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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

• Een overzicht geven van de Brusselse biodiversiteit 

en haar functies

• Voorbeelden geven van inrichtingen en praktijken 

waardoor de biodiversiteit in de bebouwde 

omgeving kan worden geïntegreerd

• Middelen aanreiken om deze inrichtingen in te 

zetten
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. De natuur in Brussel, wat is dat precies?

II. De begroening van gebouwen ten dienste van 

de stad

III. Vanaf het ontwerp aan de natuur denken

IV. Modelinrichtingen en -voorzieningen

V. Ontwerp- en beheerstools
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I. DE NATUUR IN BRUSSEL, WAT IS 

DAT PRECIES?

• Brussel, een groene stad?
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• Brusselse natuur: 

 (semi-)natuurlijke sites

 aangelegde groene ruimten

 spontane natuur in de onmiddellijke 

omgeving van infrastructuren en 

gebouwen

Bron:

Leefmilieu Brussel op basis van Van de 

Voorde et al. (2010)

Percentage plantenbedekking per 

huizenblok in het BHG



I. DE NATUUR IN BRUSSEL

• Een opmerkelijke, gewone biodiversiteit
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I. DE NATUUR IN BRUSSEL

• Een opmerkelijke, gewone biodiversiteit
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Fauna Aanwezigheid in Brussel

Zoogdieren + 50 soorten

Waaronder 19 soorten vleermuizen (op 23 soorten in België); 

waarvan er 2 exotische zijn

Avifauna (vogels) + 100 nestbouwende soorten

waaronder 10 exotische

Herpetofauna 17 soorten (8 reptielen en 9 amfibieën)

waaronder 3 exotische

Bijen Ongeveer 135 van de 380 in België aanwezige soorten

Vlinders 69 soorten (waarvan er 18 verdwenen zijn)

Hogere planten + 900 soorten (dit is de helft van de Belgische flora)

Waaronder 30 % exotische

Paddenstoelen + 1290 soorten

Korstmossen 57 soorten

Bron: Leefmilieu Brussel



I. DE NATUUR IN BRUSSEL

• Plantensoorten verbonden aan het stedelijke milieu

De stad bevordert stikstofminnende (nitrofiele) planten met 

een korte levenscyclus waarvan de zaden door de wind 

worden verspreid

Evolutie van de geïnventariseerde planten (fragmentering, 

klimaatveranderingen, invasieve planten,…)
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Bron: www.kuleuven-kulak.be/bioweb  Source : 



I. DE NATUUR IN BRUSSEL

• De bebouwing als bondgenoot van de stedelijke 

natuur

Verbindingen creëren tussen groengebieden

Om de mobiliteit van de soorten mogelijk te maken
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Bron : LPO - Guide technique Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


I. DE NATUUR IN BRUSSEL

• De bebouwing als bondgenoot van de stedelijke 

natuur

 Inheemse planten voor de lokale biodiversiteit
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Bron: Leefmilieu Brussel

https://www.guidebatimentdurable.brussels/servlet/Repository/if-2017-list-especesvegetales-indigenes-conseillees-fr.pdf?ID=62384&saveFile=true&saveFile=true


II. DE BEGROENING VAN GEBOUWEN 

TEN DIENSTE VAN DE STAD
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Bosco tower Milan

© Apis Bruoc Sella



II. DE BEGROENING VAN GEBOUWEN 

TEN DIENSTE VAN DE STAD

• Waardevolle ecosysteemdiensten
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Ecosysteemdiensten = 

voordelen die mensen uit 

ecosystemen halen

Bron: Locatelli, B., Vallet, 

A., Fedele, G. & Rapidel, B. (2017)



II. DE BEGROENING VAN GEBOUWEN 

TEN DIENSTE VAN DE STAD
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• Lieflijke landschappen, regeling van het water, 

akoestische regeling

Ecowijk Vauban 

(Freiburg)

http://ecoquartier.mi

diblogs.com

http://ecoquartier.midiblogs.com/


II. DE BEGROENING VAN GEBOUWEN 

TEN DIENSTE VAN DE STAD

• Thermische regeling en voorzieningen voor de 

fauna

14Lawrence Berkeley Laboratory, 2000. Overgenomen van www.leefmilieu.brussels

http://www.environnement.brussels/


III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 1e stap – initiële diagnose door een expert inzake 

stadsecologie

Reglementaire en gewestelijke context

Milieu waarin het project wordt gerealiseerd

 Inventaris van de habitats en ecologische corridors

 Inventaris van de fauna en flora

Toestand van de bodem

Sociologische analyse

Aanbevelingen: doelstellingen en maatregelen voor 

–behoud

–impactreductie

–compensatie
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III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 1e stap – initiële diagnose
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Referenties:

www.observations.be

Specialisten:

