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Inleiding 
Natagora is een van de spelers op het gebied van de studie en de bescherming van de biodiversiteit en is actief in Wallonië 

en Brussel. De vereniging beheert meer dan 5.000 hectare natuurreservaten die bestaan uit zeldzame milieus. Zij bestudeert 

de bedreigingen en ondersteunt de meest bedreigde soorten. Gesteund door haar 26.000 leden beïnvloedt zij 

beleidsbeslissingen en zet zij zich in om van biodiversiteit een algemeen goed te maken. Als speler op het gebied van 

levenslang leren speelt zij een sleutelrol bij de bewustmaking rond natuurbescherming. Natagora is ook de partner van 

BirdLife International voor Frans- en Duitstalig België. 
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1. Het standpunt van Natagora over de natuur in de 

stad 
Natagora maakt om de 5 jaar een strategisch plan op. Uit het meest recente blijkt de wens zich te richten op twee prioriteiten: 

de bescherming van de biodiversiteit in open milieus (landbouwvlakten) en in stedelijke milieus.  

Waarom stedelijke milieus? 

In de afgelopen decennia zette een bepaalde stedenbouwkundige en milieuvisie 

aan tot verdichting van de steden, zonder rekening te houden met de groene 

ruimten, om te voorkomen dat de stad zich zou uitbreiden naar het platteland. 

Vandaag is dit concept niet langer doeltreffend of houdbaar, noch voor de 

stadsbewoners, noch voor de biodiversiteit. 

 

De stad is een ecosysteem op zich, dat men nu pas begint te begrijpen. Dit biedt 

bijzondere mogelijkheden (aanwezigheid van oude bomen, aanwezigheid van 

gebouwen, beschikbaarheid van bepaalde hulpbronnen, diversiteit van de tuinen, 

minder aanwezigheid van pesticiden ...) die gunstig kunnen zijn voor bepaalde 

soorten of gemeenschappen Maar er zijn ook veel bedreigingen voor de 

biologische diversiteit, die het gevolg zijn van een verregaande betonisering. 

Als onderdeel van dit stedelijk ecosysteem zijn ook mensen het slachtoffer 

van de overlast die door de oververdichting wordt veroorzaakt. 

Afgescheiden van de wilde natuur, ten prooi aan een steeds toenemende 

vervuiling, slachtoffer van gezondheidsproblemen en psychische malaise, denken stedelingen vaak alleen maar aan 

ontsnappen aan de stad en uiteindelijk vertrekken zij ... en dragen zo bij tot de stadsuitbreiding naar het platteland. 

Natagora heeft daarom besloten een standpunt in te nemen ten aanzien van de biodiversiteit in de stad. Welke ecosystemen 

ook bestudeerd worden, de uitdagingen in verband met biodiversiteit zijn van cruciaal belang, zij het verschillend. Doel 

van dit standpunt is stadsbewoners en beleidsmakers te helpen bij het behouden, het herstellen en het tot stand brengen van 

een stedelijk weefsel dat gunstig is voor de ontwikkeling van deze biodiversiteit en tegelijk een leefomgeving te creëren 

die bevorderlijk is voor het welzijn en de gezondheid van de bewoners en gebruikers. 

Natagora vraagt daarom de aanleg en verbinding van kwalitatieve groene ruimten. Het is tijd om de blauwe, groene 

en zwarte netwerken in alle wijken te ontwikkelen, in samenhang met de aangrenzende gewesten. En dat alle steden een 

weefsel van groene ruimten hebben met gevarieerde en verbonden habitats, in overeenstemming met het ecologisch 

netwerk. 

Een wijziging van de stedenbouwkundige visie moet gericht zijn op een beheerste verdichting van de bebouwing. 

Natagora vraagt het stopzetten van elke verharding of verstening van de bodems, en de ontwikkeling van een evenwichtige 

verdichting van de bebouwing. Bij deze verdichting zal rekening worden gehouden met de drempels voor vergroening, 

zodat een billijke toegang tot kwalitatieve groene ruimten wordt gewaarborgd. 

