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Ja, het kan! 
We kunnen de natuur weer in het hart van de samenleving 
plaatsen. Daar zijn we bij Natuurpunt rotsvast van overtuigd. 
Maar dat kunnen we niet alleen. Natuur stopt niet aan de 
grenzen van onze natuurgebieden. Die willen we weliswaar 
vergroten en verbinden, maar alle delen van ons landschap 
moeten de natuur weer omarmen. De steden, de tuinen, de 
akkers en de bedrijven. De strikte functiescheiding in ons 
landschap is immers nefast voor de biodiversiteit. 

Een Vlaanderen in harmonie met de natuur in 2050. Dat streefbeeld 
leidde ons bij het ontwerp van de vijf toekomstbeelden in dit rapport. Vijf 
werkgroepen hebben de beelden gesmeed van breed verzamelde ideeën. 
Natuurpuntvrijwilligers en -medewerkers, externe experts en natuurminnaars, 
samen hebben ze Vlaanderen vormgegeven vanuit een natuurperspectief. Een 
dikke pluim op hun hoed en ook op die van digitaal illustrator Wim Dasselaar! 

Wat verwachten we van deze beelden? Niet dat we ze exact zo gaan realiseren. 
Wel dat ze de neuzen in dezelfde richting zetten. Zowel binnen onze organisatie 
als daarbuiten. En vooral dat ze een levendige dialoog op gang brengen. Niet 
iedereen zal onze toekomstvisie 100% delen. Dat is oké, zolang de beelden maar 
overtuigen dat een florerende natuur en een hersteld milieu noodzakelijk zijn 
voor de biodiversiteit, voor onze gezondheid, voor een duurzame economie, een 
stabiel klimaat en een mooi landschap. 

En ja, dat kan. Maar het zal moed vragen. Van Natuurpunters om breed te 
denken. Van beleidsmakers om de juiste keuzes te maken. Van landbouwers en 
ondernemers om nieuwe modellen te verkennen. Van burgers om te durven 
geloven in wat velen onmogelijk lijkt. 

Ik nodig je van harte uit: duik in onze toekomstbeelden. Bekijk ze met een 
open blik. Laat je uitdagen. Laat je inspireren. En laat je vooral niet tegenhouden 
door een element dat je niet aanstaat. Deel je enthousiasme of je bedenkingen 
met ons. En ga ervoor. Geloof er in. Met groendaken, strokenteelt, ontharding, 
geveltuinen, hermeandering, wetlands, heideherstel en broedende kraanvogels 
tonen Natuurpunters en vele anderen nu al dat het kan.  

Van harte, 

Bart Vangansbeke
voorzitter Natuurpunt

PS: Je moet het groot zien. Niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. Bestel een 
gratis poster van je favoriete landschap op www.natuurinhethart.be

“We hopen vooral dat 
onze toekomstbeelden 
een levendige dialoog 
op gang brengen.” 
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De toekomstbeelden in dit rapport werden ontworpen door visual artist Wim Dasselaar. Hij stelde ze  
samen met ontelbaar veel foto’s. Bovenstaand beeld is de compilatie van de vijf landschapsbeelden.  
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De toekomstbeelden in dit rapport werden ontworpen door visual artist Wim Dasselaar. Hij stelde ze  
samen met ontelbaar veel foto’s. Bovenstaand beeld is de compilatie van de vijf landschapsbeelden.  

Waarom 
toekomstbeelden?

Met de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis 
staan we voor twee ongezien grote 
uitdagingen. Zo groot dat ze de stabiliteit 
van onze maatschappij in gevaar brengen. 
We staan op de drempel van een zesde 
massaextinctie: een uitstervingsgolf van 
diersoorten zo groot als toen de dinosauriërs 
verdwenen. We moeten verdere opwarming 
van de aarde tegengaan (mitigatie), maar ons 
ook al aanpassen aan de gevolgen van een 
veranderend klimaat (adaptatie).

Vlaanderen is nu nog de natuurarmste 
en meest versnipperde regio van Europa. 
Dagelijks komt er meer beton dan bomen bij, 
stroomt er meer water naar de zee dan er in de 
bodem sijpelt en circuleert er meer stikstof en 
CO2 dan onze natuur kan slikken. We hebben 
de natuur weggeduwd uit bijna alle facetten 
van ons landschap, waardoor de veerkracht 
fel verzwakt is en cruciale ecosysteemdiensten 
zoals natuurlijke bestuiving dreigen weg te 
vallen. 

We moeten het roer dringend omgooien, naar 
een samenleving die weer in harmonie is 
met de natuur. Natuurpunt wil een antwoord 
bieden op de vraag hoe een natuurinclusief 
Vlaanderen er kan uitzien. De toekomstbeelden 
tonen hoe samenwerken met een opnieuw 
florerende natuur bijdraagt tot een duurzaam 
landschap waarin burgers veilig, gezond en 
aangenaam leven, wonen en werken. In 2050 
is onze Vlaamse natuur hersteld en gezond. 
Vandaag beginnen we er aan!
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Natuurpunt vindt het belangrijk dat haar toekomstvisie breed gedragen is en koos daarom voor een 
intensief cocreatietraject. Een hele uitdaging voor een vereniging met 133.000 gezinnen die lid zijn, 
48.000 vrijwilligers, 180 afdelingen en 202 studiewerkgroepen. We lieten ons daarom bijstaan door 
consultants van Levuur, expert in participatieprocessen. Iedereen – leden en niet-leden, vrijwilligers, 
medewerkers, afdelingen, regionale koepels en werkgroepen – kreeg de kans om bij te dragen aan 
de visievorming. Het was de eerste keer dat Natuurpunt een participatief traject van deze omvang 
aanvatte. Door de coronacrisis werd het traject helemaal online georganiseerd. 

We vroegen ook input van externe experten. In videopresentaties gaven ze een inzicht in de 
ontwikkelingen op vlak van natuur, ruimtelijke ordening, landbouw, klimaat en zo meer.  
De toekomstvisie moest namelijk niet alleen ambitieus, maar tegelijkertijd ook op realistische 
verwachtingen gebaseerd zijn. We werkten in drie fases: …

Participatieve aanpak

1
Brede input

We verzamelden input via 
drie sporen. (1) Op het online 
participatieplatform gaven 
geïnteresseerden inspirerende 
voorbeelden in voor de 
toekomst van de natuur 
in Vlaanderen en ideeën 
over hoe natuur en andere 
domeinen elkaar kunnen 
versterken. (2) Met het format 
‘tijd-voor-natuur-babbels’ 
brachten heel wat afdelingen 
en studiewerkgroepen 
van Natuurpunt in groep 
ideeën samen. (3) Via 
videopresentaties en een 
literatuurlijst van ‘must 
reads’ opgesteld door externe 
experten verzamelden we 
belangrijke basisinformatie. 

2
Uitwerken 
toekomstbeelden in 
werkgroepen

In een intensief traject van 
negen vergaderingen gingen 
een tachtigtal deelnemers in 
vijf werkgroepen aan de slag 
om de input te boetseren tot 
ambitieuze toekomstbeelden 
voor vijf deellandschappen 
van Vlaanderen. Deze 
werkgroepen bestonden 
uit leden, vrijwilligers 
en medewerkers met 
verschillende expertises en 
achtergronden.

3
Visualisatie en  
bundeling

In de derde fase werden de 
landschapsbeschrijvingen 
visueel vormgegeven door 
illustrator Wim Dasselaar en 
werden teksten en beelden 
samengebracht in deze 
publicatie.
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Natuurinclusieve en circulaire 
samenleving als leidend principe

Met de toekomstbeelden hebben we Vlaanderen 
vormgegeven vanuit een natuurperspectief. In 
een samenleving in harmonie met de natuur 
leven we niet los van, tussen of naast de natuur, 
maar in en met de natuur. In alles wat we doen. 
We zien de natuur als bondgenoot, in plaats van 
als vijand en werken voor het aanpakken van de 
uitdagingen zoveel mogelijk met ‘nature-based 
solutions’ (NBS). Dat zijn op natuur gebaseerde 
innovaties, die kostenefficiënte en veerkrachtige 
oplossingen bieden voor diverse uitdagingen én 
positieve effecten hebben op het sociale welzijn 
en de economische ontwikkeling. 

We streven naar win-win-situaties. 
Internationaal gerenommeerde rapporten 
tonen aan dat natuurherstel rendeert 
voor natuur én maatschappij. Sterker nog: 
een gezond ecosysteem is een voorwaarde 

voor een stabiele bloeiende samenleving en 
economie. Natuurherstel is niet alleen nuttig om 
biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Ze levert ook 
tal van ‘ecosysteemdiensten’ en ‘rendeert’ op die 
wijze zowel op sociaal als economisch vlak.

In een toekomst in harmonie met de natuur en 
onze omgeving, blijven we binnen de draagkracht 
en grenzen van onze planeet en natuurlijke 
omgeving. We evolueren naar een circulaire 
maatschappij en economie. Eindige grondstoffen 
worden niet uitgeput maar gerecycleerd en de 
druk op het milieu door afvalstromen wordt 
geëlimineerd door reststoffen opnieuw in te 
zetten. Vervuiling wordt een begrip van het 
verleden. 
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Voor het opstellen van een visie op het toekomstige landschap van Vlaanderen kunnen we de 
klimaat- en biodiversiteitscrisis vertalen naar vijf grote maatschappelijke uitdagingen met 
ruimtelijke gevolgen. Elk van de toekomstbeelden in dit rapport toont hoe het landschap er kan 
uitzien als we deze veranderopgaven ter harte nemen.

1. Naar een florerende natuur
De biodiversiteit gaat wereldwijd sterk achteruit. In Vlaanderen zijn we heel veel soorten verloren. 
Eén derde van de vlindersoorten die hier oorspronkelijk voorkwamen is, bijvoorbeeld, regionaal 
uitgestorven. Slechts drie van de 44 Europees beschermde habitats in Vlaanderen – waarvoor we 
dus een internationale verantwoordelijkheid dragen – zijn in goede staat. De grootste kwantitatieve 
oorzaken zijn te weinig ruimte voor natuur en een enorme versnippering. 89% natuurgebieden 
is kleiner dan 1 ha en daarmee zeer vatbaar voor negatieve omgevingsdruk. Vermesting en 
verzuring (ook in de Noordzee), persistente stoffen (bv. pesticiden) en lichtvervuiling staan een 
herstel van de natuur in de weg. De verstoorde waterhuishouding en -kwaliteit zijn eveneens 
problematisch voor natuurherstel. En de huidige natuurwaarden worden nu nog extra bedreigd 
door klimaatverandering. 

Om naar een florerende natuur toe te werken, hebben we meer ruimte voor natuur en meer 
natuurverbindingen nodig en moeten we de diverse milieudrukken wegwerken. Wetenschappers 
laten er geen twijfel over bestaan: om wereldwijd de biodiversiteit, de ecosystemen en de 
ecosysteemdiensten te redden, moet 30% van het aardoppervlak voor natuur gereserveerd worden 
tegen 2030 (en zelfs 50% tegen 2050). Ook Europa legt de lat op 30% tegen 2030.

2. Duurzaam wonen (wonen, ruimtelijke ordening en infrastructuur)
34% van de oppervlakte van Vlaanderen was in 2016 ingenomen door gebouwen, wegen en 
aanverwant ruimtebeslag. Daarmee zijn we met grote voorsprong de slechtste leerling in de 
Europese klas, dubbel zoveel als Nederland en het viervoudige van Frankrijk. We hebben 
het grootste stedelijk bebouwde gebied en de kleinste oppervlakte natuur in vergelijking met 
andere dichtbevolkte economische topregio’s. Ondanks de aangekondigde betonstop, gaat de 
betonnering in de praktijk bijna onverminderd voort (5,1 ha/dag in 2019). Tegelijkertijd is de 
dichtheid van inwoners binnen dat ruimtebeslag bijzonder laag in vergelijking met bijvoorbeeld 
het Verenigd Koninkrijk. Onze lintbebouwing en uitgezaaide verkavelingen zorgen voor torenhoge 
maatschappelijke kosten (7x duurder dan stad), maken efficiënt openbaar vervoer onmogelijk en 
maken ons tot koning in het filerijden. Ons wegennet is (op Malta na) het meest dense van Europa 
en 66% langer dan de tweede in de ranglijst: het nog dichter bevolkte Nederland. Daardoor zijn we 
ook landschappelijk een van de meest versnipperde regio’s van Europa. Onze kust is een van de 
meest dichtbebouwde ter wereld. En ook qua verlichting is Vlaanderen nog steeds te goed te zien op 
de nachtelijke satellietbeelden.

