Groendaken en –gevels als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden
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Welzijn &Welvaart
Lees verder en ontdek welke voordelen gevelgroen en groendaken kunnen
bieden op gebied van welzijn en welvaart in de stad

Welzijn
in de stad
Check onze eerste
resultaten hier!

Welvaart
in de stad

Welke rol kunnen
groengevels en
groendaken spelen?

Check onze eerste
resultaten hier!

Maak kennis met
onze onderzoekers!
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 het verband tussen welzijn
en sociale waarde van biodiveristeit
en ecosysteemdiensten? Lees meer…

Wat is de economische waarde
van biodiversiteit en
ecosysteemdiensten? Lees meer…

Wat is het effect op ons welzijn?

Waarom is het belangrijk dat
ecosysteemdiensten economisch
gewaardeerd worden? Lees meer…

Lees meer…

Hoe kunnen we dit effect meten?
Lees meer…

Welk effect hebben VLAAMSE
groendaken en -gevels op ons
welzijn? Lees meer…

Hoe doen we dit voor de
Vlaamse groendaken en -gevels?
Lees meer…

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 …

Events

GREEN 2022– vakbeurs voor de
private en publieke groensector
25 + 26 + 27 sept 2022 –
Flanders Expo

Esmée Bijnens

Navorser expert
epidemiologie aan het
Centrum voor Milieukunde
(CMK), Universiteit Hasselt
en Universiteit Gent

Sander Jacobs

Sander Jacobs – coordinator
onderzoekersprogramma
stedelijke natuur aan het
INBO, auteur voor de IPBES
Europe & Central Asia
assessment, coördinerend
hoofdauteur voor de IPBESvalues assessment, en
gastprofessor aan UGent.

Slot event EcoCities–
20-21 oktober 2022
Michelle Plusquin

Prof. Dr. epidemiologie aan
het Centrum voor Milieukunde
(CMK), Universiteit Hasselt

Wil je ook
gr
uw groend aag weten hoe gro
o
a k of gev
el? Schrij t de voordelen zijn
nemen aa
f je
va n
n een Eco
Cities dem da n in om deel te
onstratie
project!

Robbert Snep

Robbert Snep senior
onderzoeker ‘Groene steden’
aan het Wageningen
Environmental Research

Tested! ECOCITIES - 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

Nieuws
Stad Hasselt organiseert groepsaankoop voor groendaken en -gevels
De actie is gericht op burgers, maar ook bedrijven en verenigingen kunnen deelnemen. Het doel is om het aantal
groendaken en -gevels te verhogen. Het groepsaanbod loopt nog tot eind september. Bekijk hier de website

Provincie Limburg lanceert ‘Limburgse Groendaken en
gevels’ Campagne
i.s.m. Confederatie Bouw Limburg, Centrum Duurzaam Groen, PXL, EcoCities (Uhasselt),
Provinciaal Natuurcentrum, Stebo, en DuBo Limburg. Het bied een kennisplatform voor
burgers die op zoek zijn naar info over groendaksystemen en groengevels. Lees meer
Samen met DuBo Limburg werden ook het aanbod van ‘De Huisdokters’ uitgebreid
met ‘De Huisdokter Groendak/groengevel’. Lees meer

Innovatief
stadsmeubilair
Levert vergroening, schaduw, regenwateropvang en het
stimuleert duurzame mobiliteit Lees meer

Cool Towns
Verkoeling van steden & scholen
via greenwalls (video)
Cool Towns is een europese samenwerking om hittestress in steden tegen te gaan. Sioen is één van de
partners.

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

Uitschrijven?
Klik hier