Natagora roept op tot een strikter en ambitieuzer wettelijk kader. De reeds bestaande wettelijke bepalingen moeten 

strikt worden nageleefd. De instandhouding van de kerngebieden van het ecologisch netwerk en de goede werking van de 

verbindingen tussen deze gebieden moeten verplichte criteria zijn bij de planning van nieuwe gebouwen. 
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Het is van belang een natuurvisie over te brengen in de opleiding van de verschillende stedenbouwkundige spelers. 

Natagora wil een bewustmaking van de stadsplanners en al wie bij de verdichting betrokken is, over de uitdagingen van de 

stedelijke biodiversiteit en het in aanmerking nemen van de natuur en de ecosysteemdiensten. Het gaat met name over het 

verbeteren van hun naturalistische vaardigheden. 

Tot slot roept Natagora op tot standaardisering en popularisering van de procedures voor burgerparticipatie in de 

besluitvormingsprocessen inzake ruimtelijke ordening. Door de stedelingen van meet af aan te betrekken bij de projecten 

om wijken nieuw leven in te blazen, zal hun steun voor de bescherming van het herontwikkelde ecologische netwerk 

verzekerd zijn. 

Natagora heeft haar standpunt over deze kwestie uitvoeriger beschreven op https://www.natagora.be/position-sur-la-

nature-en-ville 

 

2. Het Brussels ecosysteem 
Een ecosysteem kan worden gezien in termen van de drie belangrijkste componenten: soorten, habitats en het netwerk dat 

deze met elkaar verbindt. 

Monitoring van de fauna in Brussel 

Verscheidene soorten vormen zogeheten bio-indicatoren1 als referentie in de studie van de evolutie van het leefmilieu. Zo 

zijn vleermuizen, door hun insectenetend dieet, hun plaats in de voedselketens, hun extreme specialisatie en hun 

biologische aanpassing, opmerkelijke indicatoren van de biologische diversiteit. Hun aanwezigheid en populatiedynamiek 

geven ons informatie over bepaalde ecologische kenmerken van ons leefmilieu of over de impact en de evolutie van 

bepaalde praktijken. Door de specifieke en veelzijdige ecologie van de verschillende vleermuissoorten draagt de 

instandhouding ervan bij tot de bescherming van heel wat andere soorten; zij spelen dus de rol van zogenaamde 

"paraplusoorten". Tegelijkertijd staan zij bloot aan talrijke vormen van druk die verband houden met menselijke activiteiten 

(rechtstreekse sterfte, vermindering van het aantal schuilplaatsen en gunstige jachtmilieus), waardoor de huidige aantallen 

vleermuizen veel lager liggen dan in de jaren 1950-1960. Sinds 2006 is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een 

gestructureerde monitoring van de jagende vleermuizen in de Natura 2000-gebieden opgezet. Die wordt enerzijds 

uitgevoerd in landmilieus met behulp van transecten (vooraf bepaalde routes die op regelmatige basis worden afgelegd), 

en anderzijds met luisterpunten die aan de rand van vijvers of watervlakken worden geplaatst.  

 

De ornithologische pool van Natagora, Aves, houdt toezicht op de vogelpopulaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

via verschillende monitoringprogramma's, in twee specifieke snelheden. Ten eerste op jaarbasis voor verschillende 

programma's zoals de monitoring van gewone vogels via luisterpunten (SOCBRU), de monitoring van exotische soorten, 

zwaluwen, watervogels in de lente (DPOE) en in de winter (DHOE). Het voornaamste doel van deze programma's is het 

inschatten van trends en populatieontwikkelingen. Naast deze jaarlijkse monitoring is het noodzakelijk de kennis met 

tussenpozen aan te vullen en een zo volledig mogelijk, bijna exhaustief, beeld van de avifauna te hebben. Het is de 

