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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

Hoe kan stadslandbouw bijdragen tot 

biodiversiteit in de stad en in welke 

vormen?
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PLAN VAN DE PRESENTATIE

I. Stadslandbouw/biodiversiteit

II. Integratie in de bebouwing / 

projectontwerpen...
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I. STADSLANDBOUW/BIODIVERSITEIT
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- Volle grond (tuin, directe omgeving van 

gebouwen, voet van gebouwen)

- Bakken

- Daken

- Aquaponics (binnen of buiten)

- Verticale gevelstructuren

Draagt bij tot:

- regeling afvloeiing regenwater
- regeling microklimaat (hitte-eilanden)
- recuperatie organisch stedelijk afval
- behoud van biodiversiteit
- behoud van open ruimten in de stad

Kenmerken van 
stadslandbouw

Economisch 
systeem 

Locaties

Teelttech-
nieken

Projectdrager

Doelstelling

Productie
Profit en non-
profitsector

Parken, braakland, 
daken, terrassen, 
parkings, voet van 

gebouwen, …

Landbouw-
exploitant, 

vereniging, bedrijf, 
collectieven,…

Productie, recreatie, 
pedagogische, sociale, 
landschaps-functie…

Groenten, fruit, 
honing, eieren, 

granen,…

Kenmerken van stadslandbouw (cf. Daniel A-C)

Stadslandbouw

Sociale 
interactie

Onderwijs

Recreatie 

a

Gezondheid

Economie

Volle grond, bakken, 
verticale structuren, met 

of zonder chemische 
producten

Stadsinrichting

Voedsel-
veiligheid

Leefmilieu

a

a
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I. STADSLANDBOUW/BIODIVERSITEIT

Lokalisatie in de stad?



I. STADSLANDBOUW/BIODIVERSITEIT

• Studie wilde bijen/moestuinen in Brussel 
 SL kan de aanwezigheid van wilde bestuivers, die onmisbaar zijn voor de 

bestuiving, bevorderen

 Aandachtspunt: bijenteelt in de stad!

 Stadsmoestuinen → nieuwe natuurgebieden in de stad?

 Adviesfiche: 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_Abeilles_Bijen_NL

• Netwerk van 

collectieve 

moestuinen
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http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Potager_Abeilles_Bijen_NL


I. STADSLANDBOUW/BIODIVERSITEIT
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Cité Forest Vert Groot Eiland



I. STADSLANDBOUW/BIODIVERSITEIT

• Proactieve benadering voor biodiversiteit

• Schaal gebouw/perceel:
 Inheemse planten

 Type substraat: levende grond, gereconstitueerde grond

 Ingerichte directe omgeving, schuilplaatsen

 Waterpunt 

 Ecologisch beheer

 Compost

• Milieubalans van hoogtechnologische 

SL-structuren (verticale boerderijen enz.) ➔

te evalueren!
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II. INTEGRATIE IN DE 

BEBOUWING/PROJECTONTWERPEN
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Slachthuis - Anderlecht

www.lalibre.be
Delhaize

www.intotheminds.com

Participatieve duurzame wijk Sint-Anna

http://www.lalibre.be/
http://www.intotheminds.com/


II. INTEGRATIE IN DE 

BEBOUWING/PROJECTONTWERPEN

10Dakmoestuin

Aquaponics - Fabriek Ukkel

Peas and Love - Brussel

Bron: www.rtbf.be

http://www.rtbf.be/


II. INTEGRATIE IN DE 

BEBOUWING/PROJECTONTWERPEN
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Levende bodem op het dak - Montreal

Source/bron: https://santropolroulant.org

Moestuindaken - Parijs - INRA

Source/bron:  www.inra.fr

Brooklyn Grange farm

Bron: www.livingcircular.veolia.com/fr/ville/brooklyn-grange-la-plus-grande-ferme-en-hauteur-du-monde

https://santropolroulant.org/
http://www.inra.fr/
https://www.livingcircular.veolia.com/fr/ville/brooklyn-grange-la-plus-grande-ferme-en-hauteur-du-monde


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Gids Duurzame Gebouwen
www.gidsduurzamegebouwen.brussels

> 9 thema’s > Natuurontwikkeling:

Dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Dossier | Habitat bieden aan fauna

Voorziening | Schuilplaatsen voor vleermuizen

Voorziening | Nestkasten voor vogels

Voorziening | Insectenhotels

Dossier | Een groendak realiseren

Dossier | Een groene gevel realiseren 
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http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/biodiversiteit-in-de-stad-maximaliseren.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/habitat-bieden-aan-fauna.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/nestkasten-voor-vogels.html?IDC=10445
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groendak-realiseren.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/een-groene-gevel-realiseren.html?IDC=26&IDD=4731


TOOLS, WEBSITES, BRONNEN

• Brusselse Facilitator voor Stadslandbouw

www.goodfood.brussels/nl/contributions/de-brusselse-facilitator-

voor-stadslandbouw

• Projectoproepen voor professionele productie

http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/good-food

• Praktische gids bodemanalyse voor telen in de stad

https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/tips-om-de-

stad-te-kweken/praktische-gids-bodemanalyse-voor-telen-de-stad

Wordt verwacht:

• Gids van de reglementaire stappen voor stadslandbouw

• Fiches "Telen in bakken": https://leefmilieu.brussels/Infofiches-om-

te-telen-in-de-stad
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https://www.goodfood.brussels/nl/contributions/de-brusselse-facilitator-voor-stadslandbouw
http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/good-food
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/tips-om-de-stad-te-kweken/praktische-gids-bodemanalyse-voor-telen-de-stad
https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken/tips-om-de-stad-te-kweken/infofiches-om-te-telen-de-stad


CONTACT

Lison HELLEBAUT

Afd. Informatie, Algemene coördinatie, Circulaire economie en 

Duurzame stad

Dpt. Duurzame consumptie en ecogedrag 

Contactgegevens

 : 02 775 77 87

e-mail: lhellebaut@environnement.brussels
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