Met een krachtige, dynamische ruimtelijke inrichting moeten we naar een kleiner ruimtebeslag 
voor een hogere leefbaarheid, inclusief ruimte voor natuur en betere bereikbaarheid. Onze manier 
van wonen moet klimaatneutraal zijn, aangepast aan de nieuwe weerpatronen en zoveel mogelijk 
natuurinclusief. 

3. Duurzame landbouw en visserij
46% van de totale grondoppervlakte van Vlaanderen is in gebruik als landbouwgebied, waarvan 
56% voor voedergewassen. Het kleinschalige (vaak natte) landbouwlandschap van Vlaanderen 

Grote maatschappelijke veranderopgaven
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lag ooit mee aan basis voor de hoge biodiversiteit in Vlaanderen. Door de intensivering van de 
landbouw (groot aantal oogsten per jaar, hoge bemesting, pesticidengebruik, monoculturen 
en grote percelen) is de landbouwnatuur aan het verdwijnen. Onder andere door de hoge 
stikstofdepositie zet de intensieve landbouw natuurgebieden, luchtkwaliteit en waterkwaliteit 
onder druk. Ook de grondkwaliteit en de individuele boeren zijn de dupe van het systeem 
dat zoveel mogelijk produceert voor zo’n laag mogelijke prijs. De bodemfauna in de zee krijgt 
momenteel geen enkele kans omdat de bodem een tot tien maal per jaar omgeploegd wordt door 
bodemberoerende visserij en zandwinning, zelfs in natuurgebied. Ook in zee is het stikstofniveau 
door uitspoeling via de rivieren twee maal hoger dan de Europese norm toelaat. Waar er 100 jaar 
geleden nog 10 ton per vierkante kilometer grote roofvissen zoals kabeljauw en tonijn in onze zee 
zwommen, is dat nu nog maar 1 ton en zijn de vissen veel kleiner.

We streven naar een duurzame vorm van landbouw die kostbare grond vasthoudt en gezond 
houdt. Duurzame landbouw die de natuur ondersteunt (de Europese unie schuift 10% niet 
productief areaal naar voor), leefbaar is voor de boer, klimaatneutraal is én tegemoet komt aan 
een stijgende vraag naar voedsel door de groei van de wereldbevolking. Op zee krijgen de habitats 
strikte bescherming en herstelt de fauna en flora van (een deel van) de zee. De visserij plukt de 
vruchten van de herstelde vispopulaties. 

4. Duurzaam omgaan met water
Het Vlaamse landschap wordt gekenmerkt door het achterhaalde waterbeleid. De voorbije 
decennia deden we er alles aan om het water zo snel mogelijk af te voeren naar zee. We trokken 
waterlopen recht en dijkten ze in, en we draineerden de aanpalende lage gebieden. Sinds 1950 
zijn 75% van onze wetlands verdwenen. Samen met de hoge verhardingsgraad (16%) zakt het 
grondwaterpeil daardoor steeds verder. Dat heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor natuur 
en landbouw maar doet door inklinken van kleilagen ook meer en meer huizen barsten. Onze 
waterhuishouding is zo slecht dat we in een wereldwijde ranking over drinkwaterschaarste op de 
23ste plaats staan in de categorie ‘hoog tekort’. Het oppervlaktewater kampt nog steeds met een 
grote verontreinigingslast van mest, niet gescheiden riolering, persistente stoffen (bv. pesticiden) 
en erosie. De afgelopen jaren werd pijnlijk duidelijk dat de klimaatverandering voor extreme 
droogte en regenval zorgt. Dat brengt de leefbaarheid en veiligheid van steden en dorpen in gevaar 
en is nefast voor landbouw en natuur. 15% van Vlaanderen ligt minder dan 5 meter boven het 
gemiddelde zeeniveau. Als de zeespiegel stijgt, is België, op Nederland na, het kwetsbaarst voor 
overstromingen.

In deze context van weersextremen is het nieuwe motto: bufferen. Water weer ruimte geven, 
ophouden, laten insijpelen en vertraagd afvoeren. Dat is niet alleen nodig om de grillen van het 
klimaat op te vangen, het is ook goed voor de biodiversiteit en het klimaat. De helft van de dier- 
en plantensoorten die nu in de verdrukking staan, profiteren van meer natte natuur en opnieuw 
vernatten zet koolstofbronnen (zoals blootgesteld veen) om in koolstofsinks.

5. Hernieuwbare energie
Dat we naar een klimaatneutrale samenleving gaan waarin onze energie uit hernieuwbare 
bronnen (zoals zon, wind en warmte) komt, staat inmiddels vast. Met de Green Deal moet Europa in 
2030 de CO2-uitstoot met 55% terugbrengen ten opzichte van 1990 en in 2050 zou Europa het eerste 
klimaatneutrale continent moeten worden. 

Een langetermijnvisie is onontbeerlijk om een duidelijke richting te geven en een systemische 
verandering van de samenleving te bewerkstelligen. Die nieuwe energiebronnen moeten een plaats 
krijgen in het landschap waar ze mens en natuur het minst verstoren en het meest opleveren. 
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We hebben onze visie voor de toekomst van Vlaanderen opgebouwd met vijf kenmerkende 
landschappen. De indeling is gebaseerd op een vereenvoudiging van de ecoregio’s van Vlaanderen: 

1. Steden en dorpen
2. Heuvellandschappen (Heuvelland, Vlaamse Ardennen, Groene gordel, Hageland, Haspengouw)
3. Noordzee, kust en polders 
4. Grote riviervalleien (Schelde, Leie en Grensmaas)
5. Kempen en zandig Vlaanderen

Naast enkele uitdagingen die in ieder beeld aan bod komen, belicht elk landschapsbeeld ook 
enkele specifieke problematieken en oplossingen, gerelateerd aan bijvoorbeeld de topologie of 
de bodemstructuur. De vijf beelden samen tonen onze visie op het landschap van een toekomstig 
Vlaanderen in harmonie met de natuur. 

Eén landschap, twee jaartallen
Elk beeld is een doorlopende uitsnede uit een denkbeeldig landschap. De linkerkant toont de huidige 
situatie met zijn problematieken, anno 2022. De rechterkant snelt als het ware 30 jaar vooruit in de 
tijd en laat zien welke oplossingen wij naar voor schuiven om de veranderopgaven aan te pakken. De 
verschillende functies en hun aandeel werden meegenomen in het huidige en toekomstige landschap.

Een toekomstbeeld per landschapstype
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6

7

5

8

9

10

11

12

1  Sluizen 
verhinderen 
vismigratie

2  Ontginning 
van eindige 
grondstoffen  
als grind 

3  Overwelfde zijrivier 

4  Dens versnipperend        
wegennetwerk

5  Industriële 
lintbebouwing langs 
gekanaliseerde 
waterloop

6  Lintbebouwing en 
verspreide bebouwing 
leiden tot hoog 
ruimtebeslag, hoge 
infrastructuurkosten en 
inefficiënt openbaar vervoer

7  Lichtvervuiling

8  Vervuilde waterlopen door 
lozingen, vermesting en erosie 

9  Gedraineerde akkers in 
overstromingsgebied

10  Megastallen en intensief bemeste 
akkers en graslanden 

11  Steile dijken met verharding op de 
oever en rechtgetrokken waterloop

12  Lage grondwaterstand

Grote riviervalleien

2022

Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be



1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

1  Sluizen zijn 
verwijderd of 

vistrappen laten 
vismigratie toe

2  Natuurgebieden 
aaneengesloten 

door ecoducten

3  Efficiënt en 
klimaatvriendelijk 

openbaar vervoer

4  Industriegebied nabij 
woongebied met  

groen- of energiedaken

5  Duurzame landbouw met 
ruimte voor natuurlijke 

oevers

6  Wateropvang voor 
droogteperiodes

7  Compleet rioleringsnetwerk 
zorgt voor propere 

waterlopen

8  Natuurlijke oevers en ruimte 
voor waterbuffering in 
overstromingsgebied

9  Ruimte voor recreatie 

10  Natte soortenrijke weilanden  
en hooilanden tussen winterdijk  
en rivier

11  Woonkernen met meerlaagse 
bebouwing en veel groen

12  Hoge grondwaterstand

2050
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Toekomst grote 
riviervalleien 
Verbonden robuuste natuur
De grote rivieren vormen een ecologische 
ruggengraat doorheen het landschap. 
Aaneengesloten, grote en diverse natuurgebieden 
(bos, heide, wetland, ... ) zitten bomvol fauna 
en flora en zijn verbonden met ecologische 
corridors en ecoducten. In het landschap van 
de grote riviervalleien zijn zowel wetlands, 
hooilanden, bossen, heides en getuigenheuvels 
met stuifduinen te vinden. 

Natuurlijke dynamiek hersteld
De natuurlijke dynamiek en processen van de 
grote rivieren zijn hersteld. De rivieren hebben 
weer zachte oevers en ruimte om te overstromen. 
Vismigratie is opnieuw mogelijk door 
verminderde kunstmatige stuwing en sturing. Er 
zijn vistrappen waar nodig. Waterstanden zijn 
natuurlijker. De rivieren hebben weer een link 
met de rest van het landschap zoals wetlands 
en veen. De rivieren behouden hun profiel en 
ontginning van eindige grondstoffen zoals grind 
is uitgedoofd (circulaire economie). 

Ruimte voor water en watergebonden 
natuur
Op een gecontroleerde manier wordt meer 
ruimte gegeven aan water. Rivierdijken op de 
oevers worden weggenomen (of sterk verlaagd 
tot zomerdijken) en meer landinwaarts worden 
hoge ringdijken aangelegd zodat er ruimte is 
voor overstromingen bij piekdebieten. Er is 
ruimte voor zacht glooiende oevers met rijke 
oevervegetatie (en bijhorende insecten en 
vogels) en ruimte voor slikken en schorren 
in het getijdengebied. Ook de winterdijken 
zijn zachtglooiend en vegetatierijk. In de 
overstromingszone vind je geen akkerbouw, 
enkel extensief gehooid grasland, begraasd 
grasland, moeras(bosjes) of rietvelden. Er is ook 
ruimte voor plasdrassituaties voor weidevogels. 
Bevers, otters en kraanvogels hebben het er goed 
naar hun zin. 

Goede waterkwaliteit
Rivieren en andere waterlopen zijn weer 
proper en zitten vol vissen, libellen en ander 
leven. Er zijn geen ongezuiverde lozingen 
meer van industrie of woningen. Afvalwater 
wordt via gescheiden rioleringsstelsels naar 
waterzuiveringsinstallaties gebracht en 
regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse 
vastgehouden. Door een circulaire economie en 
doorgedreven hergebruik van materialen is er 
ook geen zwerfvuil meer in de waterlopen. 

“We hebben moerassen 
geplaveid met beton en 
rivieren ingedijkt, waardoor 
ze niet flexibel zijn om zich 
aan te passen aan plots 
grotere hoeveelheden 
water. Die fouten moeten 
we rechtzetten, want 
ze maken ons vandaag 
kwetsbaar.”
- Henk Ovink

GROTE RIVIERVALLEIEN
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Rationeel watergebruik
Waar water nodig is, wordt vooral gebruik gemaakt 
van opgevangen regenwater en gerecycleerd 
water. Ophouden, bufferen en laten infiltreren of 
recycleren van water is in alle sectoren (landbouw, 
wonen, industrie) de standaard geworden. Er is 
onthard waar mogelijk, er is geen verharding in 
overstromingsgebied en wadi’s en bufferbekkens 
zijn alomtegenwoordig in landbouwgebied, 
woonkernen en industriegebieden. Het grondwater 
is daardoor weer tot een gezond niveau gestegen 
en de systematische verdroging van natuur en 
landbouwgebied is gestopt. 

Recreatie aan en in water
Omdat de natuurgebieden groot en robuust zijn, is 
er ook ruimte voor struinen, zwemmen en zachte 
rivierrecreatie. Er is een goed evenwicht gevonden 
tussen toegankelijkheid (recreatie, beleving, 
gezondheid) en ontoegankelijke rustgebieden voor 
de natuur. 

Rivierverkeer en wegennet
Binnenscheepvaart gebeurt met kleinere en 
klimaatvriendelijk aangedreven schepen. Er 
zijn slimme aansluitingen van de bevaarbare 
waterlopen naar spoor- en autowegen. 
Oeverbescherming in het water beschermt de 
natuurlijke oevers tegen golfslag. Het wegennet 
voor auto’s is afgenomen door de minder 
verspreide bebouwing.

Natuurrijke landbouw
We hebben opnieuw een landbouwgebied vol 
vogels, bijen en vlinders. Het landbouwgebied 
is doorspekt met kleine landschapselementen, 
beken en grachten. 