bedoeling om via de atlasprojecten de lijst van de op het Brussels grondgebied aanwezige soorten, de aantallen en de 

verspreiding van elke soort vast te stellen. Gezien de omvang van het veldwerk worden de atlassen over een lange periode 

gemaakt, ongeveer om de 20 jaar. Een vergelijking van de ene atlas met de andere is mogelijk, en geeft een zeer nauwkeurig 

beeld van de evolutie van de avifauna. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn reeds twee ornithologische atlassen 

gemaakt, de laatste in 2000-2004. Onlangs is een nieuwe atlas voor broedvogels en overwinterende vogels van start gegaan, 

die tot 2024 zal lopen.  

                                                
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur 

https://www.natagora.be/position-sur-la-nature-en-ville
https://www.natagora.be/position-sur-la-nature-en-ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bioindicateur
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Dezelfde mechanismen bestaan voor de monitoring van amfibieën via een atlas van amfibieën en reptielen (1999-2002, 

2017-2019), een atlas van wilde zoogdieren (1997-2000, 2015-2017), een atlas van vlinders (in 2009 verwezenlijkt door 

Leefmilieu Brussel en INBO), een atlas van libellen (2016-2019).  

 

Natagora neemt deel aan verschillende van deze monitoringactiviteiten via overheidsopdrachten, evenals het Instituut voor 

Natuurwetenschappen, Natuurpunt, bepaalde onderzoekslaboratoria van de Université Libre de Bruxelles ... 

Wij vinden het echter belangrijk te beseffen dat de persoonlijke gegevens van de Brusselse natuuronderzoekers via 

Observations.be een essentieel instrument blijven voor de monitoring van de populaties.  

 

Al deze gegevens worden opgenomen in de stand van zaken van het milieu die door Leefmilieu Brussel wordt opgemaakt 

https://standvanzaken.leefmilieu.brussels/nl/ 

 

 

 

 

 

 Enkele opmerkelijke resultaten  

 

2 

 

                                                
2 Paquet, A. (2021) : Monitoring des Populations d’Oiseaux en Région de Bruxelles-Capitale : rapport 2020. Département Études Natagora, Rapport 
pour Bruxelles Environnement, 2020, 78 blz. 

https://standvanzaken.leefmilieu.brussels/nl/
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Milieus/Habitats 

Een grote biodiversiteit in de stad houdt onder meer verband met een grote diversiteit van habitats. We moeten onze 

open, halfopen, boomrijke, bosrijke of vochtige milieus, vijvers, rivieren, kanalen, boomgaarden... ontwikkelen, die 

allemaal bijdragen tot een verrijking van de natuur in de stad. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nog het geluk te 

beschikken over een zekere diversiteit aan milieus/habitats: boomgaarden, landbouwmilieus, aangepaste gebouwen, open 

gebieden en bosgebieden. Het is van belang deze milieus in stand te houden, evenals de verbindingen, maar ook de 

overgangen ertussen via goed beheerde randzones (een grens tussen twee milieus). 

 

De randzone is een overgangszone tussen twee milieus en een ecologische verbindingszone voor de soorten in die milieus. 

Een randgebied is een bron van biologische rijkdom, maar kan negatieve gevolgen hebben als het zeer kunstmatig of smal 

is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een rand tussen een natuurgebied en een drukke verkeersweg. In dit geval is de rand 

een plaats van hoge sterfte van de soorten waardoor ze in aantallen aan de natuurlijke omgeving onttrokken worden. Dit 

staat bekend als het effect van de randzone. 

 

De geografische spreiding van de bestanddelen van dit mozaïek van natuurlijke habitats moet, indien mogelijk, homogeen 

zijn en het hele grondgebied bestrijken. Het creëren van nieuwe natuurgebieden, vooral in achtergestelde en verarmde 

gebieden, is van essentieel belang. 

