VERSTEDELIJKT GRIJS
KLEURT GROEN EN BLAUW
VAN PLAN TOT REALISATIE IN VLAANDEREN EN EUROPA
Lekenrapport LIFE-project Green4Grey
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DE UITDAGING GROEN VOOR GRIJS
Vlaanderen is een van de meest ‘grijze’
verstedelijkte regio’s in Europa. Huizen,
infrastructuur, industrie en recreatie
nemen maar liefst een derde van de
ruimte in. De open ruimte geraakt
sterk versnipperd in almaar kleinere
fragmenten. Open ruimte verdwijnt
tegen een tempo van meer dan zes
hectare per dag.
Vooral de leefbaarheid in de stad en
de stadsrand komt zichtbaar onder
druk. Groene ruimtes die verschillende
functies kunnen vervullen, worden er
steeds kleiner. Ze veranderen in grijze
landschappen met vaak slechts één
functie en een beperkte maatschappelijke meerwaarde.

Het project Green4Grey wil onbebouwde open ruimtes in de Vlaamse
Rand een natuurlijk karakter en een
veelzijdige invulling geven: waterberging, recreatie, voedselvoorziening,
groene long, … Een beperkte ruimte
biedt zo een antwoord op grote uitdagingen, zoals klimaatverandering,
verstedelijking en verlies aan biodiversiteit.
Vlaanderen wil de toenemende
‘vergrijzing’ van het landschap stoppen. Met veelzijdige groen-blauwe
gebieden toont Green4Grey aan hoe
Vlaanderen die beleidsdoelstelling in
de praktijk kan brengen. De aanpak
spitst zich toe op één gebied en is alomvattend. Van plan tot uitvoering
wordt er nauw samengewerkt met
verschillende partners.
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DE AANPAK SAMEN VOOR
MULTIFUNCTIONEEL
GROEN-BLAUW

2.1

VERSCHILLENDE FUNCTIES
VLOEIEN SAMEN OP EEN PLAATS
Green4Grey vormt grijze, halfkunstmatige landschappen om in
meer natuurlijke landschappen, waar verschillende functies
worden gecombineerd:
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Natuur en biodiversiteit:
valleigebieden in verstedelijkte en
randstedelijke omgevingen zijn
vaak een hotspot voor beschermde
dier- en plantensoorten: denk maar
aan de boomkikker, de ringslang
of zeldzame orchideeën.

Klimaatadaptatie:
het klimaat verandert; langere periodes
van droogte en hevige regen zullen
elkaar afwisselen: daarom moeten
we onze omgeving ‘klimaatbestendig’
inrichten.

Leren over ons milieu:
bouw mee aan je leefomgeving en ontdek zo
de schatten van de natuur.

Buitenactiviteiten in het groen en
ontmoetingen: groene restruimtes
kunnen in een verstedelijkte omgeving ingericht worden als de ideale
plaats om mensen te ontmoeten.
Door die open ruimtes met elkaar
te verbinden ontstaan meer mogelijkheden om te wandelen, te joggen
of te fietsen in het groen.

Gezondheid, welzijn en rust:
groen biedt rust in de stadsdrukte en frisse lucht voor
een goede gezondheid.

Groene werkomgeving:
uitzicht op groen en een mooi
landschap maakt werken aangenamer,
maar geeft je ook de kans om in je
werkomgeving te genieten van de
natuur.

Groene woonomgeving:
mooie landschappen vanuit
je raam en aangenaam wonen
rond natuurlijke elementen zijn
een meerwaarde voor
je woonplek.

Duurzame voedselproductie:
pluk eens een appel van de
boomgaard of verbouw je
groenten in een volkstuin.
Lekker gezond en duurzaam.

Verbetering van de waterkwaliteit:
een goede waterkwaliteit is van belang
voor mensen, dieren en planten.

