
Plannen van multifunctionele 
groenblauwe netwerken met actoren

Productsheet Eco PLAN-IT: Analysetool voor biodiversiteit 

Waarom deze analysetool?
Natuurlijke elementen in het landschap, zoals bo-
menrijen, bloemrijke bermen, stadsparken en na-
tuurlijke oevers, zijn essentieel voor de leefbaarheid 
en economische veerkracht van stad en platteland. 
Deze elementen vormen samen een “groenblauw 
netwerk”. Dit netwerk zuivert water, onderdrukt de 
uitbraak van insectenplagen in voedselgewassen, 
geeft identiteit aan het landschap, geeft bewoners 
een gezond gevoel en nog veel meer. Dit soort 
positieve effecten noemen we ecosysteemdiensten. 
De mate en de kwaliteit van de geleverde diensten 
nemen sterk toe wanneer de groene en blauwe 
landschapselementen in een samenhangend net-
werk voorkomen.    
Voor het plannen van multifunctionele groenblauwe 
netwerken met regionale actoren is de PLAN-IT 
methodiek ontworpen (zie ommezijde). Deze me-
thodiek is in samenwerking met Landschap Overijs-
sel en Provincie Overijssel uitgetest in een aantal 
gebieden.

Wat is Eco PLAN-IT?
Eco PLAN-IT is een GIS-tool voor het analyseren 
van de mogelijkheden die het groenblauwe netwerk 
biedt voor duurzame populaties van plant- en dier-
soorten (biodiversiteit)*. De analyse van de groene 
en blauwe landschapselementen, in combinatie met 
grotere natuurgebieden, vindt plaats aan de hand 
van “ecoprofielen”. Een ecoprofiel staat model voor 
een groep van soorten met eenzelfde type leefge-
bied (landschapselementen en natuurtypen), mobi-
liteit (home-range), vermogen om (water-)wegen te 
overbruggen, en behoefte aan oppervlakte leefge-
bied voor een duurzame populatie. 
De invoer van de Eco PLAN-IT tool is een kaart 
met groene en blauwe landschapselementen en 
de grotere natuurgebieden van het studiegebied en 
omgeving. Voor de analyse van groenblauwe net-
werken zijn 5 ecoprofielen ontwikkeld. Het resultaat 
van de tool bestaat uit een kaart met het leefgebied 
van afzonderlijke lokale populaties van een ecopro-
fiel. Daarnaast wordt er een kaart gemaakt met een 
beoordeling van de kwaliteit van de leefgebieden: 

is het te verwachten dat soorten die in dit ecoprofiel 
passen duurzaam in de verschillende leefgebieden 
kunnen vóórkomen? Aan de hand van een beslis-
boom kunnen actoren met deze kaart ook de meest 
effectieve en efficiënte maatregelen op de kaart zet-
ten om het groenblauwe netwerk voor biodiversiteit 
te verbeteren.

Voor wie is deze tool bedoeld en wat kun je 
ermee? 
Deze analysetool is bedoeld voor lokale natuuror-
ganisaties, provinciale landschappen, provincies, 
waterschappen en gemeenten. Met de resultaten 
van Eco PLAN-IT kunt u:
- beslissen waar de beste mogelijkheden 
           liggen om de potentie van een gebied voor
           biodiversiteit  te versterken;
- beoordelen wat de effecten zijn op de 
           potentie voor biodiversiteit als er schakels uit 
           het natuurnetwerk verdwijnen. 
De kaarten die met Eco PLAN-IT gemaakt kunnen 
worden zijn te gebruiken in  stap 2 van de PLAN-IT 
methodiek.
Wilt u Eco PLAN-IT gebruiken?
Neem contact op Neem contact op met 
Eveliene.steingrover@wur.nl, tel. 0317-485874 of 
Sabine.vanrooij@wur.nl, tel. 0317-486021.
* Deze tool is gebaseerd op een bestaand landschaps-ecologisch model 
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PLAN-IT: 
methodiek voor het plannen van 

multifunctionele groenblauwe netwerken 

Natuurlijke groene en blauwe elementen in het 
landschap leveren ecosysteemdiensten. Voorbee-
lden van ecosysteemdiensten zijn bijvoorbeeld 
waterzuivering, waterberging, biodiversiteit en natu-
urlijke plaagregulatie. Het rendement van de natu-
urlijke elementen is hoger naarmate ze in een sa-
menhangend netwerk voor komen. Hóe de blauwe 
en groene elementen moeten samenhangen voor 
optimale functionaliteit, hangt af van de gewenste 
ecosysteemdienst.
Met de PLAN-IT methodiek kunnen regionale 
actoren gestructureerd uitvinden hoe en waar ze 
het groenblauwe netwerk in hun gebied het best 
kunnen verbeteren, zodat het netwerk de door hen 
gewenste ecosysteemdiensten kan leveren. 

In 4 stappen bepalen actoren: 
1 Welke ecosyteemdiensten ze van het groen
           blauwe netwerk wensen, en in welke mate 
           Hierbij wordt gekeken naar de 
           langere termijn (15 – 20 jaar).
2 In hoeverre het huidige netwerk deze 
           ecosysteem diensten al levert en wat er nog
           ontbreekt aan functionaliteit.
3 Wáár schakels ontbreken in het huidige 
           groenblauwe netwerk, en welke schakels 
           waar het meest efficiënt kunnen bijdragen
           aan de functionaliteit van het groenblauwe 
           netwerk.

4 Op welke plaatsen maatregelen voor 
           ecosysteemdiensten overlappen of elkaar 
           kunnen versterken (synergie). 

Het resultaat is een kaart met zoekgebieden en 
een overzicht van de benodigde ingrepen in deze 
zoekgebieden om de gewenste ecosysteemdien-
sten te leveren. Een ander belangrijk resultaat is 
dat actoren inzicht krijgen in de overlap tussen door 
hen gewenste maatregelen en de maatregelen 
die voor anderen van belang zijn.  Hiermee vinden 
actoren mogelijke partners om doelstellingen geza-
menlijk te realiseren. 

Voor meer informatie:
Eveliene.steingrover@wur.nl, 
tel. 0317-485874.
Sabine.vanrooij@wur.nl, 
tel. 0317-486021.
Voor ervaringen met de toepassing 
van de methodiek in Overijssel: Judith.
snepvangers@landschapoverijssel.nl, 
tel. 0529-408374.

▲
Voorbeeld van een eindresultaat, waarin 
aangegeven is in welke gebieden nieuwe 
landschapselementen meerdere land-
schapsdiensten kunnen leveren of elkaar 
kunnen versterken.

◄ Schematisch overzicht PLAN-IT 
methodiek.


