
DE GROENE VALLEI
BOUWEN AAN ROBUUSTE NATUUR

.

Binnen de verstedelijkte driehoek 

Leuven-Brussel-Mechelen



Robuuste natuur is kansrijk mits:

1. Er mogelijkheden zijn voor landschapsvormende processen en natuurlijke  
(hydrologische) processen.

2. Er lage beheerlasten kunnen worden gerealiseerd. 

3. Er een vraag ecosysteemdiensten is. Kansen voor ontwikkeling van robuuste 
natuur te midden van de samenleving nemen toe naarmate er mogelijkheden zijn 
om synergie met ecosysteemdiensten en met maatschappelijke opgaven te 
realiseren. 

4. De doelen goed haalbaar zijn. Er kan veel biodiversiteitswinst worden behaald bij 
bijvoorbeeld uitgangssituaties met nauwelijks natuurwaarden.

5. Er kan worden meebewogen met klimaatverandering. 



Er een vraag ecosysteemdiensten is. Kansen voor ontwikkeling van robuuste 
natuur te midden van de samenleving nemen toe naarmate er mogelijkheden 
zijn om synergie met ecosysteemdiensten en met maatschappelijke opgaven 
te realiseren. 

Draagvlak

• Grond
• Grondmobiliteit

• Gronddruk

• Grondprijs

• Ruimtelijke ordening

• Kostprijs

• Externe factoren



Robuuste Natuur… ? 



De Groene Vallei 10.000 jaar B.C. 
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Veltem-Beisem Erps-Kwerps Nederokkerzeel

Tervuren





Natuurgebieden in de Groene Vallei 
vormen de as van de dorpsgemeenschapen!
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De groene vallei evolueerde zeer snel naar een 
traditioneel halfnatuurlijk landschap

Broekgebieden en ‘gemene gronden’ 



Wetenschappers als prof. Jean Massart koesteren het 
Torfbroek en de kalkmoerassen van Midden-Brabant
als ‘zeer waardevol’
…
dat door mensenhanden werd beheerd
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Jaren 50 de leefgemeenschap verlaat het 
gebied…



Het Torfbroek was het enige deelgebiedje dat nog wat intact 
bleef en een beeld gaf van hoe het was…

Maar ons deed dromen om ooit die vergane Gloriën ooit te 
kunnen herstellen… De OERBRON van de Groene Vallei.





Midden jaren 90 en begin 2000
Grote omvormingen, naar Herstel 
biodiversiteit!



De OERBRON verspreidt 
haar zaden…





Jaren 2010… Herstel biodiversiteit!
Voor iedereen…



Silsombos

Silsombos: 55ha NP + 60ha ANB (300 ha)
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Elk beheerd natuurgebied 
met dezelfde uitdagingen…



Robuuste Natuur binnen de verstedelijkte 
driehoek Leuven-Brussel-Mechelen?

•Een uitdaging!

•Robuuste natuur is kansrijk mits:

•Robuuste draagkracht 
•Robuust draagvlak
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430ha Beschermde natuur
50 km aan wandellussen

1.600  gezinnen
50 bestuursleden

120 vrijwilligers

Winter 2012/2013 start met 3 afdelingen (Herent, Kampenhout en Kortenberg)
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De Groene Vallei in een bredere context gaan zien… om Robuuste Natuur plaats te KUNNEN geven!



Draagvlak





Voorjaar 2013 met 3 afdelingen  de baan op bij de verschillende overheden en adviesraden

Zomer 2013 provincie keurt
Bijzonder natuurbeschermingsproject 
goed!



• In Europa leveren beschermde gebieden voor 300 
miljard euro per jaar aan ecosysteemdiensten, dat 
komt overeen met 2 tot 3 procent van het Europese 
bruto binnenlands product. 

• De lidstaten besteden per jaar slechts 6 miljard euro 
aan het behoud en herstel van natuur. De 
economische winst is dus groot!

• Een euro investeren in natuur levert een veelvoud aan 
economisch rendement. Natuur zit economisch 
herstel niet in de weg , maar blijkt juist een 
belangrijke drager voor economisch herstel.

Recent presenteerde de Europese Commissie een grote Europese 
studie “The Economic benefits of the Natura 2000 Network” 
(2013). 





Voorjaar 2014, De Groen Vallei wordt boven het doopvond gehouden



zomer 2014, De Groen Vallei wordt aan het brede publiek kenbaar gemaakt!



2015, draagvlak naar landbouw geraakt niet van de grond









Verkoelt

Regelt de 

watercyclus







• Wees voortrekker! Of wordt overruled 

• Let Us Unite

• Maak een SWOT, een plan,…

• Vergeet niet: De waarde van onze natuur, is de waarde die wij er aan geven!

• Maak van die waarde jullie merk!

• Met geduld, empathie en sensibiliteit de baan op…

• Bondgenoten

• Treed van je eiland, breek de biodiversiteit uit de stolp.

• Externe noden zijn geen bedreiging, maar zijn net een kans.






