Seminarie Duurzaam Bouwen

Stadslandbouw en duurzaam bouwen:
Synergieën en uitvoering
Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling)
Brussel, 14 oktober 2022
Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis – Havenlaan 86c/3000, 1000 Brussel

Stadslandbouw ontwikkelt zich meer en meer in Brussel en kan een positieve sociale,
economische en milieu-impact op de stad en haar inwoners. Of de voedselproductie nu
plaatsvindt op het dak of in de kelder, in vijvers of in serres, zij vergt technische en
constructieve aanpassingen aan het gebouw in kwestie.
•
•

•

Wat is de plaats van stadslandbouw in Brussel?
Hoe kan een stadslandbouwproject worden opgezet binnen een gebouw of een
stuk grond, rekening houdend met de technische, bouwkundige en
stedenbouwkundige beperkingen?
Welke synergieën bestaan er tussen het stadslandbouwproject en het gebouw,
met name op het gebied van energieverbruik en waterbeheer?

Tijdens dit seminarie zullen verschillende stadslandbouwprojecten worden voorgesteld
die in België en de buurlanden zijn uitgevoerd. Aan de hand van inspirerende
voorbeelden en bezoeken ter plaatse zullen de presentaties worden toegespitst op de
mogelijke interacties tussen het stadslandbouwproject en het gebouw waarin het is
ondergebracht.

NB: Het seminarie is een aanvulling op de opleiding "Stadslandbouw en duurzame
gebouwen", die eenmaal per jaar in 2 dagen wordt gegeven en waarvan het programma
en de presentaties hier beschikbaar is.
Deelname: 50 €.
Dit seminarie telt voor 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici.
Deelname aan dit seminarie valt onder het kader van de permanente opleiding voor de
architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.
Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen:
www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo
Inschrijvingen: klik hier
Contact: opleidingendubo@leefmilieu.brussels
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08u30 – Onthaal
09u00 – Inleiding : Wat houdt stadslandbouw in?
Portret van stadslandbouw en de bestaansreden
Caroline Bini (Facilitator voor Stadslandbouw / Groupe One)
09u35 – Wat is de toekomst voor de Brusselse landbouw?
Territoriale strategieën, regelgeving, duurzaamheidspraktijken
Catherine De Zuttere (Facilitator voor Stadslandbouw / ERU)
10u05 – Haalbaarheid en technische oplossingen voor het gebouw
Candice Leloup (Facilitator voor Stadslandbouw /Green SURF)
10u35 – Vraag-en-antwoordsessie
10u50 – Koffiepauze
11u05 – Serres op daken: belangstelling, haalbaarheid en CO2-reductie
Het Europese GROOF-project
Florent Scattareggia (GROOF)
11u35 – Feedback van inspirerende projecten
Symbiose (Nantes) / Jardins perchés (Tours)
Audrey Debonnel (Jardins perchés)
11u55 – Terugkoppeling en synergieën van het BIGH-project
Steven Beckers (BIGH / BOPRO)
12u25 – Vraag-en-antwoordsessie
12u40 – Lunch
13u20 – Reis met het openbaar vervoer naar het slachthuis in Anderlecht
14u00 – Groepsbezoek aan BIGH
Aquaponicakas en groentetuinproductie op de daken van de slachthuizen in Anderlecht
BIGH
15u30 – Groepsbezoek aan Eclo
Champignonkwekerij in kelder en microgroenten
Eclo
17u00 – Einde aan het slachthuis in Anderlecht
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