 

Grote, aaneengesloten groene ruimten moeten behouden blijven. In stedelijke gebieden maken zij het mogelijk strikt 

voor natuurbehoud gereserveerde gebieden, die gezien de demografische druk onmogelijk op kleinere oppervlakten kunnen 

worden afgebakend, in stand te houden. 

 

Natagora wil hier twee milieus/habitats onder de aandacht brengen:  

 

 Het open milieu  

Dit is een van de meest bedreigde stedelijke ruimten waar de fauna dramatisch in aantal afneemt. Deze ruimten worden in 

een zeer hoog tempo verstedelijkt en zijn bijna allemaal in de stad verdwenen. Zij bestaan vaak uit een uitzonderlijke 

biodiversiteit: thermofiele soorten die gebonden zijn aan intens zonlicht, bloemplanten, verspreide struiken, heggen en 

vrijstaande bomen, en doorsijpelingsgebieden als die aanwezig zijn. Er zijn nog enkele grote open milieus met verbindingen 

naar het ecologische netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar de meeste daarvan zullen bebouwd worden.  

                                                
3  BRABANT C., NYSSEN P. & WEISERBS A., 2019. Analyse des données de monitoring et le développement de critères pour l’état de conservation 
local des chiroptères en Région de Bruxelles-Capitale, Natagora, Rapport du Département Etude 2019/02 
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MIGRERENDE SOORTEN  

5 SOORTEN  

Algemene tendens: -3.4 %/per jaar, vermindering 

10 laatste jaren: -3.8 %, onzeker 

 

De 2e groep die in het BHG het meeste is geslonken: - 62 % sinds 1992  

 

 

 

 

 

Voorbeelden: 

 

De braaklanden Josaphat of Schaarbeek-Vorming 

 

Braakland Josaphat, Brussel 

 

 Oude erfgoedbomen  

https://www.sauvonslafrichejosaphat.be/
https://bruxelles.natagora.be/nos-actions/vigilance-et-reaction/dossier-schaerbeek-formation/a-la-recherche-dune-vision-alternative
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De stedelijke milieus en vooral de Brusselse hebben het, 

ongetwijfeld door hun sterk erfgoedbeschermingsbeleid 

met betrekking tot opmerkelijke bomen en landschappen, 

mogelijk gemaakt vele oude bomen te beschermen, een 

onschatbare bron voor holten bewonende soorten en 

houtetende insecten.  

 

Deze oude bomen staan onder zware druk. In een context 

van herhaalde droogteperiodes, toenemende winden en 

stormen, werd tijdens de gezondheidscrisis veel gebruik 

gemaakt van parken en natuurgebieden. Uit 

veiligheidsoverwegingen wordt steeds meer aangevraagd 

deze bomen te vellen, met als direct gevolg dat er minder 

holten voor de soorten zijn. Op langere termijn zou dit het evenwicht tussen inheemse en uitheemse soorten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest in gevaar kunnen brengen. 

 

Inheemse holten bewonende soorten 

11 soorten 

Algemene tendens: /jaar, stabiel 

10 laatste jaren: /jaar, stabiel 

Voorbeelden: Het Dielegembos en het Stadsbos Georgin 

Het net   

Er moeten verbindingen worden aangelegd tussen deze verschillende habitats, wil de stroom van dieren en planten 

efficiënt zijn. Zonder verbindingen treedt genetische verarming in, neemt het reactie- en aanpassingsvermogen af en neemt 

de vatbaarheid voor besmettelijke ziekten toe. Bij de aanleg van groene ruimten dient men, om een significante bijdrage te 

leveren aan het ecologisch netwerk, rekening te houden met het bestaande ecologisch netwerk en ervoor te zorgen dat er 

mogelijke verbindingen tussen die netwerken zijn. De straten moeten naar behoren begroeid zijn om een relevante rol te 

kunnen spelen in het verbinden van deze ruimten.  

