets (overstromingsgevoelig gebied 2017), 

overstromingsrisico’s, neerslag, overstromingsvoorspeller 
(met o.a. life waterstanden), actuele en voorspelde droogte 

en andere relevante data…)) 

“Dataviewer Lokale Leefkwaliteit” (Omgeving)
In ontwikkeling (nog niet online)

a2

a3

a4 a5

a6

“Geopunt” 
(bv. luchtfoto’s (IR), Groenkaart (2012), bodemafdichting,  waterkwaliteit en erosie, beschermingszones drinkwater, 
wandel- en fietsroutes… maar ook scholen (m.b.t. “pimp-je-speelplaats”), bushaltes (m.b.t. “groene haltes”), enz…)

a1

“IMAGO-toolbox”-kaartenset (ILVO) 
(o.a. evolutie bebouwingsdichtheid, landbouw vs.

verpaarding, tuinendichtheid, enz…)

Website “Waarnemingen.be”
(Allerlei biodiversiteitsdata en verspreidingskaarten,

bv. vleermuizen (foto’s) en nesten Gierzwaluw)“DOV - Databank Ondergrond Vlaanderen” 
(vb. kaarten m.b.t. organische stofgehalte (indicatief), 

grondwatervergunningen, enz…) 

a7

a8 a9
a10
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Geopunt (Agentschap Informatie Vl.)

Waterinfo.be

Website Waarnemingen.be (biodiversiteitsdata…)

Geoloket Waterkwaliteit (VMM)

DOV - Databank Ondergrond Vlaanderen

IMAGO-toolbox  (ILVO)

Interactieve kaart Ecosysteemdiensten  (INBO)

Natuurwaardeverkenner (VITO)

Geoloket Ecosysteemdiensten  (Ecoplan-project)

Dataviewer Lokale Leefkwaliteit   (Dept. Omgev.)  (net online)

Meermaals gebruikt Mij bekend, maar zelden of niet gebruikt Mij onbekend

Tijdens de tweede workshop werd gepeild naar de bekendheid van heel wat reeds 
beschikbare hulpmiddelen voor de ruimtelijke analyse van groenblauwe netwerken. 
Beeldmateriaal van bestaande producten voor relevante ruimtelijke informatie wer-
den samengevoegd op de poster hiernaast. Er werd gevraagd in welke mate deze 
instrumenten gekend en frequent gebruikt werden door deelnemers of hun naaste 
collega’s. Hoewel dit slechts een indicatieve oefening is, leveren de cijfers toch een 
interessant beeld op. 

In vergelijking met de instrumenten op andere posters, zijn de instrumenten over 
de kaarten het meest gekend. Toch zijn er ook heel wat lage scores. Die kunnen te 
wijten zijn aan de grootte van het aanbod en fragmentatie van informatie. Zo zijn er 
bijvoorbeeld verschillende tools voor ecosysteemdiensten waarbij de redenering 
die achter de kaarten schuil gaat erg complex is. Dat weerhoudt sommige deelne-
mers om de kaarten te gebruiken om bijvoorbeeld iets te argumenten. Een andere 
verklaring kan te maken hebben met het niet altijd doeltreffend communiceren van 
bepaalde producten nadat de ontwikkeling ervan afgerond is. Voor instrumenten 
die wel gekend zijn maar weinig gebruikt worden, zou moeten achterhaald worden 
wat de reden is. Mogelijks zijn ze te complex, niet gebruiksvriendelijk, niet aange-
past aan de noden van de gebruiker, ... 

Resultaten van de score-oefening naar de bekendheid en het gebruik van hulpmiddelen voor ruimtelijke GBN-
analyse. (De scores werden toegekend op niveau van de organisatie/dienst, m.a.w. deelnemers incl. hun naaste
collega’s.)



Inhoudelijke onderbouwing. 

“Richtlijn voor het opmaken van een stedelijk 
groenplan” (ANB, 2009)

“Draaiboek Groenplan. 
Richtlijnen bij het opmaken 
van een lokale groenvisie.” 

