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Bouwen en biodiversiteit: van potentieelbeoordeling tot 

architecturale integratie 

Tweetalig seminarie (met simultaanvertaling) 

Brussel, 05 oktober 2018 

Auditorium van de hoofdzetel van Leefmilieu Brussel 

Thurn & Taxis - Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel 

De stad is een ecosysteem waarin bebouwde oppervlakken en natuur een evenwicht 
zoeken. In elk architecturaal project heeft biodiversiteit zijn plaats. Deze kan bovendien 
op diverse manieren worden gestimuleerd, bijv. door extra groen te voorzien, door 
verharde zones doorlatend te maken, en door te kiezen voor inrichtingen die gunstige 
voorwaarden scheppen voor fauna en flora. Dergelijke keuzes verbinden gebouwen met 
de groene en blauwe netwerken om van Brussel een duurzame stad te maken. 

• Welke inrichtingen kunnen ontwerpers in hun project integreren en waar kunnen 

ze deze voorzien? 

• Welke aandachtspunten mogen aannemers bij de uitvoering niet uit het oog 

verliezen? 

• Welke uitvoerings- en onderhoudskosten brengt dit alles met zich mee voor de 

opdrachtgevers? Welk beheer kan de duurzaamheid van de inrichtingen 

verzekeren? 

Dit seminarie vormt ook een uitstekende gelegenheid om de nieuwe tools voor de 
beoordeling van de biodiversiteit en met name de veranderingen in het gebruik van de 
biotoop-oppervlaktefactor (BAF) voor te stellen. 

Dankzij de talrijke behandelde concrete gevallen beschikt u over gebruiksklare tools om 
biodiversiteitsaspecten vanaf het begin in renovatie- en bouwprojecten op te nemen. 

Deelname: 40 €. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de 
vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in 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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08.30 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Moderator: Etienne AULOTTE, Leefmilieu Brussel 

09.30 uur – Stand van zaken en uitdagingen in Brussel  

Sophie MAERCKX, Apis Bruoc Sella 

10.15 uur – Ontwikkeling en aanpassing van de biotoop-oppervlaktefactor (BAF) voor toepassing in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest  

Voorstelling van de nieuwe tool voor de beoordeling van het potentieel van een site voor de ontwikkeling van de biodiversitei t 

Stéphan TRUONG, écorce 

11.00 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

11.15 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

11.45 uur – Vogels welkom: een toekomstconcept   

Martine WAUTERS, werkgroep ‘Martinets’ 

12.30 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

12.45 uur – Lunch 

14.00 uur – Plaats voor vleermuizen in het gebouw  

Praktische adviezen voor deze mooie biodiversiteitsuitdaging 

Didier SAMYN, Natagora BW - Plecotus 

14.45 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

15.00 uur – Koffiepauze en gelegenheid de sprekers te ontmoeten 

15.20 uur – Gevalstudie: Integratie van inrichtingen ter bevordering van de biodiversiteit in het project Tivoli 

Getuigenis van de verschillende interveniënten 

Opdrachtgever: KAIROS 

Architectenvereniging: ADRIANA (Atelier 55, Atlante, Cerau, Atelier EOLE Paysagiste, YY Architecture) 

Algemene aanneming: BAM – BPC – Jacques Delens 

16.00 uur – Stadslandbouw 

Lison HELLEBAUT, Leefmilieu Brussel 

16.15 uur – Vraag-en-antwoordsessie 

16.30 uur – Einde 
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