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Groene
Functionele 

Belevingstrajecten



Het zijn groene 
trajecten



Het zijn groene trajecten

Ze maken deel uit van een groenblauw 
netwerk!

Maximaal werken met Nature Based
Solutions: een haag i.p.v. een hek

Het levert Ecosysteemdiensten: 
verkoeling, opvangen fijn stof, meer beleving

Zo ecologisch mogelijk beheer van de 
routes 



Het zijn functionele trajecten



Het zijn functionele trajecten

Functionele verplaatsingen

Ze volgen een fietsers- en voetgangerslogica

Ze garanderen verkeersveiligheid



Het zijn belevingstrajecten



Het zijn belevingstrajecten

Ze bieden sociale veiligheid

Ze bieden gebruikscomfort

Ze vormen een aantrekkelijke 

verblijfs- en verplaatsingsruimte

Ze hechten belang aan je gezondheid



Producten van studie

visie 

stappenplan

GIS-handleiding + modellen

voorbeeldenboek

Publieke Ruimte Databank

Doelgroep: lokale besturen, 
landschapsarchitecten, ontwikkelaars



www.omgevingvlaanderen.be/beleef
-mobiliteit

http://www.omgevingvlaanderen.be/beleef-mobiliteit


Stappenplan
Legt uit welke procesmatige stappen je moet 
zetten om tot een GFB-route te komen.

7 stappen

20 blz.

Doorlooptijd van onderzoek: 4 maanden

overleg

ruimtelijk denk- en analysewerk

participatie van burgers en lokaal middenveld

Kan ook zonder GIS, maar idealiter mét GIS



GIS-handleiding en modellen

Beschrijft de GIS-modellering van het 
projectgebied waarin je zoekt naar 
GFB-trajecten.

Gemiddelde tot gevorderde GIS-
kennis

Leek gaat ook, maar moeizamer.

QGIS



GIS-handleiding en modellen

Berekent 3 scenario’s: 
kortste route rekening houdende met 
toegankelijkheid

kortste route zonder rekening te houden met 
toegankelijkheid

meest GFB-waardige route rekening houdende 
met toegankelijkheid

Je kan ook makkelijk scenario’s doorrekenen 
aan de hand van maatregelen die je wil 
nemen. 



Stel: je maakt een reservatiestrook langsheen een beek 

toegankelijk voor fietsende werknemers. Wordt de 

aangenaamste route meteen ook de kortste route?



GIS-handleiding en modellen

Laat 
contactgegevens 

achter

 Interesse in GIS-workshop over GFB-trajecten? 



Voorbeeldenboek

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20171004_Praktijkboek-GFB finaal.PDF
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/20171004_Praktijkboek-GFB finaal.PDF


Databank

http://dbpubliekeruimte.info/projecten/

http://dbpubliekeruimte.info/projecten/


Hulp van Departement Omgeving
Bekendmaken van GFB-concept
Aanbieden van de online tools 
Goede voorbeelden
Op zoek naar een pilootproject

Samen met pilootgemeente bekijken hoe wij 
kunnen helpen

Geen subsidies
Wel aansluiting bij subsidies van 

Natuur in je buurt
Pendelfonds
Fietsfonds
Provinciale overheden



Bedankt

jasperina.deforce@vlaanderen.be

mailto:Jasperina.deforce@vlaanderen.be