(ANB, 2015)

Vademecums Natuurtechniek 
“Wegen” en “Waterlopen”  

(Dept. Leefmilieu en Infrastructuur, 1994/1996) 

(o.a. ontsnippering, natuurvriendelijke oevers…) 

“Natuur op bestelling?” 
Natuur en natuurontwikkeling  in stedelijke en 

verstedelijkte gebieden (IN i.o.v. WWF, 1994 )

Praktijkgidsen
“Landbouw en Natuur”

(Dept. Landbouw en Visserij, 2012)

Hulpmiddelen voor onderbouwen van GBN-visies
Selectie van reeds beschikbare hulpmiddelen

“50 Tinten groen. 
Naar een gemeenschappelijke 
beleidsstrategie voor groene 
infrastructuur.” (INBO, 2017)

“Communiceren over de voordelen 
van natuurontwikkeling”  en

“Heldere ecosysteemdienstentaal”  
(INBO, 2014/2016) 

“Daarom groen!  Waarom u wint bij 
groen in uw stad of gemeente.” 

(VITO en INBO i.o.v. ANB, 2012)

(literatuurstudie over de baten van groen) 

Vademecums 
“Harmonisch Park- en Groenbeheer”  (ANB, 2004-heden)  

(incl. “opmaak bomenplan” en “duurzaam ontwerp”)

“Leidraad pesticidentoets” 
“Pesticidenvrij ontwerpen” 

(VMM, 2009/2015)

“Groenbeheer…  
een verhaal  met toekomst.”

(Hermy, 2005)

“Systematiek van natuurtypes voor Vlaanderen”  
(INBO, periode 2000-2003)

(incl. boekdeel over landbouw- en cultuurlandschappen)

Website “Ecopedia”  (INVERDE)

(kennisplatform over natuur- en groenbeheer

i.s.m. ANB, INBO, Plantentuin Meise, 

Natuurpunt en andere partners…)

“Natuurbeheer”
(Hermy & De Blust et al, 2011)

“Punten en lijnen in 
het landschap”

(Hermy & De Blust , 1997)

Handboek voor beheerders:
“Habitats” en “Soorten” 

(INBO 2012/2014)  (EU-natuur)

Vademecum 
“Bosuitbreiding en 
bosverbinding voor 

lokale besturen”
(VBV vzw, s.d.)

Veldgids “Ontwikkeling 
van botanisch waardevol 

grasland.”  (W-VL, 2008)

“Werk aan de berm.”
(Zwaenepoel, 1998)

b1 b2 b3 b4

“Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten 
in Vlaanderen”  (incl. NARA-syntheserapport) (INBO, 2014) 

(o.a. uitgebreide analyse van concept en 16 ecosysteemdiensten…) 

b6 b8

b9 b10 b11 b12

b13
b14

b15 b16

b17 b18
b19 b20

b7b5
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Vademecums “Harmonisch Park- en Groenbeheer”   (ANB)

Website “Ecopedia”  (INVERDE)

Punten en lijnen in het landschap  (Hermy & De Blust)

Vademecums Natuurtechniek “Wegen” en  “Waterlopen” (LNE)

Natuurbeheer (Hermy, De Blust et al)

Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten (NARA 2014) (INBO)

Werk aan de berm.  (Zwaenepoel)

Handboek voor beheerders: “Habitats” en “Soorten” (INBO)

Groenbeheer…  een verhaal  met toekomst. (Hermy)

“Leidraad pesticidentoets” en “Pesticidenvrij ontwerpen” (VMM)

Richtlijn voor het opmaken van een stedelijk groenplan.  (ANB)

Draaiboek Groenplan... opmaken van een lokale groenvisie. (ANB)

Veldgids “Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland”  (W-VL)

"Communiceren over de voordelen van natuurontwikkeling” en “Een heldere ecosysteemdienstentaal” …

Vademecum “Bosuitbreiding en bosverbinding voor lokale besturen”  (VBV vzw)

Systematiek van natuurtypes voor Vlaanderen  (INBO et al)

Daarom groen! (incl. brochure) (VITO/INBO)

50 Tinten groen (INBO)

Natuur op bestelling?  (IN)

Praktijkgidsen “Landbouw en Natuur”  (dept. L&V)

Meermaals gebruikt Mij bekend, maar zelden of niet gebruikt Mij onbekend

Tijdens de tweede workshop werd gepeild naar de bekendheid van heel wat reeds 
beschikbare hulpmiddelen voor de inhoudelijke onderbouwing van groenblauwe 
netwerken. Beeldmateriaal van bestaande producten voor relevante ruimtelijke in-
formatie werden samengevoegd op de poster hiernaast. Er werd gevraagd in wel-
ke mate deze instrumenten gekend en frequent gebruikt werden door deelnemers 
of hun naaste collega’s. Hoewel dit slechts een indicatieve oefening is, leveren de 
cijfers toch een interessant beeld op. 

