Hulpmiddelen voor ruimtelijke analyses van GBN
Selectie van reeds beschikbare hulpmiddelen

a2
“Interactieve kaart ecosysteemdiensten Vlaanderen” (INBO)
(vb. vermeden erosie in Leuven)

a3
“Geoloket ecosysteemdiensten”
(Ecoplan-project)
(vb. verbetering van luchtkwaliteit)

a1

“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…)

a6
“Natuurwaardeverkenner” (VITO)

a4

“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…))

a5

a7

“Geoloket Waterkwaliteit” (VMM)
(Kaarten m.b.t. waterkwaliteit oppervlaktewater,
afvalwater bedrijven, waterzuiveringsinstallaties,
frequentie riool-overstorten, waterbodem…)

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

a10
a9

a8
“Dataviewer Lokale Leefkwaliteit” (Omgeving)
In ontwikkeling (nog niet online)

“DOV - Databank Ondergrond Vlaanderen”
(vb. kaarten m.b.t. organische stofgehalte (indicatief),
grondwatervergunningen, enz…)

Website “Waarnemingen.be”
(Allerlei biodiversiteitsdata en verspreidingskaarten,
bv. vleermuizen (foto’s) en nesten Gierzwaluw)

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

b2

b1
“Richtlijn voor het opmaken van een stedelijk
groenplan” (ANB, 2009)

b4

b3

“Draaiboek Groenplan.
Richtlijnen bij het opmaken
van een lokale groenvisie.”
(ANB, 2015)

“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)

b6

b5
“Toestand en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten
in Vlaanderen” (incl. NARA-syntheserapport) (INBO, 2014)
(o.a. uitgebreide analyse van concept en 16 ecosysteemdiensten…)

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

b8

b7

Vademecum
“Bosuitbreiding en
bosverbinding voor
lokale besturen”

“Communiceren over de voordelen
Praktijkgidsen
van natuurontwikkeling” en
“Landbouw en Natuur”
“Heldere ecosysteemdienstentaal” (Dept. Landbouw en Visserij, 2012)
(INBO, 2014/2016)

b9

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

“Groenbeheer…
een verhaal met toekomst.”

“Natuurbeheer”

(INBO, periode 2000-2003)
(incl. boekdeel over landbouw- en cultuurlandschappen)

(Hermy & De Blust et al, 2011)

(kennisplatform over natuur- en groenbeheer
i.s.m. ANB, INBO, Plantentuin Meise,
Natuurpunt en andere partners…)

(Zwaenepoel, 1998)

b15

“Systematiek van natuurtypes voor Vlaanderen”

Website “Ecopedia” (INVERDE)

“Werk aan de berm.”

(Hermy, 2005)

b14

b17

b12

b11

b10

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

b13

(VBV vzw, s.d.)

b18
Vademecums Natuurtechniek
“Wegen” en “Waterlopen”
(Dept. Leefmilieu en Infrastructuur, 1994/1996)
(o.a. ontsnippering, natuurvriendelijke oevers…)

Handboek voor beheerders:
“Habitats” en “Soorten”
(INBO 2012/2014) (EU-natuur)

b19
“Natuur op bestelling?”
Natuur en natuurontwikkeling in stedelijke en
verstedelijkte gebieden (IN i.o.v. WWF, 1994 )

Veldgids “Ontwikkeling
van botanisch waardevol
grasland.” (W-VL, 2008)

b16
“Punten en lijnen in
het landschap”
(Hermy & De Blust , 1997)

b20
“Leidraad pesticidentoets”
“Pesticidenvrij ontwerpen”
(VMM, 2009/2015)

Hulpmiddelen om GBN te integreren in andere
bestaande (plannings)instrumenten
Selectie van reeds beschikbare hulpmiddelen

c2

c1

“Ecowijken: definitie, inventarisatie en omschrijving
van de randvoorwaarden.”

“Duurzame stedenbouw in woord en beeld.
Gids met praktijkvoorbeelden voor de transitie
naar een ecopolis.”

(LNE, 2017)
(hfdst. fysisch milieu, groen en natuur,
water en mobiliteit…)

(BIM – Brussels Instituut Milieubeheer, 2010)
(o.a. Biotope Area Factor (BAF))

c7

c6

c5

“Duurzaamheidsmeter wijken”

“Infofiche Duurzaam Gebouw Maximale biodiversiteit”

(Universiteit Gent i.o.v. ANB, 2013)
Deel A: Rapport en Deel B: Inspirerende voorbeelden

(VIBE - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen, 2009)

c4

c3

“Duurzaamheidsmeter economische
sites en bedrijventerreinen”
(VLAIO, 2017)
(o.a. hfdst. ecologie en duurzaam landgebruik…)

“Naar een inspirerende leeromgeving”
(Agentschap Infrastructuur i/h Onderwijs, 2015)
(o.a. thema’s natuurlijk milieu, water, mobiliteit,
gezondheid en leefkwaliteit... incl. verwijzing naar
groenblauwe netwerken in de omgeving)

“Richtlijnenboek Milieueffectenrapportering voor de activiteitengroep
‘stadsontwikkeling en recreatie’”

c9
c8
Website “Burgemeestersconvenant”
en website “Klimaat en Ruimte”
(Departement Omgeving)

c12
“Kindvriendelijke publieke ruimte”
(Mobiel 21 i.o.v. Kathleen Van Brempt, 2005)

en “Handboek Speelgroen”
om meer speluitdagingen en meer natuur
op het terrein toe te laten (LNE, 2012)

c11

“Klimaatadaptatie en kwalitatieve en
kwantitatieve richtlijnen voor de
ruimtelijke inrichting van gebieden”
(Technum i.o.v. Ruimte Vlaanderen, 2015)
(met o.a. veel praktijkvoorbeelden)

c10
“LNE Adapteert”
(Royal Haskoning i.o.v. LNE, 2012)

c14
c13
“Groene Functionele
Belevingstrajecten.”
(Incl. GIS-handleiding en praktijkboek)
(LNE, 2013)

(LNE, 2011)
(met o.a. ANB-richtnormen groen, mitigerende
maatregelen voor biodiversiteit, enz…)

“Groenvoorzieningen in de
verkeers- en verblijfsruimte”
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
(o.a. groennetwerken, groenblauwe lobben…)

“Opmaak hemelwaterplan methodologie” (CIW, 2017)
(stappenplan met verwijzing
naar databronnen (kaarten))

c15
Website “Sporten in de natuur”
(Sport Vlaanderen)
(o.a. 100% Natuurlopen, Mountainbike-routes,
Fit-O-Meters, Paard- en menroutes…)