Natuurverenigingen

Studiebureaus

gespecialiseerd in 

milieustudies

http://www.observations.be/


III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 2e stap: definitie van de doelstellingen en planning 

van de acties
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Project Bouwplaats Gebouwen

➢ Keuze van de site

➢ Grondinneming beperken

➢ Vorm en ontwerp

aanpassen aan de

omgeving van de site

➢ Fragmentering beperken

➢ Grondverzet beperken /

grond herstellen

➢ Keuze van de periode van

de werken (volgens

biologische cycli)

➢ Bescherming van

kwetsbare habitatgebieden

➢ Verkeersplannen die

rekening houden met de

kwetsbare soorten en

ruimten en met de kwaliteit

van de bodem

➢ Gebouwen begroenen

➢ Het waterbeheer

integreren

➢ Schuilplaatsen voor de

fauna in en rond

gebouwen

➢ Onmiddellijke omgeving

inrichten

Communicatie met alle betrokken actoren



III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 3e stap: de bouwplaats beheren rekening houdend 

met de biodiversiteit
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Bron: www.tivoligreencity.be

http://www.tivoligreencity.be/


III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 4e stap: realisatie van de inrichtingen
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Bron: 

www.lecese.fr

http://www.lecese.fr/


III. VANAF HET ONTWERP AAN DE 

NATUUR DENKEN

• 1e stap – initiële diagnose

• 2e stap: definitie van de doelstellingen en planning 

van de acties

• 3e stap: de bouwplaats beheren rekening houdend 

met de biodiversiteit

• 4e stap: realisatie van de inrichtingen

• 5e stap: de gebruikers informeren over de 

inrichtingen

• 6e stap: beheer van de inrichtingen

• 7e stap: evaluatie van de acties
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IV. MODELINRICHTINGEN EN -

VOORZIENINGEN

• Groen op elke verdieping
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Bron: LPO - Guide technique Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren
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Klimplanten Plantenmuren Muurvoeten



IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Klimplanten
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Planten met hun 

bevestigingssysteem

Op te binden planten

Bevestigingswijze Hechtwortels, zuignappen Hebben een steunstructuur nodig: hout, 

kabels en ijzerdraad, ...

Planten Klimplanten met luchtwortels of

zuignappen: Klimop*,

klimhortensia, wingerd*

Klimplanten met hechtranken

of slingerplanten/heesters:

Clematis (bosrank), kamperfoelies, 

gewone hop, blauwe passiebloem, 

blauwe regen, trompetklimmer, kiwi

Substraat Volle grond Volle grond

Voordelen Voordelig, beperkt onderhoud, 

esthetisch, continuïteit ecologische 

corridor

Voordelig, beperkt onderhoud, esthetisch, 

continuïteit ecologische corridor

Nadelen Bescherming van de muren, 

vochtigheid

Vochtigheid

* Inheemse planten * Opgelet: bepaalde wilde wingerds kunnen invasief worden (statuut B3)
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Plantenmuren

27

Continue plantenmuur Modulaire plantenmuur

Structuur Vilt Voorbeplante kunststof modules

Vegetatie Zeer grote diversiteit

aan grasachtige soorten of 

heestersoorten, vaak exotische

Gemiddelde diversiteit

aan grasachtige soorten of

heestersoorten. Varens, kleine

winterharde grasgewassen

Substraat Varens, kleine

winterharde grasgewassen

Veenmos, inert mineraal substraat

Voordelen Esthetisch Esthetisch

Nadelen Kosten, bescherming van de muren, 

vochtigheid, productiemiddelen en 

irrigatiebeheer

Kosten, bescherming van de muren, 

vochtigheid, productiemiddelen en 

irrigatiebeheer



IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Plantenmuren
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Plantenmuren
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“De bekende ontwerper
garandeerde een levensduur van
30 jaar voor deze plantenmuur.
Maar in 6 jaar is het reeds de
tweede keer dat de opmerkelijke
groene gevel, die de Belliardstraat
opvrolijkt, totaal verbrand is.”
-> Opgelet: denk aan het
besproeiingssysteem!

www.rtbf.be – 02/09/2015

http://www.rtbf.be/


→ Opteer voor gemak en zuinigheid: kies extensieve technieken!

IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Een idee van de kosten
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Begroeiingssysteem Installatiekosten Onderhoudskosten

Klimplanten voor directe 
begroeiing

€ 30-75/m² Te verwaarlozen

Op te binden klimplanten € 40-75/m² Te verwaarlozen

Continue plantenmuren € 350-750/m² € 45 - € 160 excl. btw/m²/jaar 
(arbeidskosten of onderaanneming, 
buiten water- en 
elektriciteitsverbruik)

Modulaire plantenmuren € 400-1.000/m² € 25 - € 120 excl. btw/m²/jaar 
(arbeidskosten of onderaanneming, 
buiten water- en 
elektriciteitsverbruik)

Mission économie de la biodiversité – November 2017. Biodiv2050 – nr. 13 Végétalisation du bâti et biodiversité



IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide muren

Muurvoeten: volle grond of bak
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Een eenvoudige oplossing

die op elk gewenst moment

kan worden toegepast



IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken

Van extensief tot intensief
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Extensief Semi-intensief Intensief

Plantensteun Draagelementen hout, 

staal, beton

Wortelwerend 

waterdichtings-

membraan

Draagelementen hout, 

staal, beton

Wortelwerend 

waterdichtings-

membraan

Draagelementen beton

Wortelwerend

waterdichtings-

membraan

Substraat < 10-15 cm

Licht substraat

15-30 cm > 30 cm

Plantenpalet Mossen, grasachtigen

(en sedums)

Mossen, grasachtigen, 

heesters

Mossen, grasachtigen, 

heesters, bomen

Belasting 30 - 180 kg/m² 150 tot 350 kg/m² 600 tot 2.000 kg/m²

Prijs 50 tot € 100 incl. btw/m² € 100 tot € 200 incl. 

btw/m²

> € 200 incl. btw/m²

Onderhoud 1 tot 2 

onderhoudsbeurten per 

jaar

4 onderhoudsbeurten

per jaar

Zoals een klassieke 

groene ruimte



IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken

Een dichte draagstructuur
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Bron: LPO - Guide technique 

Biodiversité et Bâti

http://www.biodiversiteetbati.fr/


IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken

De keuzecriteria:

– Draagvermogen van het dak

– Blootstelling aan wind en zon

– Beschikbaar budget

– Helling (voor de 

waterafvloeiing)

– Variërende hoogten en 

granulometrieën voorzien om 

micromilieus te creëren
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Anne Muzzar – Les étages buissoniers

http://www.lesetagesbuissonniers.be/


IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken

Voor een natuurlijk of gerecycleerd substraat kiezen
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken
 Moestuindak (Montréal)
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• Begroeide daken

 Een even grote diversiteit aan bestuivers als in groene 

ruimten (eerste resultaten van GROOVES-studie – Arb

IDF)

–De intensieve groendaken zijn het aantrekkelijkst voor de biodiversiteit

40
www.arb-idf.fr

http://www.arb-idf.fr/


IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• De onmiddellijke omgeving en bijbehorende 

inrichtingen

Doorlatende en groene parkeerplaatsen
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• De onmiddellijke omgeving en bijbehorende 

inrichtingen

Overdekte en groene parkeerruimten
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https://objectifrixensart.com

https://objectifrixensart.com/


IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN

• De onmiddellijke omgeving en bijbehorende 

inrichtingen

Omheining: fauna doorlaten
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN
• De onmiddellijke omgeving en bijbehorende 

inrichtingen

Bijenkasten voor heerlijke honing! Niet voor de 

biodiversiteit.
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IV. INRICHTINGEN EN VOORZIENINGEN
• De onmiddellijke omgeving en bijbehorende 

inrichtingen

Schuilplaatsen voor de fauna in parken en in de 

onmiddellijke omgeving
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V. ONTWERP- EN BEHEERSTOOLS