Bovenstaande figuur toont een groot contrast tussen de verschillende handleidin-
gen. Sommigen worden vrij veel gebruikt, anderen helemaal niet. Dat kan te ma-
ken hebben met de grootte van het aanbod en fragmentatie van informatie. Eén 
centraal platform dat een goed overzicht biedt van alle bestaande en relevante 
kennis ontbreekt. Net zoals bij de kaarten kan dit ook te wijten zijn aan een gebrek 
aan doeltreffend communicatie van bepaalde producten nadat ze ontwikkeld zijn. 
Daarnaast geven deelnemers aan dat het “kennis-shoppen” op internet veel vra-
gen kan oplossen. 

Resultaten van de score-oefening naar de bekendheid en het gebruik van hulpmiddelen voor inhoudelijke onderbouwing van 
GBN-visies. (De scores werden toegekend op niveau van de organisatie/dienst, m.a.w. deelnemers incl. hun naaste collega’s.)



Horizontale integratie.

Hulpmiddelen om GBN te integreren in andere 

bestaande (plannings)instrumenten

“Ecowijken: definitie, inventarisatie en omschrijving 

van de randvoorwaarden.” 
(Universiteit Gent i.o.v. ANB, 2013)

Deel A: Rapport en Deel B: Inspirerende voorbeelden

“Duurzame stedenbouw in woord en beeld. 

Gids met praktijkvoorbeelden voor de transitie 
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Selectie van reeds beschikbare hulpmiddelen
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water en mobiliteit…)

“Duurzaamheidsmeter economische 

sites en bedrijventerreinen” 
(VLAIO, 2017) 

(o.a. hfdst. ecologie en duurzaam landgebruik…)

“Infofiche Duurzaam Gebouw -

Maximale biodiversiteit” 
(BIM – Brussels Instituut Milieubeheer, 2010) 

(o.a. Biotope Area Factor (BAF))

“Richtlijnenboek Milieueffecten-

rapportering voor de activiteitengroep 

‘stadsontwikkeling en recreatie’” 
(LNE, 2011) 

(met o.a. ANB-richtnormen groen, mitigerende 
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Website “Burgemeestersconvenant”

en website “Klimaat en Ruimte” 
(Departement Omgeving)
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Kindvriendelijke publieke ruimte (Mobiel 21) en Handboek Speelgroen (LNE)

Websites “Burgemeestersconvenant” en “Klimaat en Ruimte” (Dept. Omgeving)

Groenvoorzieningen in de verkeers- en verblijfsruimte (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

Opmaak hemelwaterplan - methodologie” (CIW)

Website “Sporten in de natuur” (Sport Vlaanderen)

Groene Functionele Belevingstrajecten (LNE)

Duurzaamheidsmeter wijken (LNE)

Richtlijnenboek MER voor de activiteitengroep ‘stadsontwikkeling en recreatie’ (LNE)

Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve richtlijnen voor ruimtelijke inrichting van…

Duurzame stedenbouw in woord en beeld (VIBE)

“LNE Adapteert” (Haskoning/LNE)

Duurzaamheidsmeter economische sites en bedrijventerreinen (VLAIO)

Naar een inspirerende leeromgeving (AGION)

Ecowijken: definitie, inventarisatie en omschrijving van de randvoorwaarden (UGent)

Infofiche Duurzaam Gebouw - Maximale biodiversiteit  (BIM Brussel)

Meermaals gebruikt Mij bekend, maar zelden of niet gebruikt Mij onbekend

Tijdens de tweede workshop werd gepeild naar de bekendheid van heel wat reeds 
beschikbare hulpmiddelen die ondersteuning kunnen bieden voor een meer hori-
zontale integratie of verankering van groenblauwe netwerken in andere beleidsdo-
meinen. Beeldmateriaal van bestaande producten voor relevante ruimtelijke infor-
matie werden samengevoegd op de poster hiernaast. Er werd gevraagd in welke 
mate deze instrumenten gekend en frequent gebruikt werden door deelnemers of 
hun naaste collega’s. Hoewel dit slechts een indicatieve oefening is, leveren de cij-
fers toch een interessant beeld op. 