Er moet een ontwikkeling van blauwe, groene, bruine en zwarte netwerken op gang worden gebracht binnen de steden, 

in samenhang met het omringende landschap. Het isolement van de natuurlijke habitats is momenteel weliswaar kritiek, 

maar de stad heeft een voordeel wat de verbinding betreft. Als kanalen, rivieren, begroeide openbare wegen, spoorwegen, 

https://leefmilieu.brussels/news/dielegembos-veiligheidsingreep
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tramlijnen, bovengrondse metro's, autowegbermen, enz. verbeterd zouden worden, zou er weer een efficiënte stroom van 

leven op gang komen.  

De herverbinding van natuurlijke milieus moet doordringen tot in de dichtstbevolkte stadscentra en -wijken. De 

gebieden waar het risico op faunasterfte door verkeer groot is, moeten worden geïdentificeerd en het netwerk van 

oversteekplaatsen voor fauna en ecoducten moet worden versterkt (tunnels voor vleermuizen, padden, eekhoorns, 

doorgangen voor grote zoogdieren, enz.) 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit idee van netwerk geïntegreerd via verschillende instrumenten: 

 

 Natura 2000 netwerk: Europees netwerk van natuurgebieden of semi-natuurgebieden die van belang zijn voor 

zowel voor de fauna als voor de flora die er leven. Deze sites worden ook « Speciale Beschermingszones (SBZ) 

» genaamd. Het Natura 2000-netwerk is de ruggengraat van het Europese natuurbeleid en heeft tot doel de 

diversiteit van de natuurlijke milieus te behouden en de kwaliteit ervan te verbeteren. Specialisten noemen dit 

"een gunstige staat van instandhouding behouden of ontwikkelen". In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 3 

sites aangewezen: 

 SBZ I : het Zoniënwoud met bosrand, aangrenzende bosgebieden en Woluwevallei (2077 ha); 

 SBZ II :  Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest (140 ha); 

 SBZ III : Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van het Brussels 

Gewest (in totaal 117 ha). 

Deze gebieden zijn weliswaar aangewezen, maar wachten nog steeds op hun beheersplan ... 

 Groene, blauwe, zwarte en bruine netwerken: het groene netwerk is een netwerk van groene ruimten die 

op de meest milieuvriendelijke manier met elkaar verbonden zijn: groen aanleggen langs de invalswegen van de 

stad, laanbomen aanplanten, voetpaden en fietspaden verbeteren, gebruik maken van de rivieren en hun oevers, 

de spoorlijnen, de bestaande beplante lanen, enz. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat er ook een blauw 

netwerk dat betrekking heeft op de ontwikkeling van blauwe verbindingen zoals oevers, rivieren, vijvers, 

waterrijke gebieden, fonteinen, vijvers, enz. om zo een samenhangend geheel te vormen. 

Natagora hoopt op de ontwikkeling van een stervormig of zwart netwerk in verband met de lichtvervuiling, en 

van een bruin netwerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 

 Brussels ecologisch netwerk: een samenhangend geheel van gebieden die de natuurlijke, seminatuurlijke en 

kunstmatige elementen van het gewestelijk grondgebied vertegenwoordigen en die behouden, beheerd en/of 

hersteld moeten worden om ervoor te zorgen dat de soorten en natuurlijke habitats van communautair en 

gewestelijk belang in een gunstige staat van instandhouding worden gehandhaafd of hersteld. In het ecologisch 

netwerk worden drie soorten gebieden onderscheiden. Tot de kerngebieden behoren milieus die als 

biodiversiteitsreservoirs worden beschouwd. Zij zijn van groot biologisch belang en elke actie die wordt 

ondernomen moet ten goede komen aan het natuurbehoud. Natagora is van mening dat dit instrument moet worden 

bijgewerkt en geïntegreerd in de instrumenten voor ruimtelijke ordening, om de overheid te helpen bij 

bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen.  

