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Dit is een dynamisch document binnen
de Green Deal Sportdomeinen. Extra

expertise, nieuwe voorbeelden en
toepassingen op sportdomeinen zullen

worden toegevoegd. Heb je na het
lezen van dit document input, expertise

of voorbeelden dat je wil delen, laat
het ons weten.



Sportdomeinen maken deel uit van een

ruimere omgeving en ecosystemen. Ze

kunnen een belangrĳke schakel zĳn in

groenblauwe netwerken. Via sportdomeinen

dragen we bĳ aan het behoud van

biodiversiteit door o.a. ecosysteem- en

biodiversiteitswaarden te integreren in

ruimtelĳke planning,

ontwikkelingsprocessen, strategieën en

plannen over sportdomeinen. 

Deze 'Inspiratiegids Biodiversiteit' is tot

stand gebracht binnen de Green Deal

Sportdomeinen. 

Met deze brochure willen we je inspireren

met enkele voorbeelden en illustreren dat

ieder sportdomein zĳn eigen kansen en

mogelĳkheden heeft om met de natuur te

werken. Tips en tricks worden aangereikt

om van sportdomeinen groene oases te

maken die bĳdragen aan de biodiversiteit en

het welzĳn van al zĳn gebruikers. 

Laat je inspireren en motiveren om aan de

slag te gaan!

Green Deal
Sportdomeinen
Waarom deze inspiratiegids
over biodiversiteit?



Over de Green Deal
sportdomeinen

Green Deal?
Deze Green Deal is een overeenkomst tussen de Vlaamse Overheid en de
partners, en tussen de partners onderling, om samen groene initiatieven na te
streven, obstakels aan te pakken en acties te ondernemen. Het ultieme doel
van de Green Deal Sportdomeinen formuleren we als een gedeelde ambitie.
Een concrete, actiegerichte en motiverende ambitie die we gedeeld, samen
met alle partĳen willen realiseren. 

Gedeelde ambitie
We gaan voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige
buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving.
We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het
werkveld en met overheden. We benaderen buitensportdomeinen als een
totaal (eco)systeem met iedereen betrokken bĳ ontwerp, aanleg, beheer en
gebruik. 

Meer info over de Green Deal Sportdomeinen: 
omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein 

http://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein
http://omgeving.vlaanderen.be/green-deal-duurzaam-sportdomein
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Initiatiefnemers
Green Deal
Sportdomeinen
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Voordelen van sporten in een
groene omgeving

1 gezondere
sportomgeving, o.a.
betere luchtkwaliteit*

2 sterker
gezondheidseffect t.o.v.
niet-natuurlĳke omgeving

3 vermindert vermoeidheid
en verhoogt energie

4 groen stimuleert tot
bewegen & maakt sporten
verslavender

5 groene omgeving
verlaagt de stress

*Groen als beweegvriendelĳke omgeving: een overzicht. (2020, 1 juni). Alles over sport. Geraadpleegd op 20 mei 2022, van
https://www.allesoversport.nl/thema/beleid/groen-als-beweegvriendelĳke-omgeving-een-overzicht/#reference-list-8
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 extra habitat voor
soorten

 nature based
oplossingen voor
droogte, hitte,
wateroverlast

 verbindingen maken met
nabĳgelegen natuur

 voorbeeldfunctie voor 
 bezoekers,
sensibilisatie

 maatschappelĳke
verantwoordelĳkheid
beheerder

Waarom inzetten op biodiversiteit
op het sportdomein?

Inzetten op
biodiversiteit op het
sportdomein is ook

inzetten op de
volgende SDG's.



Inspirerende
voorbeelden
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Voetbalterrein
Vlezenbeek

Pro Natura
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

Betrokken partners

Acties voor biodiversiteit
Aanplant van inheemse hagen, heggen en
bomen.
Aanplant van inheemse nectarplanten.
Aanplant van bloembollen.
Inrichten van een waterbuffering a.d.h.v.
een wadi.
Herstel van een bestaande poel.
Natuureducatieve zone met speelnatuur.

