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Mens en Biosfeer

“UNESCO Biosfeergebieden zijn gebieden waarin mensen een 

duurzame socio-economische ontwikkeling combineren met 

bescherming van hun stukje van de Biosfeer.”

sinds 1971, 727 gebieden (22 grensoverschrijdend), 131 landen (stand 2021)



Mens en Biosfeer

• Duurzame ontwikkeling

• Actief inzetten van ecosysteemdiensten, landschappen, erfgoed,…

• Participatief

• Lokale oplossingen voor globale problemen

• Toekomstgericht en adaptief

• Geen bijkomende bescherming of beleid

• Lokaal beheer

• Samenwerking op vrijwillige basis



ontwikkeling onderzoekbehoud

3 doelstellingen



Kernzone(s)

• draagt bij tot het behoud van landschappen, ecosystemen, soorten en 

genetische  diversiteit en de ecosysteemdiensten die hieruit voortvloeien

• moet wettelijk beschermd zijn, bijvoorbeeld als natuurreservaat

Bufferzone(s)

• omringt of grenst aan de kernzone(s)

• activiteiten mogelijk die verenigbaar zijn met de waarde en 

behoudsdoelstellingen van kernzone(s)

• naast bufferfunctie > andere functies die geen negatieve impact hebben op 

kernzones

• kunnen belangrijke verbindingsfunctie hebben om kernzone(s) voor mensen, 

planten en dieren te verbinden met de overgangszone(s)

Overgangszone(s)

• hier ontplooien gemeenschappen sociaal-culturele en duurzame economische 

activiteiten

Een zone kan meermaals voorkomen in hetzelfde Biosfeergebied.

Zonering



Begeleiding door 

• Stuurgroep
• Projectgroep
• VL en NL UNESCO Commissies

zoneringsplan

1 of 3 aanvraagdossier(s)

wetenschapsagenda

managementplan

10 jaar communicatie

4 sporen aanpak



het landschap als basis

- als integrerend en verbindend kader

- actieve rol : voedselproductie, natuur, recreatie, welzijn, 

waterberging,...  

- leidend bij ontwikkelingen, niet lijdend

- is gemeengoed … al eeuwen lang

- is ieders verantwoordelijkheid 

> landschapsinclusieve benadering

Managementplan



Landgebruik tot en met 19e eeuw

Bron: Vandermaelenkaart 1831

Gemene gronden
Niets ging verloren
Sterk gemeenschapsgevoel

van gemene gronden naar gemene diensten
Gemene diensten
Circulair denken
Samenwerking



“Met het landschap als basis samenwerken aan 
een duurzaam, veerkrachtig, dynamisch, circulair 

en ondernemend Kempen~Broek 
voor en mét de streekholders, 

voor huidige en toekomstige generaties.”

6 ambities

Missie



Ons landschap



Een gastvrij en ondernemend landschap



Een gezond landschap



Een productief en energiek landschap



Een klimaatbestendig landschap



Een soortenrijk en verbonden landschap



missie

“Met het landschap als basis samenwerken 
aan een duurzaam, veerkrachtig, 

dynamisch, circulair en ondernemend 
Grenspark Kempen~Broek voor en mét de 
streekholders, voor huidige en toekomstige 

generaties.”

BIOSFEERGEBIED 

Ons landschap 
Een gastvrij en 

ondernemend landschap 
Een gezond
landschap

Een klimaatbestendig
landschap

Een productief
en energiek
landschap

Een soortenrijk en
verbonden landschap

6 ambities met doelstellingen en acties

managementplan

het landschap en 
de streekholders als basis



lokaal

globaal

behoud en duurzame ontwikkeling

onderzoek 
en educatie

circulaire, 
zich versterkende aanpak 



• Het ‘merk’ UNESCO is interessant voor de 

branding van het gebied

• Internationaal kwaliteitslabel (dat je blijvend 

moet verdienen) 

• Bijdrage aan streektrots

Waarom Biosfeergebied?



• Economische spin-off 

• Boost aan het nadenken over een duurzame 

economie



Het overleg met de streekholders om te komen 

tot een gedragen en gezamenlijk plan voor het 

gebied voor de volgende 10 jaar 



• Opname in het wereldwijde netwerk van

Biosfeergebieden

• Kennisuitwisseling

• Delen van de waarden van een duurzame

omgang met onze biosfeer



www.kempenbroekunesco.eu

In opdracht en met de steun van:


