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Onze steden en dorpen bestaan uit een diversiteit aan groene, blauwe en grijze 
componenten. Het gaat vaak om kleine bosjes, parken, beken en grachten, 
groene restruimten, tuinen, voortuinen, geveltuintjes, daken en groendaken, 
infrastructuurbermen, straatbeplanting, stadslandbouw, volkstuinen enz, die 
we al dan niet met de nek aankijken. Daartussen staan huizen, appartementen, 
bedrijfsgebouwen, kantoren, sportaccommodaties enz., soms met, soms 
zonder tuin of terras, verharde pleinen, met een spikkeltje groen en/of blauw 
of zonder. Dit alles vormt nu al een gedeelde habitat voor gemeenschappen 
van mensen en niet-mensen. Natuur ligt immers niet buiten de stad of buiten 
de mens. Mensen willen zich onderdeel voelen van ‘natuur’. Natuurlijke 
steden en dorpskernen blijken een directe impact te hebben op het welzijn 
en de algehele gezondheid van de gemeenschap. Ze zorgen bovendien voor 
de borging van ‘andere natuur’ die typisch is voor de buitengebieden.

Natuurweefsel
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Experiment vanuit een ander perspectief 
Om het leven in steden en dorpen gezonder, comfortabeler en 
veerkrachtiger te maken, zullen we een radicale beleidstransitie 
nodig hebben van ‘groen in steden’, naar ‘stedelijke natuur’. Dat 
vraagt om een ander perspectief ten aanzien van stedelijke natuur 
en de manier waarop we die willen ontwerpen, laten groeien, 
beheren en borgen. Dat houdt ook in dat we een horizontaal 
beleid ontwikkelen om mensen in stedelijke natuur te plaatsen, 
ongeacht hun inkomen, ras, geslacht of geloof, en in wederzijds 
respect. Het huidige natuurbeleid wordt voornamelijk top-down 
gevoerd en leidt vaak tot passiviteit, weerstand en zelfs angst 
bij de bevolking. Het miskent ook de initiatieven die burgers en 
buurten zelf nemen om natuur te behouden, herstellen en ont-
wikkelen. Stedelijk natuurbeleid moet streven naar gedeeld eige-
naarschap, verantwoordelijkheid en returns van en voor burgers, 
lokale overheid, regionale en Europese overheid, bedrijfswereld 
en ngo’s. Burgers en buurten in staat stellen om tal van kleine 
veranderingen door te voeren die impact hebben, is immers de 
ontbrekende schakel tussen burgers en het top-down natuur- en 
klimaatbeleid. Transparant bundelen, collectief zichtbaar maken 
en democratisch implementeren van een bottom-up diversiteit 
aan resultaten, leidt tot meer betrokkenheid en participatie. Dat 
noemen we ook wel bottom-linked governance. 

Dit houdt ook in dat er gezocht wordt naar (hybride) part-
nerschappen, met gecombineerde expertises op het gebied van 
biodiversiteitsonderzoek, sociale cohesie, planning, ontwerp, 
beheer, financiering en circulaire economie, om zo te komen 
tot ‘steden en dorpen die denken (en handelen) als een bos’. Het 
realiseren en onderhouden van natuurweefsel moet gebeuren 
op maat van de gemeenschap, met een faciliterende, maar ook 
betrokken rol voor overheden. Die gemeenschap bestaat uit bur-
gers, ondernemers, verenigingen, lokale besturen, middenveldor-
ganisaties, provinciale en regionale overheden, en uiteraard ook 
de niet-mensen. Het activeren van deze ontbrekende schakel in 
ons stedelijk natuurbeleid vraagt om een procesgerichte houding 
met oog voor de grote diversiteit aan zienswijzen, doelstellingen, 

1  Regisseur stedelijke natuur en projectleider van het ‘innovatietraject stedelijke 
natuur’, ontwikkelaar & behoeder van het ‘Cities and Villages Thinking Like a 
Forest’ concept en beweging. Landschapsarchitect, ruimtelijk planner, stedelijk 
landschapsontwerper, natuurbeschermingsplanner en beleidsinnovatie. 

tijdsperspectieven en middelen van de diverse stakeholders. We 
pleiten dan ook voor een cocreatieve ‘natuurweefselplanning’ 
(NWP), waarin een Natuurweefselplan de tijdelijke neerslag is 
van een organisch traject dat regelmatig wordt geëvalueerd en 
gemonitord. 

