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Uitdagingen van de vergroening voor een veerkrachtige stad

• Gezondheid, welzijn, leefomgeving, sociale cohesie
• Aanpassing aan de klimaatverandering
• Bestrijding van hitte-eilanden in de stad
• Bestrijding van overstromingen
• Biodiversiteit
• Luchtkwaliteit
• Bodemkwaliteit
• Lawaai

NATUUR IN DE STAD

De vele voordelen van vergroening / Bron: Vivre en Ville



Naar een nieuw paradigma voor bouw en vastgoed

• Soberheid/zuinigheid, voorkeur voor renovatie
• ’De stad op de stad bouwen’, (semi-)natuurlijke omgevingen beschermen
• De biodiversiteit integreren in de gebouwen en hun omgeving

NATUUR IN DE STAD

De vele voordelen van vergroening / Bron: Vivre en Ville



Naar een nieuw paradigma voor bouw en vastgoed:

• Soberheid/zuinigheid, voorkeur voor renovatie
• ‘De stad op de stad bouwen’, (semi-)natuurlijke omgevingen beschermen
• De biodiversiteit integreren in de gebouwen en hun omgeving

 Stimulerende en regulerende hefbomen
 Voorbeeldprojecten

NATUUR IN DE STAD

De vele voordelen van vergroening / Bron: Vivre en Ville



GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) – wordt herzien

• Titel 1 - Artikel 4: minstens 0,6 m teelaarde boven het ondergrondse bouwwerk
• Titel 1 - Artikel 12: koeren en zijdelingse inspringstroken voorkeur voor flora (kwantitatief en 

kwalitatief) 
• Titel 1 - Artikel 13: koeren en tuinen  50% doorlaatbare en beplante oppervlakte
• Titel 1 - Artikel 13: groendak indien > 100 m2

Geen specifieke voorschriften voor groene gevels, habitats voor wilde dieren, biodiversiteit, 
stadslandbouw...  toekomstige wijzigingen? 

I. Stedenbouw en biodiversiteit - BWRO 
(Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening)

REGELGEVEND KADER
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GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) 

GSR (Gemeentelijke Stedenbouwkundige Reglementen) 
• Geval per geval, afhankelijk van de gemeente
• Groendaken
• Plantvergunning 

Bron: 
http://vegetage.brussels/



I. Stedenbouw en biodiversiteit - BWRO 
(Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening)
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GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) 
GSR (Gemeentelijke Stedenbouwkundige Reglementen) 

GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) 
• Territoriale visie van het Gewest - indicatieve waarde
• Bescherming van de biodiversiteit (semi-natuurlijke gebieden), versterking van de connectiviteit 

van het ecologische netwerk
• Complementair met andere strategieën van het gewest: Natuurplan, Waterbeheerplan, 

Good Food-strategie, Gewestelijk Programma voor Pesticidenreductie ...
• Onderhoud en ontwikkeling van het groen binnen huizenblokken
• Levenskwaliteit  Prioritair groengebied
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GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) 
GSR (Gemeentelijke Stedenbouwkundige Reglementen) 
GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) 

GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan) 
• A.0.2: in alle zones is de aanleg van groene ruimten toegelaten (bijdrage aan het groene netwerk)
• A.0.6: op alle binnenterreinen van huizenblokken verbeteren de handelingen en werken bij voorrang 

de groene en nadien de minerale, esthetische en landschapskwaliteit
• Strengere voorschriften voor zones met hoge biologische waarde
• Toekomstige herziening  naar een betere bescherming van het groene netwerk? 
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BBP (Bijzonder Bestemmingsplan)
RPA (Richtplan van Aanleg)



I. Stedenbouw en biodiversiteit - BWRO 
(Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening)
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GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) 
GSR (Gemeentelijke Stedenbouwkundige Reglementen) 
GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) 
GBP (Gewestelijk Bestemmingsplan)
BBP (Bijzonder Bestemmingsplan)
RPA (Richtplan van Aanleg)
Erfgoed 
• Bescherming van het Brussels bomenerfgoed (bescherming van opmerkelijke bomen)
• Bescherming van semi-natuurlijke gebieden van landschappelijk en ecologisch belang 
• Bescherming van historische domeinen en parken

Kastanjeboom in Vorst - Bron:  Inventaris van het natuurlijke erfgoed



Natuurordonnantie

• Natura 2000 is dwingend (60 m zone met veronderstelde impact = passende beoordeling)
• Natuurreservaten en Bosreservaten (dwingend)
• Verbod om te kappen/snoeien tussen 1 april en 15 augustus 
• Brussels Ecologisch Netwerk (BEN) - niet dwingend en onafhankelijk van de status in het GBP

REGELGEVEND KADER
II. Milieuwetgeving
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Natuurordonnantie

• Natura 2000 is dwingend (60 m zone met veronderstelde impact = passende beoordeling)
• Natuurreservaten en Bosreservaten (dwingend)
• Verbod om te kappen/snoeien tussen 1 april en 15 augustus 
• Brussels Ecologisch Netwerk (BEN) - niet dwingend en onafhankelijk van de status in het GBP

Ter studie:
Strategisch instrument voor ecologische verbinding en vergroening 

REGELGEVEND KADER
II. Milieuwetgeving



Pesticidenordonnantie

• Verbod op het gebruik van chemische producten:
• Openbare ruimte
• Gevoelige gebieden met verhoogd risico:  

• Voor het aquatisch milieu (bufferzones langs oppervlaktewater, voetpaden die in 
verbinding staan met de riolering ...)

• Beschermd waterwinningsgebied type III (wijken Bascule en Langeveld)
• Voor de natuur (NR, BR en N2000)
• Voor kwetsbare groepen (scholen, crèches, ziekenhuizen, rusthuizen enz.)