In vergelijking met de instrumenten op andere posters, zijn de scores van de in-
strumenten over sector-overschrijdende integratie opvallend laag, zowel voor ge-
kendheid als gebruik. Nochtans is het dit type instrumenten dat kan helpen om een 
breder draagvlak te creëren en gedeelde verantwoordelijkheid na te streven. Deze 
categorie hulpmiddelen kan bovendien helpen om het GBN-verhaal sterker te kop-
pelen aan de lokale prioriteiten. Bijvoorbeeld aan lokale beleidsdoelen bij steden 
en gemeenten, bezorgdheden die sterk leven bij burgers of specifieke uitdagingen 
bij een lopend project. De lage scores tonen aan dat er op dit vlak wellicht nog 
heel wat winst te behalen valt met het oog op implementatie van groenblauwe net-
werken.

Resultaten van de score-oefening naar de bekendheid en het gebruik van hulpmiddelen die GBN kunnen linken aan doelstel-
lingen uit andere beleidssectoren. (De scores werden toegekend op niveau van de organisatie/dienst, m.a.w. deelnemers incl. 
hun naaste collega’s.)



Het ontwerpen van een groenblauw netwerk.
“Sommige toekomsten kan men voorspellen, andere moet men ontwerpen.”

(Taeke de Jong, 1992)

Als methode 

De complexe problemen in de wereld van vandaag maken ontwerpmatig onder-
zoek zinvoller dan ooit. Alleen door het formuleren van alternatieven, herdefiniëren 
van problemen en verbeelden van andere werkelijkheden, kunnen we de toekomst 
op een wezenlijke manier voorbereiden en de grenzen van het mogelijke verleg-
gen. Naast deze manier van ontwerp om kennis te genereren, wordt ontwerp bin-
nen de ruimtelijke planning meer en meer ingezet als instrument bij participatie-
processen om problemen te analyseren, verschillende scenario’s uit te tekenen en 
besluitvorming  en communicatie te ondersteunen. 

Heel wat auteurs omschrijven belangrijke karakteristieken die de kracht van ont-
werpmatig denken duidelijk maken. 

- gericht op de toekomst  
- gericht op alternatieven 
- gericht op prikkelen van verbeeldingskracht  
- gericht op onzekerheid 
- gericht op structureren van de chaos
- gericht op problemen herdefiniëren 
- gericht op oplossingen 
- ... 

Meer dan bij de bebouwde ruimte, moet bij groene ruimtes vroeg in het proces 
aandacht worden geschonken aan het beheer op korte en lange termijn. Groene 
ruimtes evolueren sterk mee met de seizoenen, met de tijd, met het weer. 

Geldof, C. & Janssens, N. (2007). Van ontwerpmatig denken naar onderzoek.  
Hermy, M. (2005). Groenbeheer, een verhaal met toekomst. 
Dehaene, M., De Vree, D., Dumont, M. (2014). Ontwerpmatig onderzoek en ruimtelijke transformaties  
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“The more traditional ways in which we speak about landscape and cities have been conditioned through the 
nineteeth-century lens of  difference and opposition. In this view, cities are seen to be busy with the technology 
of  high-density building, transportation infrastructure, and revenu-producing development, the undesirable 

effects of  which include congestion, pollution, and various forms of  social stress; whereas landscape, in 
the form of  parks, greenways, street trees, esplanades, and gardens, is generally seen to provide both salve 
and respite form the deleterious effects of  urbanization.” (James Corner in “Terra Fluxus”, Landscape 

Urbanism Reader)

“The park is stripped of  methaporical content and spiritual intention. It is demystified. The emphasis on 
materiality and the unveiling of  the technical means of  construction eliminate the transcendental in the 

park and invalidate the conceptual separateness of  the park from the city. Rather than being presented as 
isolated and protected from technology and capitalism and, in turn, offering the individual shelter from these 

forces, the park is understood as one of  many productive entities within the metropolis. Like the subway 
system or stock exchange, the park is a piece of  a system that contributes to and strives for maximum pro-
ductive efficiency. In its multiplicity of  functions, organized rationally according to function and production, 

the park is akin to an overlay of  activities of  the city. It no longer stands against the world but is one 
worldly thing among others.” (Anita Berrizbeita in “The Amsterdam Bos”, Recovering Landscape)

