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"Biological diversity" means the variability among living 
organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, 
marine and other aquatic ecosystems and the ecological 
complexes of which they are part; this includes diversity 

within species, between species and of ecosystems.  

(Convention on Biological Diversity, Rio, 1992. United Nations 
Environment Program) 



 

 

Gemeenschappen 

Genen 

Soorten 





 



 



 

Meer dan 30 soorten 
(flora) 
80% in het onderhout 

Minder dan 5 soorten 
(flora) 
2 in het onderhout 



 



Verticale stratificatie 



Verticale stratificatie 

Boomlaag 



Boven 5-6 m 



Verticale stratificatie 

Struiklaag 

Boomlaag 



Tussen 1 en 5 m 



Verticale stratificatie 

Boomlaag 

Struiklaag 

Kruidlaag 



 

Van 5 tot 80 cm 



Verticale stratificatie 

Boomlaag 

Struiklaag 

Kruidlaag 

Moslaag 

Ondergrondse laag 



Tot 5 cm 



 

Elke laag draagt bij tot de 
biodiversiteit 



Heterogeniteit met het oog op diversifiëren 

Aantal lagen 

Aantal habitats 

Ecological Networks in the Tropic 

meer soorten 
meer interactie tussen de soorten 



Wat is de strategie? 

 
De interactie van de stad met haar omgeving begrijpen 



De interactie van de stad met haar omgeving begrijpen 

Leefmilieu Brussel 



De natuurzones identificeren: Het ecologische netwerk 



Acties prioriteren en de sites bepalen 

Wegen kunnen 
corridors zijn! 



 

Inspiratie halen uit natuurlijke ecosystemen om opnieuw milieus te creëren 
in de stad 

700 000 ha bosmilieus 



 

Denk aan de diensten die deze milieus kunnen bieden 



Denk aan de diensten die deze milieus kunnen bieden 
Opgelet voor gevestigde ideeën 

Straatbomen dichter 
bijeen planten verbetert 
de luchtkwaliteit niet (wel 
integendeel) 



Voor de oppervlakte-elementen 
Een verticale stratificatie toepassen 

Het spontaan ontwikkelen van sublagen aanmoedigen 
- Zorgen voor licht dat tot aan de bodem komt. Eerst licht 
- Passage/Betreding vermijden 
- Meerdere jaren niet maaien 

Inheemse soorten uit België gebruiken 

Geduldig zijn en de zaken hun beloop laten gaan 



Voor de oppervlakte-elementen 
Beheer en onderhoud 

Mogelijkheid bepaalde niet-toegankelijke zones in te richten (voor 1 à 3 jaar) 
- Betreding of passage van dieren vermijden 
- Pedagogische info 
- De maai-interventies differentiëren 

Opnieuw beplanten met jonge struiken of chamaefyten (niet 
verplicht)  

De leeftijden in de boomlaag doen variëren 

Checken of invasieve exoten zich gevestigd hebben  
- westerse karmozijnbes, balsemien, buddleia, Japanse duizendknoop 



Voor de lineaire elementen 
Beplanting aan de boomvoet 
 1 soort - 1 laag > 5 soorten – 3 lagen 



Voor de lineaire elementen 
Beplanting aan de boomvoet 
  
• Bomen: inheemse bomen 

 
• Inheemse kruidachtige soorten inzaaien of planten 
 
• Maaien en spontane begroeiing tolereren 

 
• Bodembedekkers 

 
• De burger betrekken 

 
 

 



De inrichtingen moeten onderling verbonden zijn 



Dank u wel 
Sylvain.boisson@uliege.be 

Murvert.be 
Biolandscape.eu 