Waarom heb je meegewerkt aan dit 
toekomstbeeld?
“De kracht en het belang van rivieren en water 
heeft mij altijd al gefascineerd en zeker ook de 
haat-liefde verhouding die de mens ermee heeft. 
Ik ben geboren en getogen in de Zuid-West-
Vlaamse Scheldemeersen, waar de Schelde in 
belangrijke mate het landschap vorm gegeven 
heeft. De mens heeft dit landschap sterk naar 
zijn hand gezet, maar op verschillende plaatsen 
zijn nog sporen te vinden van hoe het ooit was. 
Ik vind het belangrijk dat we de juiste vragen 
stellen over hoe wij dit in de toekomst anders 
willen zien en daar open van gedachten over 
kunnen wisselen.” 

Welk vind je het interessantste stukje? 
“Het deel van het beeld dat mij het meest 
aanspreekt, is zonder twijfel daar waar de rivier 
en haar zijarmen vrijer kunnen meanderen en 
moerassige oeverzones vormen met typische 
watergebonden natuur. De rivier is daar uit haar 
strakke keurslijf gehaald en kan vrij haar gang 
gaan. De rivier geeft het landschap vorm en het 
landschap wordt weerbaarder tegen extreme 
droogte of wateroverlast.”

Waar ligt volgens jou de grootste 
uitdaging?
“Om dit toekomstbeeld te laten slagen 
zullen concrete acties nodig zijn op een 
zo kort mogelijke termijn, omdat de tijd 
voor verandering zich opdringt. Bestaande 
initiatieven zullen verder versterkt en 
opgeschaald moeten worden. Politieke wil (en 
durf) zal nodig zijn om alle relevante actoren 
cross-sectoraal rond te tafel te krijgen en extra 
budget vrij te maken om nieuwe projecten op te 
starten. Dat is de sleutel tot succes om het niet 
enkel bij ambitie te houden, maar ook effectief 
op het terrein het verschil te maken.”

Ambassadeur
Sofie Ruysschaert

vrijwilliger en lid van Natuurpunt
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Minder veeteelt
De landbouwoppervlakte is hetzelfde gebleven, 
maar is duurzamer ingevuld met meer ruimte 
voor natuur. De veeteelt is een stuk afgebouwd 
en de vrijgekomen akkers worden nu drieledig 
ingevuld met een derde natuur en akkerfauna 
en -flora, een derde voor tussenlandbouw 
gericht op maatschappelijke meerwaarde 
(recreatie, toerisme, klimaatbuffering, 
plukboerderijen, ...) en een derde voor 
intensieve, maar duurzame en groentegerichte 
landbouw (geen pesticiden, netto geen 
stikstofuitstoot, gerecycleerd watergebruik, geen 
monoteelten, erosiebestendig, ...). De resterende 
veeteelt wordt op een duurzame manier 
bedreven.
 
Duurzame landbouw aangepast aan 
omstandigheden
Het type landbouw is overal aangepast aan de 
omgeving en het waterpeil. Er is bijvoorbeeld 
nulbemesting rond kwetsbare natuur- en 
watergebieden, in intensievere landbouwzones 
enkel duurzame bemesting. Strokenteelt, 
kleinere machines en robotisering met onder 
meer drones (precisielandbouw) zorgen voor 
een minimale impact van de hoogproductieve 
landbouw en een kleurrijk landbouwlandschap.

Kleiner ruimtebeslag
Door het terugdringen van de verspreide 
bebouwing is ons ruimtebeslag sterk 
verminderd. Extra bouwlagen en efficiënter 
ruimtegebruik hebben een compactere woonstijl 
zonder comfortverlies mogelijk gemaakt, 
geconcentreerd in woonkernen en met meer 
ruimte voor openbaar groen. Onthardingen 
(waterdoorlatende parkings, minder wegen, 
minder bebouwing, ...) hebben de infiltratie van 
regenwater verbeterd. Koppeling van functies 
binnen dezelfde wijk of zelfs in gebouwen 
(wonen, bedrijf, school, crèche, supermarkt) 
hebben de nood aan privéwagens verminderd. 

Groene bedrijventerreinen
Ook op bedrijventerreinen wordt efficiënter 
gebruik gemaakt van ruimte. De daken zijn 
multifunctioneel (groendak, energiedak, ...), 
de parkings zijn waterdoorlatend en er liggen 
brede biodiverse en groene stroken tussen de 
gebouwen en rond het terrein.

Otter
symbool voor gezonde

groenblauwe aders
Uit historische bronnen blijkt dat er rond het 
jaar 1888 meer dan duizend otters in Vlaanderen 
voorkwamen. Je vond ze in elke streek in zowat 
elke waterloop. Door verdelging en vervuiling 
werden ze sinds de jaren 1980 als uitgestorven 
beschouwd, maar in 2012 werden opnieuw 
enkele otters waargenomen in Vlaanderen en de 
jaren daarna de eerste voortplanting. Een teken 
dat onze waterkwaliteit het weer wat beter doet, 
want otters zijn een echte indicatorsoort voor 
gezonde rivieren en oevergebieden. 

Door hun geringe vetpercentage en hun semi-
aquatische levenswijze hebben otters een grote 
energiebehoefte. De visbestanden moeten dus 
groot genoeg zijn om hun dagelijkse honger te 
kunnen stillen. Maar via de vissen die ze eten 
krijgen otters giftige stoffen zoals pcb’s en zware 
metalen binnen. Die giftige stoffen hebben een 
negatieve invloed op hun gezondheid, waardoor 
ze een indicatorsoort zijn voor een goede 
waterkwaliteit. 

De belangrijkste doodsoorzaak blijft voor otters 
het verkeer. Ze patrouilleren hun territorium van 
gemiddeld 20 km oeverlengte regelmatig. Kruist 
een weg de rivier en is er geen oever onder de 
brug, dan verkiezen otters om over de weg te 
lopen in plaats van eronderdoor te zwemmen 
met alle risico’s van dien. Het is dus ook een 
symboolsoort voor robuuste ontsnipperde 
groenblauwe netwerken.

GROTE RIVIERVALLEIEN
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1   Geen lokale 
voedselteelt

2   Vervuilende 
industrie 

3   Sterk hitte-
eilandeffect 

4   Hoge 
verhardingsgraad 

5   Waterlopen 
hebben harde, steile 
oevers of zijn zelfs 
overwelfd 

6   Grijze stad met weinig 
openbaar groen 

7   Gesloten bouwblokken 
met veel aanbouw en 
verharding 

8   Monofunctionele wijken 
met grote afstanden  
tussen wonen, werk of 
winkels 

9   Nauwelijks biodiversiteit 
wegens gebrek aan ruimte, 
versnippering en niet ecologisch 
ingerichte tuinen en parken 

10   Mobiliteit en inrichting openbare 
ruimte gericht op auto

11  Lichtvervuiling door te felle 
straatverlichting en lichtreclame 

12   Slecht geïsoleerde gebouwen 
verwarmd met fossiele brandstoffen 

13   Regenwater gaat in de riool  

14   Niet volledig gescheiden riolering

Steden en dorpen
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Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be



1

2

5

3

4

6

7
8

9

10

11
12

13

14

1  Zuivere lucht 
en minimale 

lichtvervuiling 

 2  Gebouwen 
compact, 

energieneutraal, 
circulair, 

natuurinclusief, 
multifunctioneel en 

slim gedeeld

3  Transferium (P+R) houdt 
auto’s buiten de stad 

4  Aangenaam klimaat 
door bomen, gevelgroen, 

daktuinen en parkbossen 

5  Korte keten-landbouw en 
samentuinen 

6  Propere waterlopen met 
zachte ecologische oevers en 

verkoelende recreatie

7  Open bouwblokken met groene 
tuinen 

8  Minder auto’s, meer ruimte voor 
spelen en buurtleven

9  Groenblauw netwerk zorgt voor 
verkoeling, biodiversiteit en een 

gezonde leefomgeving 

10  Maximaal onthard en vergroend 

11  Multifunctionele daken (energie, groen of 
daklandbouw)

12  Vijftienminutenstad met STOP-principe 

13  Sponsstad: regenwater gebufferd via wadi’s 
en ondergrondse reservoirs

14  Bedrijven werken circulair en hun restwarmte 
verwarmt de stad 

2050
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Toekomst steden
Groene steden
Doorspekt met grote parken en stadsbossen 
en verbonden door groenblauwe aders, zijn 
steden aantrekkelijk om in te wonen. Door 
het aanwezige groen en de ventilatieassen 
in en rond de stad is het klimaat ondanks de 
klimaatverandering aangenaam. Het lawaai 
wordt gedempt, de lucht is zuiver en het water 
vloeit er proper. Er is geen vervuiling en 
openbare verlichting is beperkt en intelligent 
gestuurd. 

Biodiversiteit
Doorgedreven ontharding heeft ruimte gemaakt 
voor inheemse natuur op kleine en grote schaal, 
publiek en privaat en maximaal verbonden. 
Ecologisch beheer en natuurinrichting zorgt voor 
een weelde aan bloemen en vlinders. Gazons zijn 
(deels) bloemenweides geworden en er is geen 
park zonder ecologische vijver. Er staan veel 
meer bomen, ze hebben de ruimte om te groeien 
en ze zorgen voor een aangenaam klimaat. 

Ruimtelijke ordening
Compacte en (deels) hogere bebouwing heeft 
ruimte gecreëerd voor openbaar groen en 
lichtinval. De wooncapaciteit van steden is 
ondanks meer open ruimte vergroot. Huizen 
met een of twee bouwlagen zijn waar mogelijk 
verhoogd met extra bouwlagen, alleenstaande 
huizen op grote kavels hebben plaats gemaakt 
voor urban villa’s of andere compacte 
woonmodellen met stukjes privétuin (of -terras) 
en aangename, gemeenschappelijke tuinen. Vlot 
bereikbare oude verkavelingen worden dichter 
bebouwd. In dichte stadskernen is er ‘ontpit’ 
om met openbaar groen ruimte en zuurstof te 
creëren. De lintbebouwing is afgebouwd.

Bouwblokken
De typische gesloten bouwblokken van rijhuizen 
in steden zijn geopend (doorwaadbaar) en 
de ommuurde ‘binnenplaatsen’ zijn (deels) 
collectieve tuinen geworden die verbonden 
groenblauwe aders door het stadslandschap 
vormen. Hogere gebouwen en (ondergrondse) 
garagecomplexen hebben de wirwar van 
achterbouwen en privégarages overbodig 
gemaakt en ruimte gecreëerd voor meer groen en 
een aangenamer klimaat. 

Gebouwen
Gebouwen zijn energieneutraal of -positief 
en daken zijn steeds multifunctioneel met 
een daktuin (groen), energiedak (zwart), 
koeldak (wit) of andere invulling zoals ‘rooftop 
farming’. Gebouwen zijn zoveel mogelijk 
natuurinclusief met allerlei ingebouwde 
kansen voor natuur zoals nestruimtes voor 
gierzwaluwen, vleermuizen, eikelmuizen 
of steenmarters, zonder dat die hinder 
veroorzaken. Waar straten te smal zijn 
voor bomen zorgt gevelgroen letterlijk en 
figuurlijk voor een aangenaam klimaat. Er 
wordt circulair gebouwd met gerecycleerde of 
hernieuwbare en klimaatneutrale materialen. 
We wonen (gemiddeld genomen) compacter, 
maar comfortabeler door onder meer het slim 
delen van gemeenschappelijke ruimtes zoals 
gastenkamers, tuinen en polyvalente ruimtes (co-
housing). 

Natuur en gezondheid
Het belang van natuur voor de mentale en 
fysieke gezondheid kan niet onderschat worden. 
Het onderzoeksveld is nog relatief jong, maar 
diverse wetenschappelijke studies hebben grote 
voordelen aangetoond. Natuur is stressverlagend 
en zelfs letterlijk goed voor het hart. Woon je op 
minder dan 350 meter van (stads)groen, dan heb 
je als man 50% minder kans op een beroerte of 
hartinfarct en als vrouw zelfs 180% minder kans. 
Wandelen in het groen werkt ontspannend en 
heeft een gunstig effect op de slaapkwaliteit. Het 
is zelfs aangetoond dat naarmate er meer groen 
in de woonomgeving is, men ook langer leeft. 

De precieze mechanismen waarom natuur zo’n 
positief effect heeft, worden nog onderzocht. Ligt 
het aan de luchtzuiverende werking, de stillere 
omgeving, de koelende effecten, de grotere 
sociale cohesie of meer micro-organismen? 
Het staat alleszins vast dat natuur dichtbij 
woongebieden grote ecosysteemdiensten levert.

