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BIODIVERSITEIT

Lees verder en ontdek welke voordelen biodiversiteit kan bieden in stedelijke
gebieden en wat de relatie is met andere ecosysteemdiensten

Biodiversiteit
in de stad
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Wat is de status op de
Vlaamse groendaken?
Check onze eerste
onderzoeksresultaten hier!

Via deze nieuwsbrief houden we u graag op de
hoogte van Events & Nieuws uit het project en zijn
stakeholders. Elke editie wordt er een
ecosysteemdienst uitvergroot, gerelateerde
resultaten uit het EcoCities onderzoek worden
getoond en aangevuld door visies van andere
experten binnen dit thema.

Wat is biodiversiteit?
Lees meer…

Waarom is biodiversiteit
belangrijk?
Wat maakt het ene ecosysteem sterk en
het andere zwak … Lees meer…

Omdat biodiversiteit zo veelzijdig is en invloed heeft op meerdere
ecosysteemdiensten gingen we op zoek naar andere visies om het belang
van biodiversiteit vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

We vroegen het aan …
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Events

#WGRD2021
World greenroof day – 6 juni 2021
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Nieuws
Ecologische groengevel in Turnhout
In 2020 werd bij Ranobo, een Turnhoutse KMO, een
ecologische groengevel aangelegd door Plant Design. De 19
gebruikte plantensoorten zijn allemaal inheems voor
Vlaanderen en een groot deel waaronder Brem,
Dubbelloof, Gewone Eikvaren,… zijn typerend voor de
Kempen. Lees meer…

IBIC zet in op een biodivers groendak
IBIC startte in 2020 een onderzoek, ZOOMDAK®, in samenwerking met KU Leuven,
Hogeschool PXL, Natuurpunt en VLAIO. Er werden 15 groendaken aangelegd in 4
verschillende steden waarop de fauna en flora bestudeerd wordt. Het doel: een
plantenmix te bekomen met een hogere bijdrage aan biodiversiteit door een
plantenselectie die meer pollinators en andere nuttige insecten aantrekt, met
aandacht voor habitatkwaliteit. IBIC wil zo een biodiversiteitsrijk groendak kunnen
aanbieden waarvan de effectiviteit ook wetenschappelijk ondersteund wordt. Het
project is er gekomen omdat IBIC ervan overtuigd is dat groendaken
verbindingselementen kunnen zijn tussen omliggende natuurelementen in stedelijke
gebieden. Lees meer…

Green Roofs UP!
Het eerste follow-up project EcoCities
Groendaken hebben de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen
waardoor de kennis hierover sterk is versnipperd. Er is nood aan uniformiteit
qua materialen, overzicht, kwaliteitsbewaking, verduurzaming van de
materialen en nieuwe richtlijnen. Bij de ontwikkeling van klimaat robuuste
steden is er nood groendaksystemen die hier beter aan bijdragen door
wateropvang, temperatuurmitigatie en afvangen van fijnstof. Green Roofs
Up! Heeft als doel een transitie te weeg te brengen die een oplossing beoogd
voor deze problemen door samenwerking en kennisuitwisseling met de
sector. Lees meer…
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Heb je vragen contacteer ons dan via sabine.hubrechts@uhasselt.be

Uitschrijven?
Klik hier