Waterbuffering:
valleien die opnieuw natuurlijk
meanderen, stimuleren niet
alleen de biodiversiteit, maar
vormen ook een waterbuffer
die ons helpt beschermen
tegen overstromingen bij
hevige regenbuien.
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De Vlaamse Rand - Het Zeen (Zaventem):
VOOR

Green4Grey vormde het Zeen in Zaventem om van een
klassiek park met gazon naar een natuurlijk landschap met plaats
voor waterberging, buitenactiviteiten in het groen en biodiversiteit.
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De Wijers - Schansbroek (Genk):
VOOR

NA

Green4Grey toverde Schansbroek in Genk om van een voormalig mijnbekken tot een aangename rustplek voor bezoekers van het buurtpark
Schansbroek en werknemers van het Thorpark, het aangrenzende
internationaal technologiepark op de voormalige mijnsite.
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Het Green4Grey-project combineert
in elk projectgebied verschillende
functies, omdat het zo:
- de ruimte die wordt ingenomen,
beperkt
- meerdere uiteenlopende doelstellingen realiseert, zoals waterbeheer,
behoud van het natuurlijke landschap, verbetering van de omgeving voor fauna en flora, recreatieve
meerwaarde, …
- de verschillende functies gelijktijdig
en evenwichtig afweegt. Door intensief overleg met partners worden
alle thema’s gelijktijdig afgewogen
en uitgewerkt tot een kwaliteitsvol
en evenwichtig plan met voldoende
draagvlak
- de biodiversiteit en de ecologische
waarde van die plekken verhoogt
door op meerdere ecologische functies
in te zetten
- steden en randstedelijke gebieden
meer klimaatbestendig maakt door er
de natuurlijke dynamiek te herstellen: hitte-eilanden vermijden, regenwater natuurlijk bufferen, …
- winwins creëert die de maatschappelijke meerwaarde verhogen
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MULTIFUNCTIONELE INRICHTING:
In het Kerremanspark (Asse)

In het Kerremanspark (Asse) werd de nieuwe
groen-blauwe infrastructuur zo ontworpen dat
verschillende functies gecombineerd worden.
Daardoor krijgt het gebied na inrichting een
grote meerwaarde voor werknemers, omwonenden
en recreanten. Volgende functies werden gecombineerd; natuur en biodiversiteit, klimaatadaptatie,
buitenactiviteiten in het groen, welzijn en rust
in drukke stadsomgevingen, milieueducatie en
groene werk- en woonomgevingen.
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2.2

MEERDERE DOELSTELLINGEN IN EEN GEBIED: VAN PLAN TOT REALISATIE
In alle gebieden volgt het project een stappenplan met aandacht voor ‘integratie’ van meerdere doelstellingen, functies of visies.

GEÏNTEGREERDE AANPAK
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PARTICIPATIE

COMMUNICATIE

1
2

Onderzoeksfase

• Gebiedsanalyse: landschap en natuur als basis
• voorbereidende studies en overleg
• onderzoek kansen voor groen-blauwe infrastructuur
• eerste planning

Programmafase

• Ontwerpschets: meerwaarde zoeken door multifunctionaliteit
• evenwicht zoeken tussen functies en doelstellingen
• doorvertaling naar maatregelen
• eerste raming
• opmaak financieringsplan en uitvoeringsplan

• Inrichtingsplan: technische doorvertaling in uitvoerbare plannen
• technische plannen
• bestek werken
• vergunningen en machtigingen
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Ontwerpfase

4

Uitvoeringsfase

• Terreinrealisaties
• aanbesteding, uitvoering en opvolging werken
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Communicatie
& administratie

• Projectafronding
• einde werken en officiële opening van het nieuwe gebied
• overdracht en beheerafspraken
• administratieve afhandeling

1

Gebiedsanalyse

Het Zeen (Zaventem):
Het Zeen (Zaventem): Een geïntegreerde aanpak in de onderzoeksfase leidt
tot een geïntegreerde inrichting van de projectzone. Het nieuwe gebied
heeft verschillende functies: waterberging, klimaatadaptatie, groenere
woonomgeving, milieueducatie, recreatie en rust in de drukke randstedelijke
omgeving en een verbeterde waterkwaliteit.
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4