STEDEN EN DORPEN
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Waarom heb je meegewerkt aan dit 
toekomstbeeld?
“Als architect groeit ook in onze vakgemeenschap 
het besef dat het anders moet, en dat 
duurzaamheid niet kan zonder een centrale rol 
voor de natuur. Maar het gaat te traag en er is 
nog veel weerstand. Er zijn echter interessante 
parallellen tussen de visie van mensen die 
met natuur begaan zijn en die van duurzame 
ontwerpers en planners, en de samenwerking 
tussen beide kan een krachtig hulpmiddel zijn 
om de transitie aan te zwengelen.”

 

Welk vind je het interessantste stukje? 
“Door op geschikte plaatsen dichter te bouwen 
en minder te verharden (eerder dan het breed 
uit te smeren) creëer je ruimte voor ontspanning, 
natuur en water. Dat is niet alleen goed tegen 
hittestress en verdroging maar ook voor de 
biodiversiteit en jezelf. Compacter bouwen is 
perfect mogelijk en levert erg veel voordelen: je 
houdt meer ruimte over voor groen en natuur, je 
woont dichter bij elkaar en bij werk of winkels 
waardoor je minder de auto nodig hebt en meer 
sociaal contact hebt. Het is goedkoper, je kunt 
energie en andere voorzieningen makkelijker 
bundelen en delen, enz.”

Waar ligt volgens jou de grootste 
uitdaging?
“De eerste uitdaging om dit toekomstbeeld te 
realiseren is een kritische massa aan mensen 
uit alle lagen van de samenleving overtuigen 
om samen hun schouders te zetten onder een 
transitie die nodig is én in ieders voordeel. Een 
tweede sleutel is om goede voorbeelden die 
makkelijk te reproduceren zijn, breed bekend 
te maken en om inzichten uit verschillende 
domeinen uit te wisselen. Verandering vergt 
durf, experiment en uit je comfortzone treden.”

Ambassadeur
Regis Verplaetse

Landschapsarchitect en lid van Natuurpunt

Energie
Voor de energievoorziening wordt maximaal 
ingezet op hernieuwbare energie. In stedelijke 
context gaat het om zonne-energie en 
geothermie, maar door de compacte kernen kan 
ook gebruik gemaakt worden van collectieve 
lokale energievoorziening zoals restwarmte van 
productieprocessen verdeeld via warmtenetten. 

Mobiliteit
In wijken en grote gebouwen zijn wonen, 
werken, ontspannen steeds gemixt, waardoor 
je overal te voet of per fiets naar toe kan in 15 
minuten (de ‘vijftienminutenstad’). Het STOP-
principe (stappers, trappers, openbaar vervoer, 
privé-vervoer) geeft in de openbare ruimte 
prioriteit aan zacht verkeer boven hard verkeer. 
Waar mogelijk hebben ze gescheiden circuits. 
Steden zijn autoluw en verkeer is multimodaal. 
Dat resulteert in meer ontharding, zuivere 
lucht en betere gezondheid. Auto’s worden 
zoveel mogelijk gedeeld en ondergronds of 

gestapeld geparkeerd om ruimte te creëren. 
Gemotoriseerd verkeer is elektrisch (geen 
uitlaatgassen) met een minimum aan fijnstof. 
Gecombineerd met de duurzaam geïsoleerde 
en verwarmde gebouwen is de luchtkwaliteit 
daardoor prima. 

Sponsstad
Om de impact van intense regenbuien 
(waterbom, overstromingen) en hittegolven 
(hittestress en waterschaarste) op te vangen, 
zijn steden echte sponzen geworden. Water 
wordt maximaal opgevangen en vertraagd 
afgevoerd. Door ontharding en aanleg van meer 
groen met wadi’s of ‘regentuinen’ (openbaar en 
privé) is ruimte gecreëerd waar hemelwater in 
de bodem kan sijpelen. Water dat op verharde 
oppervlakken terechtkomt wordt opgevangen 
in ondergrondse of bovengrondse reservoirs om 
te hergebruiken, bijvoorbeeld voor irrigatie van 
tuinen en parken bij droogte.  

TOEKOMSTBEELDEN NATUURPUNT VZW



Ontharden en vergroenen
Omdat we minder privévoertuigen hebben, 
anders parkeren en ruimte-efficiënter wonen, 
hebben we grote oppervlaktes kunnen 
ontharden. Waar nog verharding nodig is (delen 
van pleinen, straten, speelplaatsen, opritten), 
wordt waterdoorlatende verharding gebruikt. 

Water
De waterlopen in steden bruisen opnieuw 
van het leven. Ze hebben ruimte gekregen 
voor zachtglooiende en ecologisch ingerichte 
oevers, waar op hete dagen een duik in het 
propere water verfrissing brengt. De extra 
opvangcapaciteit helpt overstromingen 
vermijden en biedt een koele buffer tijdens 
droogteperiodes. Afvalwater wordt eerst 
gezuiverd vooraleer het hergebruikt wordt of 
via een gescheiden rioleringsstelsel in de rivier 
terechtkomt.

Stadslandbouw
In en rond de stad is ruimte voor korte keten-
landbouw en lokale voedselvoorziening 
via hoogtechnologische verticale landbouw 
op grote daken, maar evengoed via kleine 
voedselbosjes, volkstuintjes en mogelijkheden 
voor samentuinen.

Toekomst dorpen 
of woonkernen 
De visuele aspecten van dorpen of 
woonkernen werden uitgewerkt in andere 
landschapsbeelden. Hiervoor gelden grosso 
modo dezelfde principes als voor steden, 
maar we vullen ze hier aan met enkele 
specifieke aspecten. 

Kwalitatieve verdichting
Er wordt geen nieuwe open ruimte aangesneden 
voor woningbouw. Integendeel: slecht gelegen 
woonzones zijn zelfs verdwenen. Oude 
gebouwen worden gerenoveerd of vernieuwd en 
oude gebouwensites (bv. oude bedrijfspanden) 
worden hergebruikt en omgevormd tot woon-
werk complexen. Het aantal woningen verhoogt 
binnen dezelfde oppervlakte en elke wijk kent 
een mix van woningtypes zoals urban villa’s, 

Huiszwaluw:  
indicator voor 

een biodiverse en 
ontharde stad

In het buitenland zie je ze nog vaak: grote 
huiszwaluwenkolonies middenin dorp of 
stad. In Vlaanderen is dat allesbehalve een 
alledaags beeld. Tussen 1980 en 2018 is de 
huiszwaluw in ons land met 76% afgenomen. 
Dat heeft misschien een beetje te maken met 
minder geschikte nestlocaties (huiszwaluwen 
hebben een voorkeur voor witte 
dakoversteken die bij nieuwbouw meestal 
niet aanwezig zijn), maar het afgenomen 
voedselaanbod is ongetwijfeld een 
belangrijke oorzaak van de achteruitgang. 

Huiszwaluwen zijn insecteneters. Met een 
gezond aanbod aan vliegende insecten in 
stad en dorp kunnen zwaluwen terugkomen. 
De achteruitgang van insecten stoppen 
we door te werken aan een groenere 
inrichting van stads- en dorpscentra, met 
aandacht voor inheemse planten én een 
goede milieukwaliteit (minder vervuiling). 
Huiszwaluwen maken hun nest van modder. 
In een totaal versteende omgeving vinden 
ze nauwelijks nog plasjes waar ze modder 
kunnen verzamelen. Ontharden komt dus 
ook zwaluwen ten goede.
 

STEDEN EN DORPEN

20



21

kangoeroewoningen (bv. in de achtertuin) 
en kleine starterswoningen (bv. tussen twee 
voorheen alleenstaande huizen). Wijken zijn 
doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers, 
maar auto’s parkeren in een centraal gelegen 
parking. De afvalophaling en postbedeling is 
gecentraliseerd per wijk. 
Het (semi-)openbaar domein is functioneler en 
diverser ingevuld met gedeelde voorzieningen: 
tuin of groen, (zwem)vijver, wateropvang en 
-infiltratie (wadi), sportterrein, buurthuis, 
energieopwekking en -opslag, en zo meer. Privacy 
wordt georganiseerd in het gebouw, waardoor 
volledige tuinscheidingen niet nodig zijn. Ook in 
woonkernen is ontpit en onthard.

Tienminutendorp
Woonkernen zijn geen slaapdorpen meer, 
maar tienminutendorpen. In elke wijk vind je 
een mix van woningen, bedrijven, kantoren, 
scholen, winkels, horeca en ontspanning. Alle 
voorzieningen zijn op tien minuten per fiets of te 
voet te bereiken. 

Wegen
Grote verbindingswegen gaan rond woonkernen 
in plaats van er midden door, maar er zijn 
wel enkele goede ontsluitingen tot in de kern. 
In de wijken wordt voorrang gegeven aan 
verbindingen voor voetgangers en fietsers en is 
autogebruik sterk beperkt, mede door centraal 
gelegen parkeerhavens. 

Tuinen en openbaar groen
Tuinen zijn in de compacte woonkernen 
kleiner dan ze waren in lintbebouwing. Ze zijn 
onderhoudsarm, worden vaker gedeeld en 
hebben ruimte gemaakt voor publiek groen en 
natuur. Er zijn minder omheiningen, meer hagen 
en meer verbonden groene ruimtes. Verharding 
is beperkt (> 75% groen) en beplanting is 
aangepast aan de standplaats, meer inheems en 
bloemenrijker. Eventuele beregening gebeurt via 
opgevangen hemelwater. 

Natuur dichtbij
Natuur is voor iedereen steeds dichtbij. In elke 
straat en wijk is openbaar groen met volwassen 
bomen die zorgen voor een aangenaam klimaat, 
zelfs tijdens hittegolven. Rond de woonkernen 
is ruimte voor ontspanning en ontmoeting in de 
natuur. Wetlands, (voedsel)bossen en waterlopen 
omzomen de woonkern samen met korte keten-
landbouw zoals (zelfpluk-)boomgaarden, en 
voedseltuinen. 

Duurzame energie
Duurzame energie (zonnepanelen, wind, 
restwarmte) wordt lokaal opgewekt, opgeslagen 
en herverdeeld via een ‘smart grid’. 

TOEKOMSTBEELDEN NATUURPUNT VZW

Woonkernen in plaats van lintbebouwing en 
uitrafelende villawijken
De voor Vlaanderen zo typische lintbebouwing dient sterk te worden afgebouwd. Ze zorgt voor meer 
autoverkeer en vervuiling, hogere kosten voor nutsvoorzieningen, verrommeling van het landschap 
en versnippering van de natuur. De huidige steden waaieren uit met randen van vrijstaande villa’s met 
grote privétuinen en lintbebouwing naar dorpen met verkavelingen met opnieuw vrijstaande villa’s met 
privétuinen. 

In het toekomstige landschap wordt de bebouwing geconcentreerd en verdicht in de steden en dorpen zoals 
in de meeste andere landen. Verspreide bebouwing in de randen en erbuiten wordt verdicht of opgedoekt. 
Sommige verkavelingswijken verdwijnen. Lintbebouwing buiten stads- en dorpsgrenzen verdwijnt. 
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Kempen en zandig Vlaanderen

2022

1   Monotone 
dennenaanplanten

2   Weinig en versnipperde 
natuurgebieden

3   Rechtgetrokken, ingedijkte 
en vervuilde rivieren

4   Glasteelt verspreid in 
landbouwgebied

5   Lintbebouwing en verspreide 
bebouwing

6   Intensieve paardenweides

7   Lichtvervuiling door glasteelt, 
weg- en industrieverlichting

8   Oppompen grondwater voor 
beregening en ontwatering natte 
gronden zorgen voor dalende 
grondwaterstand

9   Megastallen en intensief bemeste 
akkers en graslanden

10   Zonnepanelen op de grond of op water

11   Uitgeputte bodems met weinig organisch 
materiaal of bodemleven

11



1

2
3

4

5

6

7

8

9 10

11

14

13

2050

Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be

1  Grote gemengde 
bossen

2  Korte keten-
landbouw en nabije 

natuur rond dorp

3  Meanderende rivier 
met ruimte voor 

overstroming en 
natuurlijke oevers 

(hooilanden, extensieve 
begrazing en broekbos)

4  Woonkernen met 
meerlaagse bebouwing én 

veel openbaar groen

5  Robuuste verbonden 
heidegebieden, vennen, 

landduinen, veen

6  Zonnepanelen op daken en 
andere structuren

7  Niet grondgebonden landbouw 
in bedrijvenzone

8  Groene industriezone met eigen 
duurzame energievoorziening

9  Duisternisgebieden door beperkte 
en intelligent gestuurde verlichting

10  Hoge grondwaterstand en veel meer 
vennen en waterbuffering

11  Landschappelijk waardevolle 
paardenweides

12  Droge, nutriëntenarme, biodiverse 
graslanden

13  Duurzame landbouw (strokenteelt, 
boslandbouw)

14  Levende bodems met een rijk bodemleven
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Toekomst 
Kempen en zandig 
Vlaanderen

Grotere gevarieerde bossen
In plaats van snippers bos hebben we opnieuw 
grote aaneengesloten bossen van de inheemse 
bostypes, van eiken-berkenbossen op droge grond 
tot berkenbroeken op natte bodem. In deze niet-
beheerde bossen heerst een natuurlijke dynamiek 
van verjonging zodat alle ontwikkelingsfasen 
voorkomen. De bossen zijn onderling verbonden 
met corridors en stapstenen, die migratie van 
bosgebonden flora en fauna mogelijk maken. De 
overgangen naar andere landschapstypes zijn 
geleidelijk met brede mantel- en zoomstructuren, 
bomenheide en wastines. In een klein aandeel 
wordt houtproductie toegepast en dit gebeurt 
volgens de principes van natuurgetrouwe 
bosbouw met aandacht voor de rol van de 
bosbodem om koolstof vast te leggen.  