 Hefboom voor de vergroening van het landschap

REGELGEVEND KADER
II. Milieuwetgeving



Premies/gewestsubsidies voor in het bouwweefsel geïntegreerde biodiversiteit

• Projectoproep Klimaatactie (A 21) voor de gemeenten - max. 40 000 euro studies/kleine 
projecten; 150 000 euro voor werken  oproep 2021 gelanceerd 

• Projectoproep ‘Vooruit met de wijk’ - ‘Groene wijken’ - maximaal 3 000 euro

• Premie voor woningrenovatie (sloop van bijgebouwen binnen de huizenblokken, 
bodemdoorlatendheid) – 1.000 €/woning

• Wedstrijd ‘be.exemplary’: 150 of 250 €/m², inclusief 15 €/m² voor de architect

• In de toekomst:
- Projectoproep voor de speelplaatsen van scholen 
- Activering van artikel 66 van de Natuurordonnantie? 

Premies voor het onderhoud/de restauratie van onderdelen van het stadslandschap: 
groene gevels, hagen, vijvers, bomen, nestkasten, groendaken, enz.

STIMULANSEN



Gemeentelijke premies, geval per geval ...

• Premies voor groendaken

• Levering van planten, installatiediensten... Gekoppeld 
aan de vergroeningsvergunningen

• Premie van de Stad Brussel voor het doordringbaar 
maken van oppervlakken max. 1.000 €

STIMULANSEN

Bron: 
http://vegetage.brussels/



Op Brussels niveau

- Label Ecodynamische Onderneming: gratis, Brusselse organisaties, gids voor goede praktijken 
voor ecologisch beheer  groendaken, klimplanten, waterruimten, inheemse hagen, 
leefruimte voor de fauna ... 

- Natuurnetwerk van Natagora: ecologisch beheer van de omgeving, ondersteuning van 
bedrijven, doorlaatbaarheid en vergroening ...

LABELS EN CERTIFICERINGEN

Bron: Natagora



Op internationaal niveau

Algemene certificeringen:

• BREEAM: gedeelte Land Use Ecology, behoud van bestaande 
ecosystemen ...

• Living Building Challenge: verbinding met de natuur, verband 
tussen inspanning en impact ...

• NF HQE: ecologische aspecten, beoordeling ter plaatse, 
ecologische valorisatie-index

• HQE duurzaam bouwen: ecologische aspecten, beoordeling 
ter plaatse, ecologische valorisatie-index

• LEED: selectie van locaties om schade te voorkomen ...

• Specifieke certificering:

• Biodivercity: berekening van het ecologisch potentieel 
voor/na

LABELS EN CERTIFICERINGEN



BAF+: Coëfficiënt voor het biodiversiteitspotentieel per oppervlak

• Een instrument om u te helpen de biodiversiteit in uw projecten op te nemen
• In de Gids Duurzame Gebouwen: https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/1-evaluatie-

van-het-project-via-baf.html?IDC=7291
•

TOOLS

Habitats Type de surface
Facteur de 

pondération

Plan d'eau minéralisé 0,2

Plan d'eau naturel 0,8

Zones artificialisées imperméables Surfaces artificielles 0

Serres agricoles 0,1

Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers 0,1

Systèmes alvéolaires engazonnés 0,2

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm) 0,3

Végétation sur dalle (ép. substrat 10 - 20 cm) 0,4

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) 0,5

Pelouse 0,6

Massif de fleurs / Prairie fleurie 0,8

Zone arbustive / arborée 0,9

Zones en eau

Aires (semi-) perméables

Contructions végétalisées

Espaces verts en pleine terre

BAF = 0,06

BAF = 0,29

https://www.guidebatimentdurable.brussels/nl/1-evaluatie-van-het-project-via-baf.html?IDC=7291


Gids Duurzame Gebouwen: www.gidsduurzamegebouwen.brussels
 Thema: Natuurontwikkeling

Fiches Gebouwen en biodiversiteit: 
https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-
actie-te-ondernemen-uw-gebouwen

Gids ‘Be.sustainable’: https://besustainable.brussels/nl/

IBKB-pro – Index voor Bodemkwaliteit in Brussel
https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/good-soil/index-voor-bodemkwaliteit-
brussel/de-brusselse-bodemkwaliteitsindex-voor-0

In uitvoering: herziening/aanpassing van GRO - Vlaamse handleiding:
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten

TOOLS

https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://leefmilieu.brussels/news/gebouwen-en-biodiversiteit-fiches-om-concreet-actie-te-ondernemen-uw-gebouwen
https://besustainable.brussels/nl/
https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/good-soil/index-voor-bodemkwaliteit-brussel/de-brusselse-bodemkwaliteitsindex-voor-0
https://do.vlaanderen.be/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten


Opleidingen:

• Opleidingen en seminaries Duurzame Gebouwen

• Opleidingen en seminaries van het Competentiecentrum voor ecologisch beheer
 Seminaries NBS
 Opleiding BAF+

Begeleiding - Facilitatoren:

• Facilitator Duurzame Wijken: info@besustainable.brussels

• Facilitator Duurzame Gebouwen: facilitator@leefmilieu.brussels

• Natuurfacilitator: natuur@leefmilieu.brussels

• Waterfacilitator: facilitator.water@leefmilieu.brussels

• Bodemfacilitator: soilfacilitator@leefmilieu.brussels

OPLEIDING EN BEGELEIDING

mailto:info@besustainable.brussels
mailto:facilitator@leefmilieu.brussels
mailto:natuur@leefmilieu.brussels
mailto:facilitator.water@leefmilieu.brussels
mailto:soilfacilitator@leefmilieu.brussels


Natuurfacilitator: natuur@leefmilieu.brussels
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