Terreinrealisaties

3

Inrichtingsplan

Ontwerpschets

Terreinrealisaties

5

Projectafronding
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2.3

HET BELANG VAN EEN PARTICIPATIEVE AANPAK
In randstedelijke gebieden zorgt de
druk op de open ruimte voor veel,
soms tegenstrijdige eisen op de beperkte ruimte. Om de nieuwe inrichting van de resterende open ruimte
meer kansen op slagen te geven, is
het belangrijk om een draagvlak te
creëren bij een grote groep mogelijke
gebruikers en bij alle buurtbewoners.
Participatie was een belangrijk middel
in het Green4Grey project om:
1) de kwaliteit en duurzaamheid van
de plannen te verbeteren door lokale
kennis te verzamelen en de gebieden
in te richten op maat van toekomstige gebruikers. Zo ontstaat vaak
een mentaliteitswijziging van Nimby
(‘Not in my backyard’) naar Pimby
(‘please in my backyard’) voor groene
infrastructuur.

2) toekomstige gebruikers te versterken in hun ‘eigenaarschap’ van
het gebied, zodat er engagement
kan ontstaan om zelf actie te ondernemen voor meer groen in de omgeving. Dat versterkt plaatselijk zeer
sterk de sociale cohesie.
3) van elkaar te leren en andere invalshoeken te leren kennen. Buren,
collega’s en beleidsmakers wisselen
ervaringen of kennis uit rond ecosysteemdiensten en verruimen zo
hun eigen mogelijkheden. Zo worden
samenwerkingen en nieuwe initiatieven na afloop van het project gestimuleerd.

INSPIRATIEGIDS

1

ecologisch groen op bedrijventerreinen

Samen met de bedrijvensector wordt het
researchpark Zellik groen ingericht, met als
sluitstuk een inspiratiegids voor ecologisch
groen op bedrijventerreinen.
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GREEN4GREY werkt samen met verschillende doelgroepen:

De buurtbewoners zijn belangrijke toekomstige gebruikers van het buurtpark Schansbroek
(Genk). Zij geven tijdens workshops de plannen mee vorm en ervaren zo dat met hun noden
en wensen rekening wordt gehouden.

Een veelzijdig team van studenten en experten in verschillende disciplines zoekt creatieve
oplossingen om de verschillende functies binnen de open ruimte te combineren en te vertalen
in een duurzame visie voor de Demervallei in Hasselt.

Beleidsmakers en experten uit verschillende Europese randstedelijke regio’s werken tijdens
een expertenmeeting een inspiratiegids uit. Die gids bevat aanbevelingen voor de uitvoering
van meer groen-blauwe infrastructuurprojecten in de EU.

Green4Grey betrekt kinderen, onze toekomstige generatie, met verschillende acties bij het
ontwerp, de inrichting en de uitvoering van de plannen.
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DE RESULTATEN GROEN-BLAUW OP HET TERREIN

3.1

VERANDERING VOOR ZES PROJECTGEBIEDEN
In zes projectgebieden realiseerde
Green4Grey groen-blauwe stapstenen:
drie projecten in de Vlaamse Rand rond
Brussel en drie in het verstedelijkte gebied
De Wijers rond Hasselt-Genk.
Alle projectgebieden zijn groene en
onbebouwde restruimtes die onder druk
staan door de oprukkende verstedelijking.

Stie

me

rbe

ek

Schansbroek
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site Zellik
Ecologische
site
Kerremanspark

Woluweveld

Slagmolen

Het Zeen
De Burbure
Vuilbeek
Dauteweyers
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Kapittelbeek

De Wijers
De Vlaamse Rand
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De Vlaamse Rand

De Wijers

Kapittelbeek (Beersel)

Schansbroek (Genk)

Het Zeen, Eenenboom, Woluweveld,
de Burbure, Brongebied Wezembeek
(Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem)

Slagmolen (Genk)

Kerremanspark en Researchpark Zellik (Asse)

Dauteweyers (Diepenbeek)
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Investeringsbudget 3,8 miljoen euro - Europese subsidies 900.000 euro - Totale oppervlakte projectgebieden: 346 ha
Thematiek

Randstedelijke natuur
en biodiversiteit

Waterbuffering & -opslag

Stedelijke problemen
• de biodiversiteit neemt af door stedelijke vervuiling
• gebrek aan groene ruimtes
• versnippering landschap door toenemende grijze infrastructuur of minderwaardige habitatcondities

