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▪ Zero-energy industrie
▪ Vergroende parkeerplaatsen
▪ Retentie- en waterdaken
▪ Tiny Forests en buffers

▪ Regeneratieve landbouw als buffer en stepping stones
▪ Extensieve landbouw op minder vruchtbare grond
▪ Ecoducten
▪ Groene corridor

▪ Vergroende en nieuwe woonwijken
▪ Leegstaande panden bewoonbaar maken
▪ Groene daken
▪ Klimaat-adaptief op de meest kwetsbare plaatsen

Backcasting
De belangrijkste maatregelen op de korte termijn bestaan uit het
inlichten en lobbyen van onze plannen bij de boeren, bewoners
en ondernemers. Het is noodzakelijk dat zij aan boord zijn bij ons
plan.
Op de lange termijn willen wij de plannen ook in de ruimte vorm
zien krijgen en is het vooral van belang om te blijven inspelen op
veranderende situaties en ontwikkelingen.

De ambitie is om deze huidige waarden te waarborgen en
versterken, zeker met het oog op toekomstige
klimaatveranderingen. Het behoud en krachtiger maken van de
natuur staat hierin centraal.
In onze plannen streven wij naar verbindingen in alle
verschillende lagen, waardoor er een coherent netwerk
ontstaat. Natuur, landbouw en industrie worden hierin
verbonden door middel van natuurinclusiviteit. Hieruit ontstaat
een gezond en veerkrachtig leefklimaat voor mens en dier.
Daarnaast is dit klimaat adaptieve plan bestand tegen de
onzekerheden van de toekomst.

Wij laten ons hierin leiden door de volgende principes:
▪ Een veerkrachtig natuurnetwerk door fysische en

functionele verbindingen;
▪ Het optimaliseren van het leefklimaat door het creëren van

een natuurinclusieve omgeving;
▪ Een symbiose creëren tussen natuur, landbouw en

industrie.

We passen verschillende maatregelen toe waarin natuur-
inclusiviteit centraal staat. Daarnaast worden op de nodige
plekken buffers aangelegd om overlast of verontreiniging te
voorkomen.
Door deze ingrepen ontstaan zowel fysieke verbindingen als
stepping stones tussen natuurgebieden, wat de biodiversiteit
versterkt. Daarnaast creëert deze vergroening extra mogelijk-
heden tot recreatie, wat zorgt voor meer sociale verbinding,
een gezondere omgeving en een beter leefklimaat.

Onze plannen op de kaart
Met onderstaand een overzichtskaart en detailkaarten


