
Heb je vragen contacteer ons dan via sabine.hubrechts@uhasselt.be

Temperatuurregulatie &
storwatermanagement

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 een hitte eiland? Lees meer…

Wat is de invloed van stedelijke
vegetatie hierop? Lees meer…

Hoe kunnen groendaken en –
gevels hierin een rol spelen? Lees 
meer…

Wil je ook graag weten hoe groot de voordelen zijn 
van uw groendak of gevel? Schrijf je dan in om 
deel te nemen aan een EcoCities demonstratie 
project! 

Nieuwsbrief september 2021

Een project van Universiteit Hasselt in samenwerking met Universiteit Antwerpen, PXL en WTCB gesponsord door FWO

Lees verder en ontdek welke voordelen gevelgroen en groendaken kunnen 
bieden op gebied van temperatuur en regenwater opvang in de stad

Uitschrijven? 
Klik hier

Groendaken en –gevels als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden 

Dirk Lauwaert
onderzoeker bij het Urban 
Climate team in het Vlaams 
Instituut voor Technologisch 
Onderzoek (VITO)

Een gezonde bodem ligt aan de basis van de algemene gezondheid van de mens en het 
milieu. Daarom gingen we ook opzoek naar andere visies om het belang van bodemkwaliteit 
vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

We vroegen het aan …

Jim Parker
Doctor at the Leeds 
Sustainability Institute in the 
School of Built Environment, 
Engineering and Computing.

We nemen de proef op de som en berekenen GRATIS welke voordelen uw 
groendak of –gevel te bieden heeft

Schrijf je in en doe mee!....
Haast je want de plaatsen zijn beperkt

EcoCities Tested! 

ENdEMIC

Stormwater
in de stad

Hitte-eiland
in de stad

Check onze eerste 
resultaten hier!

Wat is stormwater management? 
Lees meer…

Hoe kan stedelijke vegetatie
helpen? Lees meer…

Welke rol kunnen groendaken 
hierin spelen? Lees meer…

Jonas Lembrechts
Postdoctoraal onderzoeker bij 
de Research Group Plants and 
Ecosystems (PLECO) aan de 
universiteit van Antwerpen. 

Alhassan Ibrahim
PhD Candidate at the 
School of Architecture and 
built Environment at the 
University of Adelaide.

Vincent Wolfs
Postdoctoraal onderzoeker 
aan de KU Leuven binnen de 
groep hydraulica Geotechienk, 
werkpakketleider in BRIGAID 
en directeur bij Sumaqua

Maak kennis met 
onze onderzoekers!

Check onze eerste 
resultaten hier!

Welke rol kunnen 
groengevels en 

groendaken spelen?

Events
Hergebruik en herbestemming
als beste circulaire praktijken–
Expert Day - 5 oktober 2021

Cities Alive Virtual 2021–
8-11 november 2021

Delivering Successful Green Roofs In
Mediterranean And Semi-Arid 
Climates– 14 oktober 2021

WWW.GROENBLAUWBOUWEN.BE

Nieuwe website voor de Belgische Federatie DAK- en GEVELGROEN– 2021
In 2018 sloegen verschillende gespecialiseerde bedrijven de handen in elkaar om samen een overkoepelende 
federatie op te richten, een Federatie die de belangen van onze sector kan verdedigen en potentiële klanten of 
geïnteresseerden correct en neutraal kan informeren. Bekijk hier de website

Nieuws

Een score geven aan je woning met de ‘groenblauwpijl’ - 2021

VLARIO, VCB en departement Omgeving hebben samen een 
instrument ontwikkeld waarmee iedereen kan nagaan hoe 
een woning of perceel scoort op blauwe en groene 
elementen. 
Lees hier meer en probeer het zelf.

http://ecocities.be/?page_id=1424
http://ecocities.be/?page_id=1424
http://ecocities.be/?page_id=1386
http://ecocities.be/?page_id=1386
https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/endemic/
http://ecocities.be/?page_id=1378&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1434&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1383&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1373&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1369&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1440&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1362&preview=true
http://ecocities.be/?page_id=1375&preview=true
https://citiesalive.org/
https://efb-greenroof.eu/event/online-webinar-delivering-successful-green-roofs-in-mediterranean-and-semi-arid-climates/
https://pixii.be/opleidingen/expert-day-hergebruik-en-herbestemming-als-beste-circulaire-praktijken
https://docs.google.com/forms/d/1CWip4Q9d6FANLFk_lQoG9vjjQ6Sjw7CiLtaFYN1PU1I/edit
https://www.groenblauwbouwen.be/
https://www.groenblauwpeil.be/
https://www.facebook.com/EcoCities/?ref=pages_you_manage
https://www.linkedin.com/company/ecocitiesuh
https://twitter.com/home
https://docs.google.com/forms/d/1rs_yqgpTiK1dlVuxnbyggAgeBG9woLufuLAz57gA8I0/edit