Van ideale naar cocreatieve natuur 
Vanuit de ervaring met het bestaande ‘natuurbeheerplan’2 is 
via reflectieve monitoring in 2019 duidelijk geworden dat het 
instrument goed werkt voor grote gehelen natuur in de buiten-
gebieden, maar niet performant is voor de stedelijke natuur3. 
Het Natuurweefselplan is een sectorale benadering met als 
doel de opmaak van een natuurontwikkelings- en beheervisie 
en perceelsgebonden maatregelen voor een ecologisch samen-
hangend gebied. Het contract (met publieke en private eigenaars 
en/of beheerders), dat een duurtijd van 24 jaar heeft en om de 
zes jaar gemonitord en geëvalueerd wordt, is opgebouwd rond 
vegetatie-eenheden en leefgebieden voor soorten (dieren). Het is 
daarbij een vergunnings- en subsidiëringskader. Het instrument 
werkt binnen het top-downkader van Europese en regionale 
natuurstreefbeelden en instandhoudingsdoelstellingen (IHD). 
Dit is evenwel niet toepasbaar en wenselijk voor stedelijke na-
tuur: de ‘soort’ mens ontbreekt hier immers, of wordt gezien 
als een bedreiging. 

Cities and Villages Thinking Like a Forest 
Vanuit deze vaststelling heeft het Vlaams Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB) het initiatief genomen om het innovatietraject ‘Cities 
Thinking Like a Forest’ (CTLF)4 op te zetten om onze natuur-
beleidspraktijk onder de loep te nemen en een transitieproces op 
gang te brengen om stedelijk natuurbeleid performanter te maken. 
Via een intern innovatietraject zijn daaropvolgend de visie ‘Cities 

2 https://natuurenbos.vlaanderen.be/natuurbeheerplannen/natuurbeheerplan-
maken

3 Verkenningsnota & Visienota ‘Cities and villages thinking like a Forest,  
Gert De Keyser, 2019

4 Verkenningsnota & Visie nota ‘Cities and villages thinking like a Forest,  
Gert De Keyser, mei 2019
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Thinking Like a Forest’ en het concept van ‘natuurweefselplanning’5 
ontwikkeld. In fase I van het traject hebben we als agentschap 
cocreatief meegewerkt aan twee ‘broedprojecten’: Ringpark 
Groene Vesten in Antwerpen en Gebermte in Mortsel/Wilrijk. 
Vervolgens zijn we begin 2021 via een cocreatieve horizontale 
samenwerking met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO), het departement Omgeving, de provincie Antwerpen, 
de KU Leuven en diverse andere partners (ngo’s,…) gestart met 
toegepast onderzoek en experimenteel actieonderzoek om het 
concept van natuurweefselplanning verder uit te werken (fase I 
CTLF mei 2021 - juni 2022). Dat gebeurde via een cocreatieve 
kernteamwerking6 en actieonderzoek in samenwerking met het 
burgerinitiatief ‘Gebermte’ (vzw wildernesten) in Mortsel/Wilrijk. 

Consequenties voor een nieuw 
soort natuurbeleid

Stedelijk natuurweefsel, maar ook natuur in het algemeen, kan 
nooit beschouwd worden als maagdelijk, oorspronkelijk, onaan-
getast. Het is daarom beter te zoeken naar diverse manieren 
waarop mensen en niet-mensen rechtvaardig kunnen samenleven, 

5 Start en discussienota ‘Natuurweefselplan’, Gert de Keyser, maart 2021

6 Kernteam CTLF fase I: Gert De Keyser (ANB), Pieter Van den Broeck (KU 
Leuven), Sofia Saavedra Bruno (KU Leuven), Felix Madrazo (Stichting 
Supersudaca en IND), Geert De Blust (Extern adviseur ANB, INBO en 
UAntwerpen), Laurine De Rop (KU Leuven), Hannah Van den Broeck 
(Universiteit Wageningen) en Bart Pluym (trekker proces gebermte en vzw 
wildernesten). Opvolgend kernteam: Filiep Cardoen, Caroline Thys (ANB), 
Toon Luypaert (ANB), Carl De Schepper (ANB), Sabine Caremans (Provincie 
Antwerpen), Lien Van Besien (Departement Omgeving), Nina Reyntjens (Studio 
Ninja), Sander Jacobs (INBO), Koen Van keer (NP) Bert Claes (AG Vespa) en 
Manu Claeys (StratenGeneraal) en Erik Wieërs (Vlaams Bouwmeester)