Vanuit deze twee vaststellingen beschouwen wij deze Groene 
Gordel als een collectie van 21ste eeuwse stadsparken. Het 21ste 
eeuwse stadspark is een landschap dat onderdeel uitmaakt van 
de stad en een duidelijke rol vervult die het “escapistische” 
karakter van de 19de eeuwse stadsparken ver overstijgt. Een 
21ste eeuws stadspark is een productief, werkend landschap met 
een sterke landschappelijke component en een werkende com-
ponent. En dit gaat samen met de rol van het park als sociale 
condensator, als een plek waar een heel eigen stedelijke cultuur 
zich kan ontwikkelen: werken in het landschap, educatie, kunst, 
evenementen, recreatie … 

Het Groenlint is een aanleiding om dit beeld van een Groene 
Gordel als collectie van 21ste eeuwse stadsparken scherper te 
stellen. Specifieke eigenschappen van ieder park worden geïden-
tificeerd en waar nodig bijgesteld om de identiteit van ieder park 
te versterken en het beter te verankeren in zijn context. Het 
landschappelijke karakter alsook het werkende karakter spelen 
hier een evenwaardige rol van betekenis. Actuele thema’s als 
stedelijke landbouw, recreatie, ecologie, water, energie, natuur en 
erfgoed, mobiliteit, groen … kunnen nieuwe lagen vormen die 
overheen de bestaande ruimte gelegd worden om het werkende 
karakter te versterken. In bepaalde deelgebieden is het voldoen-
de om hetgeen er is scherper in beeld te brengen om het gebied 
sterker op de kaart te zetten. In andere kan door minimale 
ingrepen een grote meerwaarde worden gerealiseerd. In nog 
andere zal er een proces op gang moeten gezet worden om stap 
voor stap een heroriëntering van het gebied te realiseren om dit 
te ontwikkelen naar een volwaardig 21ste eeuws stadspark bin-
nen deze Groene Gordel en aansluitend op het Groen Lint. 

Het Groenlint – een collectie van punten, lijnen, plat-
formen en landschapsmonumenten 

Het Groenlint laat toe om vanuit de stad en vanuit het lande-
lijk gebied de Groene Gordel van Oostende te verkennen, te 
ontdekken, te observeren... Het Groenlint ontsluit dit veelzijdig 
landschap. Dit vraagt enerzijds een goede aansluiting op het 
netwerk van de omliggende stadsdelen en landschappen en an-
derzijds een interessant traject van waaruit deze verkenning het 
best mogelijk is. Op bepaalde momenten loopt het traject tus-
sen wijk en Groene Gordel, op andere momenten dwars door 
één van de parkentiteiten van de Groene Gordel, op nog andere 
aan de buitenzijde. 

Het Groenlint wordt de ruggengraat van de Groene Gordel. 
Het Groenlint markeert één lijn langs en door de Groene 
Gordel. Deze lijn vormt een toegang tot het gebied en is een 
oriënterend element. Het tracé van het Groenlint wordt op een 

dergelijke manier getrokken dat een veelheid aan interessante 
plekken en landschappen aansluiten op dit traject. Tegelijkertijd 
wijst het Groenlint de gebruiker ook andere interessante plek-
ken en trajecten aan. Het uitbouwen van het Groenlint als één 
lijn – en niet een veelheid aan lijnen – geeft een goed evenwicht 
tussen richting geven aan de gebruiker en tegelijkertijd voldoen-
de vrijheid geven om zelf  te ontdekken, te vinden en te verlie-
zen in dit landschap. Ook vanuit pragmatisch oogpunt – kosten, 
realiseerbaarheid, flexibiliteit … - is de keuze voor één lijn ook 
te verkiezen.

Het Groenlint is geen continu doorlopende lijn. Dit traject 
wordt niet gebouwd als één aaneengesloten geheel. De veelheid 
van de contexten en de schaal van dit traject laten dit niet toe. 
Door een set van ingrepen van verschillende registers wordt 
deze lijn op het terrein gesuggereerd. Bomenrijen, mijlpalen en 
verhardingsstrips markeren de lijn. Platformen definiëren plek-
ken langs het traject. Landschapsmonumenten vormen herken-
ningspunten in het landschap. Observatoria leren kijken. 