Robuuste heide en veenlandschappen
Ongeveer de helft van de natuurlijke 
landschappen in zandig Vlaanderen bestaat uit 
robuuste heidelandschappen. Via een hersteld 
internationaal netwerk vormen ze stapstenen 
om heidesoorten uit Zuidwest-Europa door 
klimaatverandering vlot te laten migreren 

naar het noorden. De natuurlijke hydrologie 
is hersteld en op de natte plekken in de heide 
ontstaat venige heide en veengebied dat CO2 uit 
de atmosfeer onttrekt en vastlegt.

Landduinen
De levende landduinen – een uitzonderlijk 
habitat op Europese schaal – hebben een 
robuuste plaats in het heidelandschap. Ze 
vervullen hun cruciale rol in de opvang van 
regenwater en zijn de hydrologische motor voor 
de veensystemen in de heide, graslanden en 
valleien.

Meanderende beekvalleien hersteld
De meanderende beekvalleien en historische 
vennen zijn hersteld en de grondwaterstand 
is verhoogd waardoor de Kempen opnieuw 
vochtiger is en de typische natte natuur 
van Vlaanderen terug kansen krijgt. In de 
beekvalleien in zandig Vlaanderen worden de 
natte graslanden gemaaid zodat laagveen kan 
groeien en CO2 kan vastleggen. De hooilanden 
wisselen af met broekbossen die hier en daar als 
hakhoutbos beheerd worden. 

Biodiverse graslanden
Drogere graslanden worden niet of weinig 
bemest (met vaste mest) en behoren opnieuw 
tot de wereldtop qua plantendiversiteit. Ze 
zijn kleurrijk door de enorme diversiteit aan 
bloeiende kruiden met positieve gevolgen voor 
insecten en weidevogels. 

KEMPEN EN ZANDIG VLAANDEREN



Natuurgeïntegreerde landbouw
De landbouw neemt nog steeds een bijzonder 
groot aandeel van de oppervlakte in en neemt 
de verantwoordelijkheid voor de biodiversiteit 
daarbinnen. De volledige landbouw is duurzaam. 
Er wordt netto geen stikstof meer uitgestoten, 
het bodemleven is hersteld, koolstofopslag is 
gemaximaliseerd en akkerkruiden floreren 
weer. Een groot aandeel is extensief, 
kleinschalig, biologisch en landschappelijk 
ingebedde landbouw. Rondom woonkernen is 
deze vorm van landbouw de norm met hoge 
belevingswaarde en lokaal geproduceerd en 
geconsumeerd voedsel. Niet grondgebonden 
landbouw zoals stallen en serres zijn verplaatst 
naar industrieterreinen en grenzen niet direct 
aan natuurgebieden. 

Levende bodem
Ook de ondergrondse natuur is hersteld. 
Pesticiden worden door allerlei technieken 
(bijna) niet meer gebruikt en de 
nutriëntenbalans (stikstof, fosfor, ...) is hersteld. 
Afvalstoffen worden niet meer geloosd of gestort 
maar hergebruikt in een circulaire economie. 
De bodem is ook in landbouwgebied terug 
luchtig, rijk aan organisch materiaal en kent een 
herstelde microfauna en -flora. De insijpeling 
van hemelwater is verbeterd, erosie wordt 
voorkomen en de watertafel is hersteld.  

Paarden en andere huisdieren in een 
biodiverse wei
Weiden voor weidedieren (paarden, ezels, 
alpaca’s, lama’s, schapen, geiten) die niét 
beroepshalve gehouden worden, maken deel 
uit van het landschap en zorgen voor een 
natuurlijke, kruidenrijke weidevegetatie. De 
beschutting van de gedomesticeerde dieren 
tegen wind, regen en zon beperkt zich tot een 
natuurlijke beschutting of afdak. Om de bodem 
in goede staat te houden, is het aantal dieren  
per hectare beperkt. 

Gentiaanblauwtje: 
afhankelijk van  

grote intacte  
heidegebieden

Met haar uitermate complexe levensstijl, 
is het gentiaanblauwtje een bijzondere 
ambassadeursoort voor de Zandstreken. 
Haar eitjes legt deze prachtige blauwe 
vlinder uitsluitend op de bloemknoppen 
van de zeldzame klokjesgentiaan, die 
enkel gedijt in voedselarme vochtige 
heides en schraalgraslanden. De rupsen 
worden na enkele dagen geadopteerd 
door knoopmieren, die hen grootbrengen 
als ware het hun eigen larven. Mieren én 
planten moeten in de juiste omstandigheden 
aanwezig zijn om duurzame populaties te 
kunnen behouden. We hebben dus grote, 
intacte heidegebieden nodig met een stabiele 
waterhuishouding én voldoende gebufferd 
tegen droogte. Het wordt een hele uitdaging 
om in ons toekomstige landschap voldoende 
populaties van deze sterk bedreigde 
dagvlinder te laten overleven.
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Woonkernen
Net als in de andere landschappen wonen we 
in woonkernen en niet meer in verspreide 
lintbebouwing kriskras doorheen en verspreid 
in het landschap. Toch wordt open ruimte in 
woonkernen gekoesterd. We doen meer met 
minder ruimte door compacter te bouwen, 
door zij-aan-zij of gestapeld te bouwen, met 
meer aandacht voor gemeenschappelijke delen 
(bv. gedeelde parkeerplaatsen in plaats van 
private parkings, gedeelde groene zones) en 
lokale voorzieningen (crèches, bakker, slager). 
Hierdoor worden we een stuk minder auto-
afhankelijk.

Compacte industriegebieden
De inbreiding vinden we ook terug in de 
industrie. Uitbreiding van zones wordt streng 
beperkt. Compacte bebouwing, renovatie en 
herbouwen zien we ook in deze zones terug.

Natuurlijke tuinen
Tuinen zijn natuurlijk ingericht en worden 
ecologisch onderhouden. Verhardingen 
en kiezelpartijen zijn voor een groot 
stuk verdwenen. Dat geldt ook voor 
draadafsluitingen of schuttingen rondom. 
Tuinen zijn met elkaar verbonden en vormen 
samen een aaneengesloten ecologisch 
tuinnetwerk. Tuinen zijn ’s nachts niet 
langer verlicht. De beplanting is afgestemd 
op het klimaat en de bodem. Zo zijn planten 
beter bestand tegen nattigheid, droogte en 
ongewenste ‘plagen’. Het gebruik van pesticiden 
is volledig verleden tijd.

Infrastructuur die niet versnippert of 
verstoort
Door het verdwijnen van verspreide bebouwing 
kon heel wat verkeersinfrastructuur 
verdwijnen. Toch is het onvermijdelijk 
dat de verkeersinfrastructuur (wegen, 
treinsporen, kanalen) op bepaalde plaatsen 
kruist en conflicteert met het netwerk van 
natuurgebieden en natuurverbindingen. 
Daar wordt maximaal ingezet op efficiënte, 
ontsnipperende maatregelen (ecoducten, 
faunatunnels, ecorasters, uitstapzones, ... ). 
Onverharde en dienstwegen door de open 
ruimte, die vaak als sluipweg gebruikt werden, 
zijn slim doorgeknipt (tractorsluis, paaltjes) 

Waarom heb je meegewerkt aan dit 
toekomstbeeld?
“Ik vind het een essentiële oefening om 
als grootste terreinbeherende organisatie 
te herbronnen over waar we naartoe 
willen met Vlaanderen, zeker in tijden van 
klimaatverandering. Ik ben opgegroeid en woon 
nog altijd in de Kempen. Ik was er jarenlang 
actief in het natuurbeheer van Landschap De 
Liereman én als onderzoeker naar bedreigde 
vlindersoorten, dus ik ken de waarde van de 
Kempische zandgronden. Wat je het beste kent, 
daar wil je je ook graag voor inzetten.” 

Welk vind je het interessantste stukje? 
“Ik vind het belangrijk dat er meer ruimte komt 
voor natuur en dat we daarvoor onze slechte 
ruimtelijke ordening aanpakken. Door een 
betere indeling kunnen we onze versnipperde 
natuur weer robuuster maken en verbinden. 
Een serre bijvoorbeeld kan beter aansluiten bij 
een industrieterrein dan naast een natuurgebied 
te liggen. En we moeten durven praten over 
het afbreken van bebouwing op de verkeerde 
plaatsen.”

Waar ligt volgens jou de grootste 
uitdaging?
“Na het denkwerk over de toekomst, moet nu 
de uitwerking komen. Voor mij ligt de grootste 
uitdaging in de hervorming van de landbouw 
naar een duurzaam model. Daar zullen 
ingrijpende keuzes gemaakt moeten worden.”

Ambassadeur
Wouter Vanreusel

vrijwilliger en medewerker van Natuurpunt
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zodat ze enkel nog voor zachte of noodzakelijke 
weggebruikers dienen.
 
Strikte duisternisgebieden
Om de gevolgen van lichtversnippering en 
-vervuiling op de natuur te counteren, werden 
in de natuurgebieden en langs het verbindende 
netwerk strikte ‘duisternisgebieden’ zonder 
kunstmatig licht ingericht. Lichtplannen voor 
weginfrastructuur en bewoonde gebieden gaan 
uit van het principe: ‘geen verlichting waar het 
kan, enkel licht waar (en wanneer) het moet!’. 
Concreet betekent dit minder, aangepaste, 

slimme en dynamische verlichting. De typische 
lichtvervuiling afkomstig van de megaserres 
wordt vermeden door serre-infrastructuur af te 
schermen.

Duurzame energie
Windmolens zijn gegroepeerd in het landschap 
rond de industrie en langs hoofdinfrastructuur.  
Zonnepanelen zijn op daken en allerlei andere 
constructies aangebracht en nemen geen open 
ruimte in beslag.
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Noordzee, kust en polders

2022

Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be

1   Natte graslanden worden 
’s winters drooggepompt 
en ’s zomers geïrrigeerd

2   Weinig natte graslanden

3   Dicht wegennetwerk door 
duinen

4   Restanten natuurlijk 
duinsysteem in verdrukking 
door campings, golfterreinen en 
bungalowparken

5   Bijna doorlopend bebouwde kust

6   Machinale strandreiniging voorkomt 
duinvorming

7   Scheepvaart op fossiele brandstoffen

8   Zandwinning

9   Verzuring van het zeewater door 
klimaatverandering

10   Bodemberoerende boomkorvisserij zorgt 
voor soortenarme zeebodem
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2050

1  Duurzame 
landbouw met 

kreekruginfiltratie

2  Open 
polderlandschap met 

kleine dorpen

3  Haven is energiehub 
en werd niet verder 

uitgebreid

4  Robuust netwerk van natte 
en extensief beheerde 

graslanden

5  Kuststeden afgewisseld met 
complete duinsystemen van 

kust tot polder

6  Duin voor dijk beschermt de 
kust tegen stijgende zeespiegel

7  Integratie dijk en stad en 
duurzame bebouwing

8  Scheepvaart zonder milieubelasting 
of onderwatergeluid 

9  Strandreservaat biedt rust voor 
vogels en zeehonden

10  Duurzame visserij en maricultuur

11  Windmolens zijn een belangrijke bron 
van duurzame energie

12  Hoge biodiversiteit geeft zachte recreatie 
een boost

13  30% beschermde zone zonder extractieve 
activiteiten, waarvan 1/3de volledige 

rustzone (‘no go’)

14  Oesterbanken zijn kraamkamer voor vissen en 
andere soorten

7
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In de Noordzee is de blauwe economie in 
evenwicht met de natuur en overschrijdt 
ze de draagkracht niet. In een derde van de 
Noordzee zijn geen bodemberoerende of 
extractieve activiteiten en floreert de natuur 
opnieuw op de bodem, in de waterkolom 
en daarboven. Visserij, recreatie en 
kustbescherming plukken daar de vruchten 
van.