 

 

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/natura-2000/welke-zijn-de-brusselse-6
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/natura-2000/welke-zijn-de-brusselse-7?view_pro=1&view_school=1
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/natura-2000/welke-zijn-de-brusselse-8?view_pro=1&view_school=1
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-netwerken/het-groene-netwerk
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-netwerken/blauw-netwerk
https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-netwerken/blauw-netwerk
https://volontariat.natagora.be/la-trame-noire-comme-outil-de-protection-de-la-nature-urbaine
https://www.francebleu.fr/emissions/l-ecologie-pratique/saint-etienne-loire/la-trame-brune-qu-est-ce-que-c-est
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-ecologique.includehtml?IDC=3650
http://biodiversite.wallonie.be/fr/le-reseau-ecologique.includehtml?IDC=3650
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Kaart 13 – groene ruimte  

Brussels ecologisch en groen 

netwerk  

Legende 

Perimeter van het BHG  

Gemeentegrenzen 

Brussels Ecologisch netwerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Specifiek voor Natagora, het Natuurnetwerk: Natagora heeft het Natuurnetwerk opgezet, een instrument 

dat burgers en gemeenschappen met een tuin aanmoedigt en steunt om hun grond geheel of gedeeltelijk te 

ontwikkelen tot een gebied dat gunstig is voor de fauna en flora. Het idee is dat al deze stukjes grond, groot of 

klein, een netwerk moeten vormen dat de verspreiding van de biodiversiteit bevordert. 
 

 

 

De groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijke 

Gewest  

Privétuinen, wouden, parken en openbare tuinen, privéterreinen, braaklanden, landbouwgronden, speel-, sport- 

en ontspanningsterreinen, ruimten langs openbare wegen, spoorwegtaluds, begraafplaatsen 

Bron: Leefmilieu Brussel  

 

Kaart van het Natuurnetwerk – scholen, ondernemingen, administraties burgergemeenschappen – oppervlakte 

van het netwerk … hectaren  
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Besluit 

 

In deze nota, die niet bedoeld is om volledig te zijn, zijn veel diagnose- en controle-instrumenten gepresenteerd. Natagora 

had het ook kunnen hebben over de biologische waarderingskaart (BWK), de Donderberg, de Biodiversiteitspotentieel-

oppervlaktefactor (BAF+), enz.  

 

Als besluit zullen wij ons in plaats daarvan concentreren op bepaalde doelstellingen die volgens ons in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest moeten worden nagestreefd. 

 

De voornaamste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit in de hele wereld, maar ook in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, zijn de vernietiging en de fragmentatie van de habitats. Deze vaststelling wordt al verscheidene 

jaren in de verslagen van het IPBES, het equivalent van het IPCC maar dan voor de biodiversiteit belicht.  

 

In deze context en op basis van de uitgevoerde monitoring zou het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich moeten 

concentreren op het verminderen van de druk op de voorkomende habitats en soorten. Dit moet bereikt worden door 

de natuurgebieden te behouden, of nog beter, uit te breiden, en door de diversiteit van de ecosystemen te behouden 

(of zelfs te vergroten, we mogen toch dromen...) en, ten slotte, door natuurgebieden opnieuw met elkaar te verbinden 

(verbindingszones ontwikkelen, barrières beperken, enz.).¨ 

 

Er moet op gewestelijk niveau nagedacht worden over de (overmatige) bezoeken van mensen aan de natuurgebieden en er 

moet een echt geïntegreerd beleid komen ter vermindering van de vervuiling (lichtvervuiling, luchtvervuiling, 

bodemvervuiling, enz.), waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de mensen EN de niet-mensen. 

 

De verwezenlijking van deze doelstellingen vereist een zo ruim mogelijk ecologisch beheer door een zo groot mogelijk 

aantal actoren op het grondgebied, zowel openbare als particuliere: bestrijding van invasieve uitheemse soorten, 

gedifferentieerd beheer, droogtebeheer, stormen, overstromingen, enz.  

 

Dit impliceert een nieuwe aanpak van de ruimtelijke ordening, waarin natuurbehoud en de natuurherbestemming 

geïntegreerd worden. 

 

https://ipbes.net/