• verstoorde waterhuishouding
• overstromingen (door verharding van de bodem, rechtgetrokken waterlopen en onvoldoende
bufferruimte)
• verdroging (door vroegere mijnindustrie en rechtstreekse afvoer van het bronwater via de riolering)

Waterkwaliteitsverbetering

• vuil rioolwater in de beek bedreigt de nabijgelegen fauna en flora
• waardevol bronwater verdwijnt in de riolering
• erosie zorgt voor afspoeling van de bodem en nutriënten naar de waterlopen

Groenere Leefomgeving
Recreatie/activiteiten in de open ruimte
Gezondheid-welzijn

• omdat het aantal natuurlijke landschapselementen daalt, wordt het landschap steeds kunstmatiger
• veel inwoners hebben weinig mogelijkheden om te ontspannen in randstedelijke omgeving met veel
lawaai, verkeer en vervuiling
• er zijn weinig recreatiemogelijkheden door gebrekkige infrastructuur, onveiligheidsgevoel en sluikafval
• speelnatuur is nauwelijks aanwezig in de stedelijke omgevingen.
• verminderd contact met natuur kan impact hebben op gezondheid en welzijn

Groene werkomgeving

Milieueducatie

Duurzame voedselproductie

Klimaatadaptatie

• omdat het aantal natuurlijke landschapselementen daalt, wordt het landschap steeds kunstmatiger
• veel werknemers hebben weinig mogelijkheden om zich te ontspannen in een randstedelijke
omgeving met veel lawaai, verkeer en vervuiling
• weinig contact en voeling met het natuurlijke landschap in de directe leefomgeving zorgt voor
gebrek aan kennis over het leefmileu

• door het afnemend aantal openruimtegebieden daalt de mogelijke oppervlakte voor duurzame
voedselproductie

• de klimaatverandering zorgt voor bijkomende druk op stedelijke landschappen: extreme neerslag,
hitte-eiland effect, verdroging landschappen, …

Dauteweyers (Diepenbeek)

Kapittelbeek (Beersel)

GREEN4GREY-realisaties
• 346 ha open ruimte met nieuwe & verbeterde habitatcondities voor fauna & flora in 6 projectgebieden
• 8 ha nieuwe habitats door grijze infrastructuur of weiland, akkers om te vormen naar bos,
grasland, ruigtes of struweel (struikgewas)
• 16 poelen of bronzones hersteld
• 4 km lijnvormige landschapselementen
• 6 ha exotenbestrijding
Slagmolen (Genk)

Kerremanspark (Asse)

• 1,25 ha verhoogde infiltratie of doorsijpeling van het water door asfalt te verwijderen
• 2 ha nieuwe bufferruimte voor wateropslag (o.a. wadi’s, natuurlijke hemelwaterbuffers)
• 800 m open waterloop (voordien liep die waterloop ondergronds)
• herstel waterhuishouding in vijf projectgebieden
• in vijf projectgebieden werden bronzones verbonden met een beek
• 2,2 ha landschapsomvorming ten voordele van erosiebestrijding
• 346 ha groenere & recreatievriendelijke zones woonomgeving in zes projectgebieden
• 7 km paden voor zachte mobiliteit voor verschillende doelgroepen (wandelaars, joggers, ...)
• speelnatuur in vijf projectgebieden

Schansbroek (Genk)

Kapittelbeek (Beersel)

• 83 ha groene werkomgeving in twee projectgebieden

• 2,2 km natuurleerpad aangelegd
• 18 infoborden met milieu-educatieve boodschappen
Schansbroek (Genk)

Het Zeen (Zaventem)

• 2,3 ha boomgaarden (fruit) & 1 volkstuincomplex

• 231 ha klimaatadaptatieve zones, die bescherming bieden tegen extreme weercondities