Bij de herinrichting van het voetbalterrein werd een stuk grond langs de beek bijgekocht. Het idee was
oorspronkelijk om een parking aan te leggen, maar met hulp van Pro Natura werd een grote groene
natuureducatieve zone aangelegd met ruimte voor waterbuffering. Er werd ook project ingediend en
goedgekeurd voor de projectoproep "duurzame biodiversiteitsprojecten" van de provincie Vlaams Brabant . 
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Voetbalterrein
Huizingen

Pro Natura
Gemeente Beersel

Betrokken partners

Acties voor biodiversiteit
Aanplant van een inheemse gemengde
haag aan de zĳkant van het voetbalveld.
Een deel van het terrein wordt beheerd
als hooiland.
Er werd een bosrand aangeplant met
inheemse soorten.
Op een oud oefenveld werd een
plantactie georganiseerd met de
aanplant van inheemse bomen en
struiken.

Om de beemd van Huizingen verder op te waarderen werd een bebossingsproject opgestart. Het
voetbalterrein lag midden in deze zone en werd daardoor ook bebost. Een deel van het terrein werd
enkele jaren geleden reeds beplant met inheemse soorten, recent werd een niet meer gebruikt
oefenveldje ook bebost via een plantactie. 
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Sporthal 
Gooik

Pro Natura
Gemeente Gooik

Betrokken partners

Acties voor biodiversiteit
Volledige ecologisch ontwerp en aanleg.
Gebruik van groene inheemse haag als
afsluiting tussen atletiekpiste en Finse
piste.
Aanplant van bomenrĳen en houtkanten.
Extensief beheerde graslanden (hooiland).
Aanplant van bosplantsoen.
Aandacht voor nectarrĳke beplanting.

Gooik kreeg een nieuwe sporthal en sportterreinen. De zoektocht naar een duurzame groene afsluiting
tussen de atletiekpiste en de Finse piste leidde tot een volledig ecologisch ontwerp in functie van de
biodiversiteit van de groene infrastructuur van het nieuwe sportterrein. Er werd ook project ingediend en
goedgekeurd voor de projectoproep "duurzame biodiversiteitsprojecten" van de provincie Vlaams
Brabant. 
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Golfclub 
De Palingbeek

Natuurstudiebureau Corridor
Golfclub De Palingbeek

Betrokken partners

Acties voor biodiversiteit
Natuurbeheerplan voor de minder
intensieve bespeelde zones.
Versterken natuurwaarden van de
landschapselementen op het terrein, met
o.a. gefaseerd maaibeheer met bloemrĳk
grasland, hakhoutzones, ecologisch
vĳver- en poelenbeheer.
Extra leefgebied en verbinding met
omliggende natuur.

De golfclub Palingbeek wenste in te zetten op het verder versterken van de natuurwaarden in de
landschapselementen op het golfterrein. De inzet voor de biodiversiteit op het golfterrein past ook
binnen de erkenning met het internationale GEO-label voor groene en duurzame golfterreinen.

https://www.golfvlaanderen.be/het-milieulabel-voor-golfterreinen
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Golfclub
Golf Ter Hille

Golfclub Golf Ter Hille
Technische dienst gemeente Koksĳde

Betrokken partners

Acties voor biodiversiteit
Installatie van een reuzeninsectenhotel.
Natuureducatie aan de hand van
infopaneel en birdwatchings.
Aanleg van een bloemenweide.
Aanplanten van inheemse bomen en
struiken.
Installatie van 2 spreeuwenkasten.
Algemeen bewustzĳn en aandacht voor
biodiversiteit vanuit de organisatie.

Heel wat gebruikers van Koksĳde Golf Ter Hille hebben interesse voor natuurontwikkeling van het
golfterrein. Na enkele geslaagde birdwatchings werd met een reuzeninsectenhotel een volgende
natuureducatieve stap gezet. De golfterreinen kampen met overlast veroorzaakt door engerlingen en
emelten. Koksĳde Golf ter Hille bestrĳdt dit probleem op een ecologische manier door het plaatsen van
twee spreeuwenkasten.



Acties om de 
biodiversiteit te 
verbeteren
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Wat met overwaaiende zaden?

Bloemrijke
graszones

Bloemrĳke graslanden dragen in hoge mate bĳ tot het verbeteren van de biodiversiteit. Ze

vormen een belangrĳke voedselbron (nectar, stuifmeel, zaden, plantmateriaal) voor

verschillende soortengroepen zoals insecten, vogels en andere fauna. 