Oesterbanken, koraalrif van de Noordzee
In de geulen tussen de zandbanken liggen 
grindbedden waarop opnieuw oesterriffen 
en mosselbanken gevormd zijn. Ze zijn het 
koraalrif van de Noordzee, het fundament voor 
biodiversiteit in zee en vormen kraamkamer, 
schuilplaats of foerageergebied voor een weelde 
aan diersoorten. Ze bedekken opnieuw 20% 
van de bodem van ons deel van de Noordzee. 
Ze houden sediment vast, filteren het water 
en zorgen zo voor een betere waterkwaliteit 
en verhoogde bodemstabiliteit. Ze bufferen 
ook de golfslag en zorgen zo voor een betere 
kustbescherming bij stormen. 

30% beschermd gebied
Om dat te bereiken werd de bestaande papieren 
bescherming van ongeveer één derde van het 
Belgisch deel van de Noordzee omgezet in 
effectieve bescherming. Er zijn geen extractieve, 
bodemberoerende en andere verstorende 
activiteiten meer. In dit deel worden geen 
militaire activiteiten, geen zandwinning en geen 
bodemberoerende visserij meer uitgeoefend. 

10% no-gozone
Een derde van de beschermde oppervlakte 
(slechts één tiende van ons deel van de 
Noordzee) is complete rustzone voor natuur, 
waar niemand mag komen, zodat ook sterk 
verstoringsgevoelige natuur opnieuw kansen 
krijgt. Deze zone krijgt vorm als ‘marien 
reservaat’.

Verhoogde recreatie
De florerende natuur onder en boven 
water geeft ecotoerisme en recreatie een 
boost. Zeilen, zeezoogdieren kijken, vogels 

Toekomst Noordzee

Platte oester: 
fundament van een rijke 

Noordzeenatuur
De Europese platte oester vormt het fundament 
voor onze Noordzee natuur. Vroeger vormden 
de aanwezige grindbedden de perfecte 
ondergrond voor grote populaties van de 
Europese platte oester. Die oesterbanken 
vormden op hun beurt een leefgebied voor 
andere soorten. Toen was een vijfde van 
het Belgische deel van de Noordzee bedekt 
met platte oesterbanken, maar door visserij, 
ziektes en vervuiling zijn die nagenoeg geheel 
verdwenen. 

Oesterriffen en mosselbanken opnieuw 
alle kansen geven is zinvol: ze filteren 
het zeewater waardoor de waterkwaliteit 
verbetert. Daarnaast vormen ze een rust- en 
paaigebied voor vissen als schol, kabeljauw 
en zeebaars. Die trekken op hun beurt haaien, 
roggen, bruinvissen en zeehonden aan. De 
schelpdierbanken bieden een harde ondergrond 
waar bijvoorbeeld de dodemansduim, een zacht 
koraal, zich op kan vestigen. Haaien, roggen, 
kleinere vissen en ook de zeekat (een inktvis) 
kunnen er hun eieren op afzetten. Allerlei 
zeevogels komen af op de vele kleine visjes 
en garnalen die op en rond schelpdierbanken 
leven. Zo is de soortenrijkdom in oesterriffen 
tot wel zestig procent hoger dan op nabijgelegen 
zandige bodems. Oesterriffen dragen ook bij 
tot de broodnodige kustbescherming. Door de 
golfslag te breken en bodemdeeltjes in te vangen 
verminderen oesterbanken de kracht van het 
water en verhogen ze de bodemstabiliteit.

NOORDZEE, KUST EN POLDERS
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kijken en duiken om het onderwaterleven te 
bewonderen kan allemaal in het beschermde 
gebied (behalve in de ‘no-gozone’). Recreatie 
met een hoge negatieve impact op het 
onderwaterleven zoals speedboten en jetski’s 
kan enkel in een beperkte zone buiten de 30% 
beschermde Noordzee. 

Scheepswrakken
De scheepswrakken op de bodem van de 
Noordzee zijn beschermd (erfgoed), ontdaan 
van milieubelastende inhoud en onderdelen 
en vormen als vast substraat een hotspot 
voor biodiversiteit onder water, net als de 
oesterbanken. De filterende werking van de 
oesterbanken helpt de troebelheid van het 
water verminderen waardoor duikers nog meer 
genieten van een bezoek aan deze wrakken. 

Duurzame visserij
In de beschermde zone wordt niet meer gevist, 
maar daarbuiten oogst een duurzame – niet 
bodemberoerende – visserij de voordelen van de 

overspill uit de beschermde gebieden. De bodem 
die voorheen tot acht keer per jaar geploegd 
werd tot een doodse zandige ondergrond met 
troebel water, is tot rust gekomen en heeft 
de oesterriffen en zandkokerriffen kansen 
gegeven om te herstellen. Het afvalprobleem 
van de visserij (45% van het plastic afval in de 
Noordzee) is opgelost door andere methodieken 
en gebruik van biologisch afbreekbare 
materialen. De visserij is tijd- en plaatsgebonden 
om een maximale regeneratie van vispopulaties 
te realiseren. Bijvangsten zijn door gerichte 
vistechnieken geminimaliseerd.

Maricultuur
Buiten de 30%-zone voor natuur zorgt 
nutriëntneutrale, niet extractieve maricultuur 
met inheemse soorten schelpdieren en zeewier 
voor alternatieve eiwitbronnen. Deze blijft 
binnen de proporties om niet in competitie te 
komen met de natuurlijk aanwezige soorten.

“Op deze plaats is de 
zeebodem letterlijk bedekt 
met een onontwarbaar woud 
van dicht opeen en zelfs door 
elkaar levende sponzen, 
poliepen, anemonen, 
dodemansduimen, 
mosdiertjes, manteldieren 
en tweekleppige weekdieren 
die tegen mekaar gedrongen 
zitten en soms zelfs in 
mekaar steken [...] Ik moet 
toegeven dat ik nergens, 
met één trek van het net, 
een dergelijke hoeveelheid 
dieren van alle mogelijke 
soorten en vormen heb 
gezien.”
 Prof. E. van Beneden (1883)

Zand: een eindige 
grondstof
Voor de klassieke bouwwijze met beton 
en cement is heel wat zand als grondstof 
nodig. Ook de strandsuppleties vragen 
tonnen zand. Dat zand wordt voor de helft 
gewonnen uit onze Noordzee met heel 
wat negatieve gevolgen. Zandbanken, een 
waardevol habitat, worden afgegraven en 
het opgewoelde sediment vertroebelt het 
water in een ruime omtrek. Bovendien 
is het een eindige grondstof en draagt de 
productie van cement ook sterk bij aan 
het broeikaseffect. Het past dus niet in een 
circulaire en klimaatvriendelijke economie. In 
de toekomst is het gebruik van zand daarom 
uitgedoofd, bouwen we met gerecycleerde 
of hernieuwbare materialen en zijn 
zandsuppleties niet nodig door natuurlijke 
aangroei van het duin-voor-dijk-systeem. De 
Mjøstårnet in Noorwegen bewijst dat houten 
flatgebouwen ook aan de kust mogelijk zijn.
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Bron van duurzame energie
De Noordzee zorgt voor een belangrijk deel 
van onze hernieuwbare energievoorziening via 
windmolens uit recupereerbare materialen. De 
sokkels waar zich heel wat onderwaterleven 
op ontwikkeld heeft, blijven staan wanneer 
de windmolens vervangen worden. Er zijn 
geen zonnepanelen op waterniveau vanwege 
de negatieve effecten op vogels en het 
onderwaterleven (schaduw). De energiehubs in 
zee bestaan uit drijvende of op palen gebouwde 
constructies en niet uit opgespoten eilanden 
vanwege de enorme ecologische voetafdruk. 
Ook andere neveneffecten (bv. geluid en 
straling) worden beperkt of gemitigeerd.

Duurzame scheepvaart
De scheepvaart werkt op klimaatvriendelijke 
energiebronnen en heeft ook zijn negatieve 
effecten van geluidsoverlast onder water weten 
te beperken. 

Toekomst kust
Duin voor dijk
We zijn beschermd tegen een stijgende 
zeespiegel door op natuur gebaseerde 
oplossingen waar het kan en met harde 
(ingenieurs)ingrepen waar dat nodig is. Aan de 
kust ligt één doorlopende duinengordel, enkel 
onderbroken door havens, waar natuurlijk wel 
harde maatregelen zoals hoge kades of dijken 
nodig zijn. Er is geen machinale strandreiniging 
die embryonale duinvorming tegenhoudt, maar 
een natuurlijk strand mét vloedlijn. 

Strandreservaat
Stukken strand zijn (deels) ontoegankelijk voor 
mensen, waar zeezoogdieren en vogels rust 
vinden. Een pad in de duinen leidt voetgangers 
en ruiters rond het rustgebied. 

Kuststeden afgewisseld met complete 
duinsystemen
De kustlijn is niet meer doorlopend bebouwd 
van oost tot west. Kuststeden worden 
afgewisseld door robuuste, aaneengesloten, 
complete duinsystemen waar de verbinding 
tussen strand, duin en polder hersteld is. 
Kuststeden zijn met elkaar verbonden door 
wegen in het poldergebied of (deels) onder 

de duinsystemen door. Er is veel ruimte 
voor zachte recreatie en tegelijkertijd ook 
voor rustzones voor de natuur in de duinen. 
Wandellussen starten in de woongebieden en 
lopen tot in de randen van de natuurgebieden. 
Zo zijn ze beter bereikbaar per openbaar 
vervoer en goed voor de middenstand. Het 
hemelwater kan weer in het duinsysteem 
infiltreren en zorgt voor een herstelde 
ondergrondse watervoorraad voor drogere 
periodes. De zoetwaterlens onder de duinen 
voorkomt verzilting van het achterland. Met het 
herstel van deze natuur wordt ook de identiteit 
van het landschap hersteld en wordt het nog 
aantrekkelijker voor toeristen. 

Integratie dijk en stad
De ‘Atlantikwall’ van flatgebouwen van weleer, 
wordt regelmatig onderbroken door een 
zonnig plein dat zicht biedt op de achterstad en 
toeristen de stad in lokt. De verbinding tussen 
kust, dijk en stadskern is hersteld. Torens 
aan de pleinen worden wat achteruitgezet 
zodat ze zicht bieden op westen én zuiden. 
Met een mix van types gebouwen, functies in 
de gebouwen (wonen, werken, ontspannen) 
en bewoners (niet enkel tweedeverblijvers) 
wordt de eerstelijnsbebouwing deel van het 
stedelijk weefsel en ontstaat een robuust 
sociaaleconomisch systeem.

Duurzame bebouwing
Door efficiënte, compacte en hogere bebouwing 
in goedgelegen verkavelingswijken hebben 
andere verkavelingen plaats gemaakt voor open 
ruimte. Duincampings en bungalowparken 
zijn in het landschap geïntegreerd en bestaan 
uit mobiele woningen die in de winter elders 
gestald worden en een intact duinlandschap 
achterlaten. Zo kan het duinsysteem 
water bergen. Daken zijn ook hier steeds 
multifunctioneel als energiedak, groendak of 
ander gebruiksdak. 

Havens
De havens aan de kust hebben zich op Europese 
schaal elk in een bepaalde niche gespecialiseerd 
en zijn niet verder landinwaarts uitgebreid. 
De haven is meer met het stedelijke weefsel 
geïntegreerd en rond de functie als energiehub 
is een bloeiende economie ontstaan. 

NOORDZEE, KUST EN POLDERS
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Toekomst polders
Open polderlandschap
Ons open polderlandschap, met in sommige 
regio’s kenmerkende bomenrijen, historische 
ankerpunten zoals terpen en hoeves en ecologisch 
waardevolle graslanden, is gespaard gebleven van 
grote verkavelingen en lintbebouwing. 

Natte permanente graslanden
De historisch permanente graslanden in de lager 
gelegen gebieden zijn in ere hersteld en vormen 
een groot deel van het oppervlak. Het waterbeheer 
is weer zo afgestemd dat de winterse neerslag er 
blijft staan of vertraagd afgevoerd wordt en kan 
infiltreren in de bodem. De laagproductieve en 
soortenrijke vegetatie en de plas-drassituaties 
in winter en voorjaar vormen een walhalla 
voor weidevogels en arctische ganzen. Soorten 
waarvoor we samen met Nederland een grote 
verantwoordelijkheid dragen. Nabegrazing van 
de hooilanden houdt het habitat in stand. De 
wat hoger gelegen graslanden worden extensief 
begraasd. 