3.2

VISIEVORMING OP VALLEINIVEAU

Tijdens de opmaak van geïntegreerde plannen op landschapsniveau wordt een langetermijnvisie uitgewerkt voor groen-blauwe infrastructuur op
een grotere ruimtelijke schaal. Zo worden ook strategieën uitgewerkt voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor lokale ingrepen niet volstaan.
Denk maar aan klimaatverandering, verstedelijking, ... Daarnaast wil Green4Grey een ‘domino-effect’ creëren en anderen stimuleren om nieuwe initiatieven
te nemen na afloop van het project.
In de Stiemerbeekvallei door het centrum van Genk werden oplossingen uitgetekend om het water- en rioleringssysteem veerkrachtiger te maken.
In de Molenbeekvallei werd een visie uitgewerkt om een functionele groen-blauwe corridor te realiseren in het verstedelijkte landschap in de
Vlaamse Rand ten zuiden van Brussel.

Het masterplan bestaande uit een serie van lineaire tuinen, natuurplekken en stedelijke valleiranden verbonden door de valleiroute

Stiemberbeekvallei: multifunctioneel valleisysteem
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TIPS - GROEN-BLAUW HOGER OP DE AGENDA
Om de vergrijzing van de stad en de stadsrand te stoppen moet de uitvoering van groen-blauwe infrastructuur hoger op de
agenda komen. De ervaringen uit het Green4Grey-project tonen aan dat het kan en leveren inzichten voor een succesvol project.
Cruciaal daarbij is de inzet van besturen op alle niveaus en betrokkenheid van de buurtbewoners.

1. Maak een plan voor groen-blauwe
infrastructuur dat meerdere milieuen andere doelstellingen integreert in
één plan (zoals biodiversiteit, waterbuffering, recreatie, milieueducatie).
Dit zorgt ervoor dat verschillende
doelgroepen interesse hebben in de
realisatie van het plan.
2. Zet in op participatie. Betrek alle
partijen in de opmaak van het plan
en wees flexibel om de plannen aan
te passen en compromissen te maken
op basis van de lokale noden (zonder afbreuk te doen aan de overkoepelende milieudoelstelling van het
project).
3. Gebruik een waaier aan moderne communicatietools op maat
van verschillende doelgroepen bij
het ontwerp en de realisatie van
groen-blauwe infrastructuur. Gebruik éénvoudige communicatietaal
voor ingewikkelde concepten (bv.
logo’s voor ingewikkelde concepten
zoals ecosysteemdiensten).
4. Investeer in milieueducatie en
-sensibilisatie. Leg duidelijk uit
waarom bepaalde investeringen nodig zijn. Elke persoon die
overtuigd wordt van het nut
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van groen-blauwe infrastructuur, is even waardevol voor een
groen-blauwe toekomst als de gerealiseerde investering zelf.
5. Maak van meet af aan van beheer,
onderhoud en respect voor investeringen op lange termijn een wezenlijk
onderdeel van het project. Participatietrajecten en communicatie
helpen om problemen zoals gebrekkig beheer of vandalisme tegen te
gaan.
6. Toon zichtbare terreinresultaten
aan beleidsmakers en experten
(onder andere via terreinbezoeken):
veel plannen blijven in een conceptuele fase, omdat ze niet begrepen
worden door de beleidsmakers of te
abstract zijn. Zorg daarom voor quick
wins bij langdurende processen.
7. Ontwikkel langetermijnvisies
voor groen-blauwe infrastructuurwerken op grote ruimtelijke schaal
die niet meteen realiseerbaar zijn.
Ze vormen een kapstok voor toekomstige ontwikkelingen en een
tegengewicht voor bijkomende grijze
infrastructuur. Bovendien zijn ze
noodzakelijk om een antwoord te
bieden aan maatschappelijke uit-

dagingen zoals klimaatverandering.
8. Beschouw elke terreinrealisatie
als een startpunt voor nieuwe projecten. Zo kunnen aanvankelijk kleinere investeringen door een partner
leiden tot een dynamiek op grotere
schaal (domino-effect).
9. Werk nauw samen met lokale besturen. Lokale besturen zijn immers
de ambassadeurs van het project,
zowel voor het draagvlak als voor
het onderhoud op lange termijn. Een
cofinanciering vanuit een regionale
overheid (van X % van het totale
project) in plaats van een totale subsidie (100% van de projectkost) aan
de lokale partner kan een stimulans
zijn om meer zorg te dragen voor de
investeringen op lange termijn en
een groot eigenaarschapsgevoel te
creëren.
10. Werk samen met regio’s uit andere
EU-lidstaten door expertuitwisseling
en terreinbezoeken. Zo kan kennis
uitgewisseld worden rond gelijkaardige uitdagingen en problematieken
bij de implementatie van groene infrastructuur.
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Environment
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Environment
& Climate
Action