Bloemrĳke graslanden zĳn schaars in een sterk verstedelĳkt landschap door het vaak te net

onderhoud van graslanden zoals tuinen, bermen,… . Door toepassen van ecologisch

maaibeheer, wat een vermindering van het aantal maaibeurten per jaar inhoudt, krĳgen de

bloeiende planten in graslanden de kans om te groeien en te bloeien. Enkel indien er van nature

geen bloeiende planten voorkomen, kan een zaadmengsel worden ingezaaid om een bloemrĳk

eindresultaat te bekomen. Deze kleine ingreep heeft een groot positief effect op lokaal

voorkomende bestuivers zoals vlinders, wilde bĳen en andere insecten. Deze bloemrĳke

graszones kunnen plaats krĳgen tussen de sportterreinen, in de randzones of op periodieke

multifunctionele of eventzones.

Geen zorgen, het natuurgrasveld in de buurt van de
bloemenweide wordt heel intensief beheerd

waardoor zaden van de bloemenweide daar weinig
of geen kans krijgen om te kiemen. Zaden van

inheemse bloemen stellen verder ook hoge eisen
aan kiemomstandigheden, een intensief grasveld is

niet geschikt om te kiemen. Stel dat er toch een
zaadje zou kiemen, dan is dit plantje na de eerste
maaibeurt verdwenen. Ook een kunstgrasveld is

geen goede voedingsbodem voor inheemse
bloemenzaden om te kiemen.

"Zaden van bloemenweides zouden veelvuldig in de
grasmatten terechtkomen van de sportzones."

Fabel
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Houtkanten

Inheemse en standplaatsgeschikte

boomsoorten leveren een heel jaar

door voedsel voor verschillende

diersoorten. Zo zĳn er soorten die in

nectararme periodes zoals het vroege

voorjaar tot zelfs het hele jaar door

nectar produceren voor wilde bĳen,

vlinders en andere insectensoorten

en in het najaar bessen voortbrengen

waarvan vogels kunnen profiteren.

Een dichte houtkant biedt ook veel

beschutting, waardoor ze graag

gebruikt wordt voor nesten of als

heuse snelweg voor egels, muizen en

andere kleine zoogdieren zoals

steenmarters (zie afbeelding links

boven) om zich veilig te verplaatsen

doorheen het landschap. 

Houtkanten leveren een schat aan
voordelen voor de lokale biodiversiteit:

Een slim geplaatste
houtkant kan ook
wind tegenhouden

of zorgen voor
schaduw.
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Gebruik van streekeigen
plantensoorten

Streekeigen plantensoorten trekken meer fauna aan, en zĳn zo van groot belang voor de lokale

biodiversiteit. Veel van onze insectensoorten zĳn sterk afhankelĳk van streekeigen planten voor

de voltooiing van hun volledige levenscyclus, van ei tot volwassen insect. Daardoor is de

soortenrĳkdom er vele malen hoger, in tegenstelling tot uitheems plantgoed. Die

insectenrĳkdom betekent dan op zĳn beurt weer een bron van voedsel voor onder andere

vogels die er hun jongen mee kunnen grootbrengen. 

Streekeigen soorten zĳn ook sterker en beter bestand tegen ziekten en plagen, omdat de

natuurlĳke vĳanden van de plaagsoorten zoals lieveheersbeestjes reeds aanwezig zĳn, waardoor

gebruik van (chemische) bestrĳdingsmiddelen overbodig wordt.

Als je aanplant of zaait, doe dat dan met streekeigen soorten.
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Voorzien van
nestplaatsen

Door verstedelĳking en te weinig ‘wilde’
plekjes in tuinen en parken, hebben

dieren het vaker moeilĳk bĳ het vinden

van een geschikte nestplaats. Om deze

soorten een duwtje in de rug te geven,

kunnen alternatieven in de vorm van

nestkasten voorzien worden. 

Op plaatsen waar er van nature minder

nestgelegenheid aanwezig is, kunnen ze

een meerwaarde betekenen voor soorten

als vogels, maar ook vleermuizen en
insecten. 

Bovendien kunnen nestkasten
of bijenhotels een mooi

uithangbordje zijn voor de
inspanningen die het
sportdomein levert ter

versterking van biodiversiteit.



Inspiratiegids biodiversiteit 20

Natuurlijk ingerichte
waterbuffers

Waterrĳke elementen als vĳvers,

infiltratiezones en wadi’s maken de

omgeving klimaatbestendiger: ze

zorgen voor afkoeling van de omgeving,

waardoor ze bĳdragen aan reductie van

het zogenoemde ‘hitte-eiland-effect’ en

dragen bĳ aan de vernatting van de

bodem door infiltratie en opvang van

regenwater. 