Het Groenlint kan gebruikt worden op zeer veel verschillende 
manieren. Zowel functionele als recreatieve verbindingen zijn 
mogelijk via het Groenlint. Het Groenlint markeert zowel een 
lang traject rond de stad als kleine bewegingen in de omgeving 
van de woon- of  werkplek van mensen. Zowel een beweging 
van a naar b als lusvormige trajecten kunnen door het Groen-
lint worden geïnitieerd. 

Binnen het Groenlint kan kunst op verschillende manieren wor-
den ingezet. Zowel bij het ontwikkelen van de platformen, land-
schapsmonumenten en observatoria kan kunst een rol spelen. 
De referentieprojecten die in deze bundel getoond worden met 
betrekking tot deze observatoria zijn hiervan een voorbeeld. 
Daarnaast kan het Groenlint ook een podium worden voor ver-
schillende vormen van kunst. Op en langs het Groenlint zijn er 
een veelheid aan zeer diverse plekken met heel andere condities 
die een podium kunnen vormen voor allerhande performances, 
tijdelijke installaties … 

Ontwikkelingsstrategie 

De ontwikkelingsstrategie voor het uitzetten van het globaal 
ruimtelijk kader bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste de iden-
titeit van ieder 21ste eeuws stadspark van de Groene Gordel 
versterken. Ten tweede de realisatie van een Groenlint als toe-
gang tot het gebied. Ten derde het aansluiten van het Groenlint 
op het bestaande netwerk van de Groene Gordel maar ook van 
de omgeving (aan de ene zijde de stad en aan de andere zijde 
het agrarisch gebied). In deze laatste stap zit ook het wegwerken 
van missing links die aansluiten met het Groenlint. 

Als pilootproject voor het Groenlint stellen wij voor om deze 
niet te beperken tot locatie 3a en 3b. Zoals in de bundel dui-
delijk zal worden stellen wij voor om locatie 3a en 3b met mi-
nimale middelen aan te pakken. Dit komt voort uit een lezing 
van deze specifieke plek. Daarnaast denken wij dat het zinvol 
is om het beschikbare budget te spreiden. Naast het realiseren 
van het Groenlint ter hoogte van de wijk Nieuwe Koers denken 
wij dat er ook nog een aantal injecties kunnen gegeven worden 
op andere plekken langs het Groenlint. Met beperkte middelen 
kunnen een aantal platformen en landschapsmonumenten gere-
aliseerd worden. Op die manier wordt het traject reeds op korte 
termijn voelbaar op het terrein. 

groene gordel

groenlint
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Een collectie van 21ste eeuwse stadsparken
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1. Raversijdepark
2. Luchthavenpark
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groene gordel

groenlint

Als uitkomst 
 - case Groen Lint  
 
Het masterplan van Het Groen Lint definieert en structureert het landschap rond 
Oostende en is opgevat als een ruggengraat voor de groene gordel rondom de 
stad. Het verbindt de stad met het omliggende landschap en doet dienst als recre-
atief of functioneel wandel- of fietspad. De route ontsluit een caleidoscopisch land-
schap, telkens met een eigen identiteit waardoor bewegen langs het Groen Lint 
een ervaring vormt met verschillende belevingen. 
Langsheen het Groen Lint creëren punctuele interventies plekken van ver-
hoogde intensiteit. Deze gaan uit van de gelegenheid om verbeteringen aan
te brengen in het landschap of van een noodzakelijkheid om stedelijke proble-
men op te lossen zoals bijvoorbeeld wateroverlast.  
Naast de fietsroute die ruimtelijk heel concreet is, werkt het Groen Lint als een en-
thousiasmerend verhaal voor een ontwikkelingsstrategie voor de open ruimte. 

 - Tuinen van Stene 

Als onderdeel van het Groen Lint wordt momenteel voor de Tuinen van Stene een 
meer concreet inrichtingsplan opgemaakt. In het kader van Atelier De Stad op 
Canvas werd een atelier Groen Lint georganiseerd, waarbij jonge ontwerpers een 
plan voor een landbouwpark opmaakten. Nadien werd het project ingediend als 
pilootproject productief landschap bij de Vlaamse Bouwmeester. Met dat traject wil 
de stad tot een innovatief maar ook realiseerbaar ontwerp komen voor de site. Het 
plan geeft aan waar welke ingrepen op vlak van waterhuishouding moeten gebeu-
ren, hoe stadslandbouw zich kan ontwikkelen, hoe de toegankelijkheid is geregeld, 
... De uitdaging is om met zo weinig mogelijk ingrepen een maximale multifunctio-
naliteit te realiseren, een beheervriendelijke inrichting, ... 
 