IN GROTE LIJNEN

ECOSYSTEEMDIENSTEN IN BEEL
D

Overheden, bedrijven en particulie
ren houden vaak te weinig rekening
met ecosysteemsdiensten omdat hun waarde
voor de samenleving en de economie
nauwelijks gekend is. Nochtans raken ze aan de
kern van heel wat thema’s die de voorbije
jaren steeds
meer Vlamingen beroeren: overstrom
ingen, luchtkwaliteit en versnippe
ring van de
groene ruimte.
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In het kader van het project Green4Gr
ey van de Vlaamse Landmaatschappij
(VLM) zijn
een aantal pictogrammen ontwikkel
d die de verschillende ecosysteem
diensten uitbeelden. Het G4G project krijgt steun van
het LIFE+ programma van de Europese
Commissie.
➜ Meer info: http://www.gree

n4grey.be/nl/groen-blauwe-infrast

ructuur

© De Standaard

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen
die de maatschappij van de natuur
– van ecosystemen – ontvangt: voedselproductie,
klimaatregulatie, bestuiving door
insecten, bescherming tegen overstromingen, luchtzuive
ring of groene ruimte voor recreatie.
Vlaanderen
is een kleine, verstedelijkte regio waar
de natuur en de levering van ecosysteem
diensten
onder druk staat.

LEO VAN BROECK
NIEUWE VLAAMS
BOUWMEESTER
De lange zoektocht van de Vlaamse
re
gering naar een nieuwe Bouwme
ester
heeft geleid tot de aanstelling
van hoog
leraar Leo Van Broeck.

Al

Anik Sc

SINT-KATELIJNE-WAVER EN TIEN
EN
LID VAN INFOPUNT PUBLIEKE
RUIM

Een tijd geleden overwoog de regering
het ambt
van Vlaams Bouwmeester te willen
afschaffen
en te vervangen door een college
van experts.
Omdat deze piste in de profession
ele, academische en politieke wereld zeer
kritisch werd
onthaald, keerde de regering-Bourgeois
op haar
stappen terug. Na het ontslag van
Peter Swinnen in 2015 werd de functie van
Vlaams Bouwmeester opnieuw vacant gesteld.
In juli stelde
de Vlaamse regering Leo Van Broeck
als nieuwe
Vlaamse Bouwmeester voor. De
Brusselaar is
burgerlijk ingenieur -architect,
hoogleraar en
medeoprichter van het architecte
nbureau Bogdan & Van Broeck.
De Vlaamse Bouwmeester heeft
als taak de architectura
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Communicatie-impact van het project

Aantal lokale evenementen

Aantal socialemedia berichten

126

Aantal volgers

223

Aantal persartikels

67

Aantal verwijzingen in publicaties

21

Aantal netwerk-momenten
(infowandelingen, stuurgroepen,
personconferentie, ontwerpworkshops, netwerking met
Europese projecten,…)

> 200

Totaal aantal bereikte personen

>20.000

Aantal reportages op tv

3

Beleidsmakers, Experten,
Overheden, Bedrijven,
Inwoners, Verenigingen,
Studenten, Docenten, Kinderen,

Aantal bezoekers website

>20.000

Aantal posts website

118

Niveau

Lokaal (> 8000),
Regionaal (> 6000),
Europees (> 5000)

Aantal infoborden op terrein

18

Aantal persberichten

32

Aantal views van projectfilm
Green4Grey

(Cijfers nog niet beschikbaar)

Type doelgroepen
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Dit project wordt uitgevoerd met een bijdrage van het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie:

Met financiële bijdragen en medewerking van de Wijers en de volgende gemeenten:

Met ondersteuning van:

VLM.be
green4grey.be