Duurzame landbouw
Op de kreekruggen wordt op duurzame manier 
aan intensieve landbouw gedaan, maar met focus 
op meer gewassen voor menselijke consumptie 
in plaats van voedergewassen, en een rationeel 
waterbeheer. 

Kreekruginfiltratie
Ook in het door de mens aangelegde 
polderlandschap werken we nu met de natuur 
in plaats van tegen de natuur. Waar vroeger 
de velden in de winter gedraineerd werden en 
in de zomer bevloeid, met verzilting tot gevolg, 
wordt het waterbeheer nu omgekeerd. In de 
winter wordt de grote aanvoer van zoet water 
(neerslag) opgehouden en uit de beken op de 
kreekruggen gepompt om een ondergrondse 
zoetwatervoorraadlens aan te leggen. In de zomer 
wordt vanuit deze lens opgepompt om te irrigeren. 

Kleine dorpen
Het open landschap met kleine dorpen op 
hoger gelegen delen is behouden. Grote 
verbindingswegen leiden langs of om het dorp in 
plaats van erdoor en zorgen voor een aangename 
en veilige dorpskern. 

Waarom heb je meegewerkt aan dit 
toekomstbeeld?
“Als geboren en getogen kustbewoner wilde ik 
niet langer aan de zijlijn blijven staan als het 
over zaken als natuur of klimaat gaat maar actief 
meedenken. Mij baarde vooral het stijgende 
zeepeil zorgen. Ondanks het feit dat ik, in 
tegenstelling tot vele andere deelnemers in de 
werkgroep, weinig tot geen voorkennis had, bleek 
dit geen hindernis. Het stijgende zeepeil is dan 
ook maar één van de dingen waar de groep rond 
gewerkt heeft.” 

Welk vind je het interessantste stukje? 
“Vooral de stukken die een antwoord kunnen 
bieden op het klimaatvraagstuk zijn voor 
mij essentieel. We zijn telkens uitgegaan van 
natuurgebaseerde oplossingen. Zo is duin voor dijk 
als deel van een sterke, robuuste kustverdediging 
een antwoord op het stijgende zeepeil. Een ander 
voorbeeld zijn de waterrijke polders die moeten 
dienen als buffer tegen drogere periodes. En 
ook grote open landschappen zijn belangrijk: 
de weidsheid van de zee en de polders met alle 
daaraan gebonden biodiversiteit.”

Waar ligt volgens jou de grootste 
uitdaging?
“Het succes van dit toekomstbeeld staat of valt 
met de mate waarin het beleid op verschillende 
niveaus bereid is mee te gaan in ons verhaal. We 
moeten tot een synergie komen tussen landbouw 
en visserij enerzijds en natuur anderzijds. 
Daarnaast is de evolutie van ruimtelijke ordening 
ook belangrijk: op de Noordzee moet een 
afbakening komen van windmolenparken en een 
écht marien reservaat. Ten slotte ook het beleid 
rond waterbeheer: zonder aangepast waterbeheer 
lukt het niet, want water is de drijvende kracht 
achter zowat alles in de kust en polders.”

Ambassadeur
Björn Cooman
vrijwilliger van Natuurpunt

TOEKOMSTBEELDEN NATUURPUNT VZW
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Heuvellandschappen

2022

Dit toekomstbeeld in detail bekijken?  
Vraag je gratis poster aan op  
www.natuurinhethart.be

1   Windmolens 
staan in 
trekroutes 
van vogels en 
vleermuizen

2   Erosie: 
modderstromen 
overspoelen 
wegen en 
woongebied

3   Grootschalige 
intensieve landbouw 
met grote kavels en 
monoculturen van 
vooral voedergewassen 
voor veeteelt

4   Dens en versnipperend 
wegennetwerk

5   Afvalwater is niet 
aangesloten op riolering

6   Versnipperde bossen en 
andere natuur

7   Holle wegen verhard en in 
verdrukking

8   Lintbebouwing zorgt voor 
ruimtelijke versnippering en groot 
ruimtebeslag

9   Lichtvervuiling

10   Rechtgetrokken en ingedijkte 
waterlopen

11   Natuur wordt sterk verstoord (motocross)

12   Overbegraasde paardenweides

13   Drainage van natte graslanden op veengrond 
zorgt voor uitstoot van broeikasgassen

14   Overstromingen door klimaatverandering en 
gebrek aan ruimte voor water
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2050

1  Windmolens waar 
ze minst impact 
hebben op natuur 
en maximaal 
renderen

2  Akkers met 
bloemenranden

3  Laagstamfruitteelt 
als buffer tussen 
intensieve 
landbouw en 
natuurgebied

4  Precisielandbouw 
met robots (en 

drones) vermindert 
de milieudruk en 

bodemcompactering

5  Holle wegen zijn weer 
biodiversiteitshotspots

6  Duurzame en 
erosiebestendige 

akkerbouw zoals 
strokenteelt met 

niet erosiegevoelige 
gewassen

7  Meanderende rivier met ruimte 
om te overstromen en water te 

bufferen

8  Hemelwater gebufferd via wadi’s

9  Woonkernen met meerlaagse 
bebouwing en veel openbaar groen

10  Robuuste verbonden (bron)bossen  
met ecoducten over wegen

11  Weilanden met graften, heggen en 
houtkanten

12  Hooilanden nabij rivier en extensieve 
begrazing wat hogerop (binnen winterdijk)

13  Natuur, korte keten-landbouw en  
voedselbos aan de dorpsrand

14  Veen blijft nat en legt koolstof uit de lucht vast

15  Woonkernen buiten overstromingsgebied
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Toekomst 
heuvellandschappen
Ruimte voor water en natuur
Het blauwgroene netwerk van visrijke, 
meanderende beken en kleine rivieren 
met overstroombare natte graslanden en 
broekbossen – dat zo kenmerkend is voor de 
heuvelachtige landschappen van Vlaanderen – is 
in ere hersteld. Hier en daar tref je uitgestrekte 
bossen aan. Op de hellingen zijn het bronbossen 
gevoed door de infiltratie van regenwater in 
de herbeboste heuvels. Het zijn gevarieerde 
loofbossen met bosgangen en open plekken voor 
lichtminnende soorten. Grote diersoorten zoals 
edelhert en everzwijn voelen zich thuis. Hoger 
liggende bloemrijke graslanden, op van nature 
voedselarme bodems, zijn omzoomd met hagen 
en houtkanten. Ze worden extensief begraasd 
en qua plantendiversiteit kunnen ze opnieuw 
concurreren met tropische bossen. Samen 
vormt het robuust netwerk van verbonden 

natuurgebieden 30% van onze oppervlakte 
waarop inheemse soorten weer floreren 
en ecosysteemdiensten onze samenleving 
ondersteunen.

Rationeel waterbeheer en grondgebruik
Waterlopen hebben opnieuw de ruimte 
gekregen om te meanderen met natuurlijke 
oevers en ruimte voor overstromingen met 
zuiver water. Valleigebieden zijn weer vrij 
van bebouwing en verharding, waardoor ze 
gevaarlijke piekdebieten kunnen opvangen. 
Het water kan insijpelen en wordt vertraagd 
afgevoerd en woonkernen zijn beschermd 
tegen overstromingen. Door overal het systeem 
van bufferen, insijpelen en vertraagd afvoeren 
toe te passen, is de grondwatertafel opnieuw 
aangevuld en zijn er reserves voor de steeds 
frequentere droogteperiodes. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de grondwatergebonden 
(kwel)natuur, maar ook voor de 
drinkwatervoorziening.

Ook in akkergebieden wordt water gebufferd en 
opgevangen in wadi’s en poelen, wat voordelen 
oplevert voor landbouw en biodiversiteit. 
Samen met circulair watergebruik is oppompen 
van grondwater daardoor niet meer nodig. 
Drainage van gronden is verleden tijd, 
want in tegenstelling tot vroeger wordt het 
grondgebruik afgestemd op het waterpeil in 
plaats van omgekeerd. Intensieve landbouw en 
veeteelt zijn, net als verharding en gebouwen, 
verdwenen uit overstromingsgebieden en ten 
dele vervangen door extensief graslandgebruik 
en graasweiden. 

Erosie is verleden tijd
Erosie van waardevolle landbouwgrond op 
hellingen is door het verbouwen van aangepaste 
teelten, de aanleg van met houtkanten of 
heggen begroeide graften en maatregelen in de 
akkerbouw, zoals strokenteelt parallel met de 
hoogtelijnen, sterk gereduceerd. 

Wonen in groene compacte kernen
We wonen in compacte kernen waar het 
aangenaam leven is door het aanwezige 
groen, inclusief volwassen hoge bomen. De 
capaciteit van de woonkernen is op slimme 
en comfortabele manier opgetrokken en 
compenseert voor het verdwijnen van de 

Functie volgt  
waterpeil
Historisch werd het waterpeil steeds 
aangepast aan het landgebruik. Drassige 
gronden werden gedraineerd en rivieren 
ingedijkt om ruimte te winnen voor 
intensievere vormen van landbouw of 
voor woongebied. Onder andere door het 
veranderende klimaat is dat niet meer 
houdbaar. We hebben ruimte voor water 
nodig. We stappen over naar de visie 
‘functie volgt waterpeil’. We wonen en 
doen aan landbouw waar het waterpeil van 
de herstelde, natuurlijke hydrologie dat 
toelaat. Landbouwteelten worden aangepast 
volgens natuurlijke bodemgeschiktheid: 
herwaardering van graslanden in de valleien 
en droogteresistente teelten op de hogere 
gronden. Te droge, te steile of te natte 
gronden krijgen een functie voor natuur en 
bosuitbreiding in robuuste gehelen. 

HEUVELLANDSCHAPPEN
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verspreide bebouwing en bebouwing in 
valleigebieden. Iedereen vindt natuur dichtbij, 
want de woonkernen zijn dooraderd en 
omgeven met parken en (voedsel)bossen. 
Door het wonen in compacte kernen is een 
gescheiden rioolnetwerk haalbaar en betaalbaar 
geworden en volledig uitgebouwd. Alle huizen 
zijn aangesloten. Al het afvalwater stroomt 
naar waterzuiveringsinstallaties, waardoor 
de waterlopen weer proper zijn en onbezorgd 
zwemmen en vissen weer mogelijk is. Ook in de 
bebouwde kernen is aandacht voor insijpeling 
van regenwater in openbaar en privégroen 
met poeltjes en wadi’s om overstromingen 
en droogteproblemen te voorkomen. Met 
groendaken, ingebouwde nestkasten en 
toegankelijke ruimtes in gebouwen bieden ook 
de woonkernen kansen voor natuurherstel. 
Gebouwen in het buitengebied dienen enkel 
nog voor de ondersteuning van het landgebruik 
(landbouw, bos, natuur of verblijfsrecreatie). We 
herwaarderen gebouwen met erfgoedwaarde, 
bijvoorbeeld tot bezoekerscentrum of faunahuis. 

Snelle en trage wegen
De woonkernen zijn met elkaar verbonden 
door verbindingswegen die langs of rond 
de dorpen gaan. Door het verdwijnen van 
verspreide bebouwing zijn veel wegen 
overbodig geworden en opgebroken, 
omgevormd tot wandelweg of tot fietspad. Vele 
wandelwegen hebben houtige flanken of hagen 
waar vogels en insecten beschutting vinden. 
Landbouwwegen zijn onverhard, half verhard 
of tweesporenwegen. 

Holle wegen hersteld
De holle wegen in het agrarisch landschap zijn 
zoveel mogelijk onverhard. Op hun topkam 
en schouder is een brede houtige strook met 
kruidenlaag aanwezig als overgang naar de 
aanpalende akker of fruitplantage.

Ontsnippering
Langs autowegen zijn beschuttingen of hekken 
geplaatst om verkeersslachtoffers te vermijden. 
Tegelijkertijd werden landschapsbruggen, 
ecoducten en ecotunnels aangelegd zodat 
dieren op een veilige manier wegen kunnen 
passeren. Doorheen het landschap is een 
netwerk van groene corridors die de grotere 
natuurgebieden met elkaar verbinden. 