Door ze natuurlĳk in te richten en

ecologisch te onderhouden, kunnen ze

een paradĳs zĳn voor insecten, vogels,

vleermuizen en amfibieën. Zo dragen ze

optimaal bĳ aan de groenblauwe
dooradering van stedelĳke gebieden. 
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Groene verbindingen
maken 

Op het sportdomein is het belangrĳk om

voldoende groene structurele
verbindingen te maken zoals

houtkanten, bomenrĳen,

watercomplexen, heggen, ... voor flora en

fauna om zit te kunnen vestigen of

verplaatsen.

Bĳ nieuwe sportcomplexen kan meteen

van bĳ het ontwerp rekening gehouden

worden met het omringende landschap
en de groene infrastructuur hierop

afstemmen.

Ook bĳ bestaande terreinen kan worden

onderzocht op welke manier verbinding
kan worden gemaakt met

landschappelĳke elementen in de

omgeving van het sportdomein.
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Communicatie & 
sensibilisatie

Communicatie over biodiversiteit naar alle gebruikers van de sportdomeinen is zeer
belangrĳk. Investeren in biodiversiteit is een actueel thema dat iedereen aangaat en door

informatie over de acties die worden toegepast op de sportdomeinen, wordt het engagement
duidelĳk gemaakt. 

Het overbrengen van de informatie kan gebeuren door infovergadering, brochures of
informatieborden in de buurt van visueel aantrekkelĳke faunavoorzieningen zoals een

bĳenhotel of ‘wilde’ zones. Deze trekken al gauw de aandacht en maken het makkelĳker om een

ecologisch verhaal tot bĳ elke bezoeker te brengen.

Duidelĳke communicatie kan ook inspirerend werken en andere partĳen ertoe aanzetten zelf

actie te ondernemen. 
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Aangaan van
partnerschappen

Om biodiversiteit te versterken is het

belangrĳk om van bĳ de start van

ontwikkeling van het sportdomein te

kiezen voor een partner met kennis van

ecologische natuurinrichting en het

beheer ervan. 

Zo kan een samenwerking worden

aangegaan met groenaannemers met
aandacht voor ecologie. Die kennen het

belang van inheemse soorten en gaan

bewuster om met het gebruik van

bestrĳdingsmiddelen. 

Ecologen hebben de kennis om de

huidige biodiversiteit van een

sportdomein en haar omgeving in te

schatten en welke specifieke acties

ondernomen dienen te worden om deze

te versterken.

Ook andere actoren zoals de regionale
landschappen, BOS+ of Natuurpunt
kunnen een interessante partner worden

bĳ een biodiversiteitsproject.



Inspiratiegids biodiversiteit 22

Biodiversiteit opnemen als
doelstelling binnen de
organisatie

De kerntaak van het sportdomein is het

mogelĳk maken van sporten.

Biodiversiteit is meestal geen prioriteit

voor de club of de eigenaar van het

terrein. Je kan biodiversiteit onder de

aandacht brengen bĳ zowel het personeel

als de bezoekers door

biodiversiteitsdoelstellingen op te

nemen als 1 van de doelstellingen binnen

de organisatie.

Creëer ook draagvlak bĳ de

verschillende lagen van de organisatie.

Draagvlak is essentieel om successen te

boeken. Je kan bĳvoorbeeld een

werkgroep biodiversiteit oprichten.

Sportdomeinen hebben een groot

aandeel groen en bĳgevolg ligt daar ook

een grote verantwoordelĳkheid om het

groen kwalitatief en natuurinclusief in
te richten en te beheren. Er wordt

verwacht dat de terreineigenaars zich

actiever gaan inzetten om hun terreinen

biodiverser te maken.

Informeer je bĳ de verschillende

instanties zoals Sport Vlaanderen en

Departement Omgeving en laat je
ondersteunen bĳ het integreren van

biodiversiteit in je organisatie. Meer info

kan je bekomen bĳ de Green Deal
Sportdomeinen.



Stap voor stap naar
een natuurlijk
ingericht
sportdomein
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Stap 1
Bekĳk de

mogelĳkheden op het
sportdomein

Stap 2
Laat je adviseren

Stap 3
Bepaal je ambitie en de

visie van het project

Stappenplan

Niet alle acties zĳn overal toepasbaar. Kennis van zowel het domein zelf

als de omgeving is noodzakelĳk. Tĳdens een onderzoek van het

sportdomein wordt gekeken naar bodem, natuurlĳk voorkomende
vegetaties en diersoorten. Op basis van terreinkennis en waargenomen

opportuniteiten om biodiversiteit te versterken, kunnen acties op maat
van het domein worden voorgesteld en wordt de slaagkans van het opzet

vergroot. 

