
 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – STADSLANDBOUW EN DUURZAME GEBOUWEN 

Opleiding Duurzame Gebouwen 

STADSLANDBOUW EN DUURZAME GEBOUWEN 

Opleiding bestemd voor vakmensen uit de bouwsector en van de stad die actief zijn in het BHG en meer bepaald: 
professionele en private bouwheren, projectontwikkelaars, aannemers en ontwerpers. 

Plaats: Leefmilieu Brussel, Site Thurn & Taxis – Havenlaan 86C, 1000 Brussel 

PROGRAMMA 

Dag 1: 07 juni 2022 

08.45 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding  

Voorstelling van de doelstellingen van de dag 

Agathe RAIMBAULT, écorce (FR) 

09.30 uur – Inleiding over stadslandbouw (SL)  

Brusselse strategie 

Algemene presentatie van de landbouwproductietechnieken (van vollegronds- tot niet-grondgebonden teelt)  

Types stadslandbouw (gemeenschappelijk, commercieel, residentieel ...) 

Voorbeelden in Brussel en andere plaatsen in België en in het buitenland ... 

Haïssam JIJAKLI, Facilitator voor Stadslandbouw (FR) 

11.00 uur – 11.30 uur: Pauze 

11.30 uur – Regelgeving inzake gebouwen en ruimtelijke ordening 

Catherine DE ZUTTERE, Facilitator voor Stadslandbouw (FR) 

12.30 uur – 13.30 uur: Lunch 

13.30 uur – Types technieken en voorbeelden van SL-installaties op gebouwen (perceel, muren, indoor, 
dak ...)  

Landbouwproductiesystemen verbonden aan het gebouw en hun technische specificaties (draagvermogen, 
waterbehoefte, energiebehoefte ...):  

• Plantenmuur 

• Indoor 

• Dak (grondgebonden teelt, hydroponie en aquaponie in open lucht of in serres) 

• Aandachtspunten per techniek  

Haïssam JIJAKLI, Facilitator voor Stadslandbouw (FR) 

15.25 uur – 15.55 uur: Pauze 

15.55 uur – Waterbeheer 

Bevoorrading, opvang, filtering 

Afvalwaterafvoer 

Stéphan TRUONG, Facilitator Water (FR) 

16.45 uur – Samenvatting in groep 

Agathe RAIMBAULT, écorce (FR) 

17.00 uur: Einde 

 

  



 

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN – STADSLANDBOUW EN DUURZAME GEBOUWEN 

Dag 2: 14 juni 2022 

08.45 uur – Onthaal 

09.00 uur – Inleiding 

Voorstelling van de doelstellingen van de dag 

Agathe RAIMBAULT, écorce (FR) 

09.05 uur – Energiebeheer 

Basisnoties voor een oordeelkundige keuze van uitrustingen (pompen, verlichting, verwarming ...) 

Muriel BRANDT, écorce (FR) 

10.00 uur – Veiligheid en brand 

Algemene en specifieke begrippen over groendaken 

Eddy MAHIEU, WTCB (FR) 

11.00 uur – 11.30 uur: Pauze 

11.30 uur Technische benadering van het gebouw (stabiliteit, dichtheid, …) 

Algemene en specifieke begrippen in verband met stadslandbouw 

Bijzonderheden in verband met stedelijke landbouwtechnieken (kelderteelt, teelt in bakken of in volle grond op 
het dak, teelt in serre op het dak) 

Johan COUSIN, BIGH (FR) 

12.30 uur – 13.30 uur: Lunch 

13.30 uur – Feedback: het project BIGH  

Johan COUSIN, BIGH (FR)  

14.30 uur – 15.00 uur: Pauze 

15.00 uur – Workshop rond persoonlijke initiatieven voor de integratie van stadslandbouw in 
bouwprojecten 

Praktische toepassing van de opleiding, uitwisseling van ervaringen met projecten, vragen en antwoorden, 
verbeteringsvoorstellen… 

Haïssam JIJAKLI, Facilitator voor Stadslandbouw (FR) 

Johan COUSIN, BIGH (FR) 

16.45 uur – Samenvatting in groep 

Agathe RAIMBAULT, écorce (FR) 

17.00 uur: Einde 

 