 
www.vlaamsbouwmeester.be 

Conceptschema Het Groen Lint  
Georges Descombes, Technum/Tractebel engineering  nv

Masterplan Het Groen Lint  
Georges Descombes, Technum/Tractebel engineering  nv

Verdere uitwerking van Tuinen van Stene: principeschema’s, 
ontwerpschetsen en inrichtingsplannen 
Maat ontwerpers
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ACTIEPROGRAMMA
B. ambitieplan geeft houwvast
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Voedselpark ≠ maximale 
productie

Openheid bewaren Bestaand ecosysteem
als uitgangspunt

Randen als magneten ‘Achterkanten’:
vertaling van context

Toegankelijk maken 
voor alle soorten ge-VOEDSELPARK ≠ 

MAXIMALE PRODUCTIE
OPENHEID BEWAREN HET ECOLOGISCH SYSTEEM 

ALS STARTPUNT

Een voedselpark betekent niet dat 
we de site maximaal moeten inzet-
ten voor de productie van voedsel. 
De Tuinen van Stene moeten ook 
ruimte geven aan de andere aspec-
ten van voedsel voor de stadsregio 
(distributie, sociaal, educatief, 
ecologisch, landschappelijk...)

De productie die voorzien wordt op 
de site kan aanvullend zijn om het 
traditionelere landbouwverhaal. 
Een maximale complementariteit in 
de stadsregio wordt hierbij nage-
streefd.

De landschappelijke en ruimtelijke 
openheid van de site dient maxi-
maal gevrijwaard te worden. De 
openheid accentueert de overgang 
tussen de bebouwde stadsom-
geving en het landschappellijke 
ommeland. 

Het programatorisch functione-
ren van de site dient maximaal op 
elkaar afgestemd te zijn. Hierbij 
wordt het basis-ecosysteem maxi-
maal als uitgangspunt genomen. Er 
wordt geen tabula rasa gedaan mbt 
de bestaande systemen. De wa-
ter-huishouding van de site dient in 
het landbouwpark meegenomen te 
worden als een startpunt.  Hierbij 
dient ook nagedacht worden over 
buffering, ‘natte landbouw’,... 

RANDEN ALS MAGNETEN ACHTERKANTEN ALS 
VERTALING VAN CONTEXT

TOEGANKELIJK MAKEN 
VOOR ALLE GEBRUIKERS 

Het open landschap van deze pol-
der bezit vandaag een zeer beperkt 
aandeel van programma. Ook in 
een toekomstige invulling lijkt dit 
het meest wenselijk. De randen 
bezitten vandaag echter al heel 
wat potenties die verder versterkt 
kunnen worden. 

De randen vormen programma-
torische magneten die het land-
bouwpark van Stene mee zichtbaar 
maken en vormgeven.

Een aantal specifieke achterkan-
ten bezitten vandaag een kiem tot 
het programmatorisch opladen 
van de omgeving. We kunnen de 
achterkanten inzetten om nieuwe 
voorkanten te worden. De nieu-
we publieke ruimte kan op deze 
manier opgeladen worden terwijl 
de link met de omgeving vergroot 
wordt. De verscheidenheid aan 
achterkanten en functies vraagt ook 
voor andere ingrepen. 

Het opladen van deze achterkanten 
kan de concrete vragen die er van-
daag leven mee een plaats geven.
Het kan tegelijk een vernieuwde 
vorm van publieke ruimte zijn.

De eigendomsstructuur betekent 
vandaag al dat er verschillende 
gebruikers in het gebied aanwezig 
zijn. Door de Tuinen van Stene als 
een publiek park in te zetten zal 
de diversiteit van gebruikers enkel 
toenemen.

Het Groen Lint dient het landbouw-
park aan te snijden. De aanwe-
zige landbouwers met een groot 
machine-park vragen robuustere 
toegangen tot hun gronden, de 
CSA-landbouw daarentegen zal op 
een heel andere manier vormgege-
ven worden, net zoals de linken met 
de Torhoutsesteenweg.

ONTWIKKELINGSKADER
B. Concepten



Wat wil je nog kwijt aan het beleid?