• LPO – Biodiversité et bâti 
 Technische gids
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http://www.biodiversiteetbati.fr/


V. ONTWERP- EN BEHEERSTOOLS

• Biotoop-oppervlaktefactor (BAF)
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BAF: hulp bij het nemen 

van stedenbouwkundige 

beslissingen

En binnenkort 

Ecopotentieel: 

bewustmakings- en 

adviestool voor de 

ontwikkeling van goede 

praktijken

Gids Duurzame Gebouwen – Evaluatie van het project via BAF

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291


V. ONTWERP- EN BEHEERSTOOLS

• Be.exemplary

As leefmilieu – natuurlijk milieu en biodiversiteit

–Ecologische diagnose van de bestaande situatie

–Valorisatie/bescherming en behoud van de bestaande 

rijkdommen op de site (ook tijdens de werken)

–Versterking van de biodiversiteit

–Bijdragen tot de netwerken en lokale ecologische systemen

–Contact met de natuur
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http://beexemplary.brussels/


V. ONTWERP- EN BEHEERSTOOLS

• Labels

BREEAM ® 

–Het nauwkeurigste

LEED © 

HQE ©  

–Maatregel “chantier à 

faible impact”
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De maatregelen houden niet altijd rechtstreeks rekening met de 

biodiversiteit, maar praktijken gericht op bescherming en op gunstige 

inrichtingen verbeteren de prestaties



V. ONTWERP- EN BEHEERSTOOLS

• Réseau nature van Natagora

Begeleiding van bedrijven

–Inventaris van fauna en 

flora

–Monitoring

–Labelling

–…
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http://reseaunature.natagora.be/


TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

• De bebouwde omgeving kan plaats bieden aan de 

stadsflora en -fauna

• Stadsbewoners zijn duidelijk vragende partij voor meer 

natuur → een met planten begroeid gebouw is een 

meerwaarde

• Integreer de natuur in het bouwwerk vanaf het ontwerp van 

het project en ook tijdens de werken, en laat u daarbij 

begeleiden

• Er bestaan diverse eenvoudige en voordelige inrichtingen 

die u kunt integreren

• Geef voorrang aan inheemse planten die lokale fauna 

aantrekken
51



TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Natuurontwikkeling:

Dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Dossier | Habitat bieden aan fauna

Voorziening | Schuilplaatsen voor vleermuizen

Voorziening | Nestkasten voor vogels

Voorziening | Insectenhotels

Dossier | Een groendak realiseren

Dossier | Een groene gevel realiseren 
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/biodiversiteit-in-de-stad-maximaliseren.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/habitat-bieden-aan-fauna.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/nestkasten-voor-vogels.html?IDC=10445
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groendak-realiseren.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groene-gevel-realiseren.html?IDC=26&IDD=4731


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Barra, M. (2012)., ARB îdF. Victoire Éditions. Bâtir en favorisant la biodiversité. 208 p

• Barra, M. (2013), ARB îdF, Bâtiment et construction : pistes pour une transition 

écologique - 15 propositions pour changer les pratiques de construction et 

d’aménagement en faveur de la biodiversité. 36 p

• Flandin, J. & Parisot, Chr. (2016), Guide de gestion écologique des espaces publics et 

privés – ARB îdF, 188 p.

• Lecuir, G. (2018). L'opération Concours capitale française de la biodiversité 2017 : 

évaluation et retours d'expérience de collectivités françaises engagées en faveur de la 

biodiversité. ARB îdF, Paris. 108 pages.

• Guide biodiversité positive 

• Guide technique Biodiversité et bâti – LPO
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http://www.arb-idf.fr/publication/rapport-batiment-et-construction-15-propositions-pour-une-transition-ecologique-2013
http://www.arb-idf.fr/publication/guide-guide-de-gestion-ecologique-des-espaces-collectifs-publics-et-prives-2016
http://www.arb-idf.fr/publication/recueil-dactions-amenager-renover-et-batir-en-favorisant-la-biodiversite-2017
http://www.biodiversite-positive.fr/
http://www.biodiversiteetbati.fr/


CONTACT

Sophie Maerckx

Directrice – Apis Bruoc Sella

Contactgegevens

 : 02/672.14.27

E-mail: sophie.maerckx@apisbruocsella.be

mailto:sophie.maerckx@apisbruocsella.be