Waarom heb je meegewerkt aan dit 
toekomstbeeld?
“Ik ben geboren en getogen in het Hageland en 
ben van kleins af aan verzot op dit landschap. De 
rijkdom van dit landschap staat – zoals de rest 
van Vlaanderen – sterk onder druk, maar met 
voldoende kennis en respect moet het mogelijk zijn 
er een duurzame en aangename plek van te maken 
voor mens en natuur. Zo’n positief toekomstbeeld 
wilde ik graag mee in beeld brengen om andere 
mensen te enthousiasmeren zodat we samen naar 
iets moois kunnen toewerken. Nu met een plan in 
de hand.” 

Welk vind je het interessantste stukje? 
“Naast het opkrikken van natuurwaarden op de 
vruchtbare leemgronden in het landbouwgebied, 
vind ik vooral het herbebossen van sommige 
heuvelgebieden een mooie uitdaging. Hierdoor 
schakelen we restjes bos terug aan elkaar en 
kan het gebied uitbreiden. De nog aanwezige 
kleine versnipperde bosjes zijn veruit 
onvoldoende als leefgebied voor de meeste 
soorten. En heel het landschap is er mee gebaat: 
in bos kan neerslagwater beter infiltreren, de 
grondwatervoorraad kan terug aangevuld worden 
en bronnen en kwelgebieden komen terug op de 
kaart.”

Waar ligt volgens jou de grootste 
uitdaging?
“Een wervend toekomstbeeld kunnen we niet 
alleen invullen en wij kunnen slechts deze 
prikkelende voorzet geven. We moeten dit 
samen doen, met alle bewoners en gebruikers 
van het platteland. Waarbij we vooral focussen 
op gezamenlijke kansen en ons niet meer laten 
verlammen door opgeklopte polarisaties. Deze 
manier van denken is sowieso het enige perspectief 
op een betere en zekere toekomst.”

Ambassadeur
Luc Vervoort

vrijwilliger en medewerker van Natuurpunt

TOEKOMSTBEELDEN NATUURPUNT VZW
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Duurzame intensieve landbouw op 
plateaus
Het agrarisch landschap heeft weer een 
grote natuurwaarde. Op de vruchtbaarste 
plateaus wordt productieve en intensieve 
landbouw bedreven op grote percelen, maar 
op een duurzame en circulaire manier. 
Pesticidengebruik, bodemverdichting en 
vermesting worden zeer sterk gereduceerd, 
bijvoorbeeld door strokenteelt, vaste rijpaden, 
teeltrotatie, aan de omstandigheden aangepaste 
teelten (qua erosie, waterverbruik) en 
pixelfarming met kleinere, gerobotiseerde 
machines en drones. Tijdelijk niet bewerkte 
bloemrijke akkerranden bieden schuilplaatsen 
en foerageermogelijkheid voor de typische 
akkernatuur. 

Kleinschalige natuurinclusieve 
landbouw
Elders is de landbouw kleinschaliger, 
extensiever en nog sterker gericht 
op maatschappelijke nevenfuncties 

zoals natuurbehoud en -beheer, lokale 
voedselvoorziening, kwaliteit boven kwantiteit. 
De percelen zijn verbonden en verweven met 
natuurgebieden. 

Voedsel in plaats van voeder
De teelten zijn vooral gericht op voedsel in 
plaats van voeder, want de veestapel (koe, 
varken, kip) is afgebouwd op een niveau 
om aan de eigen behoeften te voldoen, 
maar zonder het milieu en – via invoer van 
voeder – buitenlandse natuur te verwoesten. 
Onze eiwitbehoefte wordt in belangrijke 
mate aangevuld door CO2-, water- en 
ruimtebesparende alternatieven zoals 
eiwitrijke gewassen, insecten en microalgen.

Paarden op een ‘goei wei’
Paarden worden in lage dichtheden gehouden 
in extensief gebruikte percelen, met specifieke 
paardenhagen, poelen en kruidenrijke 
graslanden. 

HEUVELLANDSCHAPPEN
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Steenuil: 
ambassadeur van  

een gevarieerd 
landschap

Steenuilen worden ook wel eens 
‘mensenuilen’ genoemd, omdat ze graag en 
vaak vertoeven in de buurt van mensen. 
Het zijn kleine uiltjes, nauwelijks groter dan 
een merel, maar ze ogen wat forser door 
hun opgezette veren. Je kan een steenuil 
aantreffen op een paaltje langs een weide, 
spiedend tijdens de jacht, of in de volle 
natuur. Typisch is hun laag fluitende roep bij 
valavond. 

Nergens ter wereld komen deze koddige 
uiltjes in dezelfde dichtheid voor als 
in onze heuvellandschappen. Het zijn 
echte ambassadeurs van het landschap. 
Steenuilen zijn een kwetsbare soort en 
hun aanwezigheid vertelt veel over de 
kwaliteit van ons landschap. Ze voelen zich 
namelijk op hun best in een gevarieerd en 
kleinschalig (landbouw)landschap met veel 
oude knotbomen, boomgaarden, grasland en 
ruigtes langs de velden. Ze nestelen graag in 
holtes van bomen, dus hoe meer verweven 
natuur, hoe meer steenuilen.

TOEKOMSTBEELDEN NATUURPUNT VZW

Overgangen tussen landbouw, natuur 
en woonkernen
Verschillende types landgebruik (wonen, 
landbouw, natuur) zijn veel sterker geclusterd 
dan in ons voorheen zo versnipperde 
landschap. Buffers van minder intensieve 
teelten zoals fruitteelt of extensieve landbouw 
vermijden dat de intensieve landbouw op 
de plateaus impact heeft op de natuur op 
de hellingen. Rond de woonkernen vind je 
kleinschalige korte keten-landbouw, (zelfpluk) 
hoogstamboomgaarden, (voedsel)bossen en 
natuur voor recreatie. 

Duurzame energie
Zonnepanelen worden niet in het open 
landschap (op grond of op water) geplaatst 
maar steeds gestapeld met andere functies, 
bijvoorbeeld op gebouwen. Windmolens 
komen op plaatsen waar ze een minimale 
impact hebben op natuur. We zoeken steeds 
verder naar alternatieven met minder 
negatieve effecten op vogels en vleermuizen, 
zoals windturbines zonder wieken (wiebelende 
staven) of windturbines met verticale as. 
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Verklarende woordenlijst
Agro-forestry: of boslandbouw is een 
verzamelnaam voor alle landgebruiksystemen 
en -praktijken waarbij houtige, meerjarige 
planten bewust worden gebruikt op hetzelfde 
land waar landbouwgewassen worden geteeld 
of veehouderij plaatsvindt.

Ecoregio: een streek die in fysisch-geografisch 
(bodemeigenschappen, reliëf) en ecologisch 
(natuur en milieu) opzicht min of meer 
gelijkaardig is.

Ecosysteemdiensten: zijn al de goederen en 
diensten die ecosystemen aan de samenleving 
leveren zoals natuurlijke bescherming tegen 
overstroming of bestuiving door wilde insecten.

Graft: een knik of miniterras op een helling, 
meestal begroeid met struikgewassen. 

Hitte-eilandeffect: het fenomeen dat de 
temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld 
hoger is dan in het omliggende landelijk gebied, 
wat hittestress tijdens hittegolven verergert.

Mobipunt: een fysieke plaats waar 
verschillende vormen van mobiliteit elkaar 
ontmoeten.

Parkeerhaven of parkeerpocket: een centrale 
parkeerplaats bij nieuwe verkavelingen, die 
ruimte spaart (geen lange opritten) en een 
veilige omgeving voor spelende kinderen, 
stappers en trappers mogelijk maakt. 

Pixelfarming of precisielandbouw: landbouw 
waarbij techniek en robots de grond exact geven 
wat hij nodig heeft om in optimale conditie te 
blijven. Dat resulteert in minder bemesting 
en pesticiden, kleinere percelen en minder 
bodemverdichting. 

Regentuin: een ondiepe, beplante verlaging 
die bij geïntegreerd regenwaterbeheer 
wordt gebruikt als behandelings- en opslag/
infiltratietechniek. Het is dus een hybride 
structuur tussen een filterstrook en een wadi of 
een droog bekken.

Rooftop farming: voedsel kweken op daken van 
gebouwen. 

Ruimtebeslag: aandeel van de oppervlakte van 
een gebied ingenomen door gebouwen, wegen 
en andere infrastructuur.

STOP-principe: publieke ruimte toewijzen in de 
volgorde stappers, trappers, openbaar vervoer 
en privévervoer.

Strokenteelt: door verschillende gewassen in 
smalle stroken naast elkaar te telen, nemen 
natuurlijke bestrijders toe en kunnen ziekten en 
plagen zich bovendien minder snel verspreiden, 
waardoor er minder gewas-beschermende 
middelen nodig zijn.

Transferium of P+R: parkeergelegenheid aan 
de rand van een stad om de parkeerdruk van 
het stadscentrum en de files op de wegen naar 
de stad te verminderen. 

Urban villa: vrijstaande blok van een beperkt 
aantal kwalitatief hoogstaande appartementen 
waarbij de verbinding met de groene omgeving 
belangrijk is. 

Verhardingsgraad: percentage van de totale 
oppervlakte van een regio die afgedekt of 
verhard is.

Verticale landbouw: vorm van landbouw 
waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde 
kweeklagen.

Voedselbos: een voedselbos is opgebouwd uit 
eetbare planten, bomen en struiken en gericht 
op duurzame voedselproductie.

Wadi: een groene bufferings- en 
infiltratievoorziening voor hemelwater. De term 
is afkomstig van het Arabisch voor een vaak 
droogstaand rivierdal en een acroniem van 
Water Afvoer Drainage Infiltratie.
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OK, en wat doen 
we nu met deze 
toekomstbeelden? 
Met deze toekomstbeelden willen we iedereen warm 
maken voor een Vlaanderen in harmonie met de 
natuur. Ze dagen uit om verder te denken, oplossingen 
te zoeken en om verandering op gang te brengen. 
Ze vormen een startpunt om de dialoog aan te gaan 
met alle gebruikers van de open ruimte, op lokale, 
regionale en Vlaamse schaal. Vanuit deze toekomstvisie 
willen we samen bouwen aan een samenleving met 
de natuur in het hart. Want een gezond milieu is een 
basisvoorwaarde voor een welvarende maatschappij.

Hoe kijk jij naar de 
toekomstbeelden? 
Best met een open blik. De beelden zijn heel 
gedetailleerd. Neem rustig de tijd om ze te ontdekken. 
Laat je vooral niet afschrikken als je iets ziet waar 
je vragen of twijfels bij hebt: de beelden zijn geen 
eindpunt dat we moeten realiseren, maar een beginpunt 
om natuur opnieuw in het hart van de samenleving te 
plaatsen. Dromen mag! Ongetwijfeld zullen we sommige 
elementen in de komende jaren moeten bijsturen, 
omdat ze niet meer passen in de nieuwe realiteit. We 
zijn benieuwd naar jouw vragen, bedenkingen en 
ideeën. Mail ze naar natuurinhethart@natuurpunt.be.

Bestel je gratis poster 
van jouw favoriete 
toekomstbeeld!
Heb je de lynx en de hamster gezien in de 
toekomstbeelden? Nee? Dat is niet verrassend, want de 
vijf beelden zijn extreem gedetailleerd. Eigenlijk moet 
je ze op groot formaat zien om alle details te ontdekken. 
En dat kan: op www.natuurinhethart.be bestel je 
gratis een poster van het landschap dat jou het meest 
na aan het hart ligt. Of spring eens binnen in één van 
de bezoekerscentra van Natuurpunt. Daar kan je de 
beelden op groot formaat bewonderen en ... klinken op 
de mooie toekomst van de natuur in Vlaanderen! 

“De inhoudelijke 
accuraatheid van een 
toekomstbeeld is 
minder belangrijk dan de 
conversaties, inzichten, 
motivatie, beslissingen 
en strategische opties 
die ze produceren. [...] 
We ontwikkelen ze 
als blikverruimende 
voorstellen die ramen 
en deuren openzetten 
langswaar nieuwe 
ideeën ingang kunnen 
vinden, debatten worden 
aangezwengeld en 
oplossingen onder een 
nieuw licht worden 
gebracht.“ 
- Stefaan Vandist



Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. Duizenden vrijwilligers en 500 professionele mede-
werkers werken voor de bescherming van belangrijke leefgebieden, soorten en landschappen. Om dit doel te 
bereiken beschermt de vereniging de resterende natuur in Vlaanderen door gebieden aan te kopen en te beheren, 
door soorten en leefgebieden te bestuderen en te monitoren, door mensen kennis te laten maken met de natuur en 
door beleidsbeïnvloeding op lokaal, regionaal en Europees niveau. Natuurpunt beheert meer dan 25.000 ha natuur 
verspreid over 500 natuurgebieden. 133.000 families zijn lid van Natuurpunt.
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