met respect voor het recht op waardig leven van alle soorten. 
Ecologische processen zijn alomtegenwoordig en worden zo 
transversaal mogelijk verweven in stedelijke configuraties. Ze 
kunnen dus om het even waar beschermd, versterkt, hersteld 
en ontwikkeld worden. Dat kan vertrekken vanuit heel diverse 
aanknopingspunten: ruimtelijk, ecologisch, psychologisch, soci-
aal, politiek, economisch, cultureel. Natuurweefselplanning kan 
daarin systematisch een stem geven aan de niet-mensen, ook 
vertrekkend van het belang van de grote ecologische systemen 
als waterhuishouding en de grote kringlopen in bodem, water, 
levende systemen en lucht. Natuurweefselplanning moet aandacht 
hebben voor de drijvende factoren achter de ontwikkeling en/
of aantasting van stedelijk natuurweefsel. Dat geeft inspiraties 
voor mogelijke ingrepen. Natuurweefselplanning moet inspelen 
op de diverse interpretaties van stedelijke natuur, maar vooral 
een nieuwe houding ten aanzien van natuur faciliteren en de 
betrokkenheid van mensen stimuleren. Dit kan een verzorgende/
regenererende houding en daadwerkelijk beheer op gang brengen. 
Om in te spelen op het menselijk vermogen tot socio-ecologische 
innovatie en transformatie en te zoeken naar de krachten tot 
herstel van en zorg voor stedelijke natuur, moeten ook kleine 
acties naar waarde geschat worden. Want ook die maken natuur.

Transdisciplinair actieonderzoek 
Natuurweefselplanning beschouwt stedelijke natuur als dy-
namisch, niet in de betekenis van voortdurend en willekeurig 
veranderbaar, maar als iets dat wordt gemaakt in een cocreatief 
proces. Mensen en niet-mensen (bodems, water, schimmels, 
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korstmossen, planten, dieren, bacteriën, enz.) co-evolueren 
in een proces van voortdurende wederzijdse beïnvloeding en 
constructie. Dergelijk proces kan worden gevoerd als collectief 
leren. Het laat ook ruimte voor het gezamenlijk en voortdurend 
(her)definiëren van een lokaal gesitueerde probleemstelling, 
doelstellingen, onderzoeksvragen, perspectief op het probleem, 
methodes, interpretaties, natuurwaarderingen, (tussentijdse) 
conclusies, mogelijke acties. Probleemstelling, vragen, perspectief 
en methode voor dergelijk open proces liggen niet bij voorbaat 
vast, maar worden telkens opnieuw geconstrueerd. 

Ambtenaren faciliteren transitie 
Er bestaat een hardnekkig misverstand dat faciliteren saai zou 
zijn en dat ambtenaren onmogelijk aanjagers kunnen zijn van 
vernieuwing, maar het tegendeel is waar. Faciliteren betekent 
net dat je als lokale en regionale overheid proactief, stimulerend 
en agenderend bezig bent. Het betekent dat je ruimte biedt en 
richting geeft door duidelijke en congruente kaders te scheppen, 
mentale, juridische, financiële en organisatorische barrières weg 
te nemen en onverwachte coalities te stimuleren. Dat vraagt van 
alle betrokkenen op lokale schaal een andere manier van denken, 
werken en organiseren. Natuurweefselplanning wil een kader 
en werking bieden om die transitie te faciliteren. We zullen een 
‘academie voor natuurweefselplanning’ opstarten die ambtenaren 
en alle andere geëngageerde facilitators natuurweefselplanning 
in spe zal meetrekken in een lerend netwerk. Het is een evolu-
tionair proces (algauw tien jaar), je kunt mensen immers niet 
dwingen om anders te gaan denken en werken, je kunt hooguit 

de randvoorwaarden creëren die hen toelaten vanuit hun eigen 
intrinsieke motivatie stappen te zetten. Daarom wil natuurweef-
selplanning ook beginnen met mensen die daarvoor openstaan, en 
zo stap voor stap een groter draagvlak creëren. Organisatorische 
draagvlakontwikkeling noemen we dit. 

Stedelijk natuurweefsel in dialoog
In een tweede fase van het Cities Thinking like a. Forest traject, 
(september 2022-2023), zal via cocreatieve testcases in drie fron-
trunnersteden — Genk (Stiemerbeekvallei), Vilvoorde (stedelijk 
natuurpark Asiat-Darse) en Mortsel/Wilrijk (gebermte en omlig-
gende wijken) — de methodiek verfijnd worden en zullen leemtes 
in het onderzoek worden aangevuld. In de stedelijke context, 
waar complexe issues meer en meer leiden naar isolement en 
defensiviteit, willen we met natuurweefselplanning net het te-
genovergestelde doen: we willen mensen opnieuw met de natuur 
en met zichzelf verbinden via de vier trappen van verweving: het 
samen (1) verbeelden, (2) analyseren, (3) beheren/beschermen 
en (4) monitorenvan stedelijk natuurweefsel. Hiervoor activeren 
we steeds drie actievelden: (1) een gemeenschap bouwen van 
planten, dieren en mensen, (2) governance organiseren voor 
natuurweefsel, (3) een natuurweefselplanning-narratief op-
bouwen rond stadsbiotopen in een sociaalecologische context. 
‘Stedelijk natuurweefsel in dialoog’ wil een groeiend besef van 
stedelijkheid ontwikkelen, met een natuurweefsel dat inspeelt 
op de stedelijke realiteit. 

Geïnteresseerden kunnen de testfase CTLF volgen via  
www.stedelijkenatuur.be
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