Er zĳn verschillende partĳen die de expertise in huis hebben om je op

weg te zetten om je sportdomein biodiverser en klimaatadaptief in te

richten. Ecologen, groenaannemers met aandacht voor ecologie en
kenniscentra kunnen advies geven over stap 1. Zĳ hebben de nodige

kennis van zaken en gaan actief mee op zoek naar haalbare, toepasbare
oplossingen. 

Het is belangrĳk om van bĳ de start van het project een ambitie te

formuleren die de domeinbeheerder voor ogen heeft. Alle kleine beetjes

helpen, zoals het ophangen van nestkasten, maar een sportdomein heeft

vaak de ruimte om het grootser aan te pakken en op landschapsniveau
te werken. Op basis van de ambitie kan er een duidelĳke visie voor de

toekomst worden opgesteld. 

Laat eerst een
quickscan uitvoeren
van je terrein om te

zien wat de
mogelijkheden zijn.



Stap 4
Maak een plan van

aanpak

Stap 5
Betrek anderen 

Stap 6
Aan de slag

Stappenplan

In het plan van aanpak worden verschillende fases uitgeschreven om

de visie te verwezenlĳken. De eerste fase bestaat uit kleine ingrepen die

onmiddellĳk toepasbaar zĳn. Nadien kunnen grotere werken worden

uitgevoerd. Een duidelĳk plan van aanpak houdt ook rekening met

tĳdstip van aanleg en onderhoud/ beheermonitoring op langere

termĳn. Om alle stappen in detail uit te werken, kan een

groenbeheerplan worden opgesteld. 

Het is belangrĳk om werknemers in te lichten over de acties en het

achterliggende verhaal rond biodiversiteit. Zo kunnen ze betrokken
worden bĳ het denkproces en de uitvoering van bepaalde acties. 

Er kunnen ook andere partners van buiten het sportdomein betrokken

worden. Tegenwoordig zĳn er heel wat gesubsidieerde
projectoproepen voor natuurprojecten. Door een samenwerking aan te

gaan met andere partĳen, kan een project in aanmerking komen voor een

projectoproep. Een win-win voor beide partĳen dus! 

Met een duidelĳke visie, een plan van aanpak, advies op maat van

mensen met de nodige expertise en misschien ook subsidies op zak, is

het nu tĳd voor actie om van je sportdomein om te toveren tot een

groene oase voor mens en natuur. 
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Stap 7
Volg acties op en
communiceer ze

Stappenplan

Om te garanderen dat genomen acties bĳdragen aan de lokale

biodiversiteit, dienen ze te worden opgevolgd, ook op lange termĳn. 

De inspanningen die het sportdomein levert en de ontwikkeling van die

inspanningen kunnen gecommuniceerd worden naar gebruikers,

werknemers, bestuurders,… om op die manier een groter draagvlak
voor biodiversiteit te creëren en te inspireren. 



Sport Vlaanderen - tom.vandebroek@sport.vlaanderen
Netwerk Lokaal Sportbeleid - klaas@lokaalsportbeleid.be
Vlaamse Sportfederatie (VSF) - greendeal@vlaamsesportfederatie.be
Vlaamse Milieumaatschappĳ (VMM) - pesticidenreductie@vmm.be

stefanie.pype@corridor.land
david.nassen@ideaconsult.be

Initiatiefnemers:

Project coördinator:

Contactgegevens

https://omgeving.vlaanderen.be/g
reen-deal-duurzaam-sportdomein

Foto's: Corridor, Sport Vlaanderen en betrokken bedrĳven

Tekst en grafische vormgeving: Corridor cv, in opdracht voor VMM & Sport Vlaanderen.

Deze publicatie kwam tot stand in het kader van de Green Deal Sportdomeinen.

Colofon

Meer info over de Green Deal
Sportdomeinen:

mailto:tom.vandebroek@sport.vlaanderen
mailto:klaas@lokaalsportbeleid.be
mailto:greendeal@vlaamsesportfederatie.be
mailto:pesticidenreductie@vmm.be
mailto:stefanie.pype@corridor.land
mailto:david.nassen@ideaconsult.be
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