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      STEDELIJKE BIODIVERSITEIT IN TIJDEN 
VAN KLIMAATVERANDERING

De gevolgen van de klimaatverandering springen steeds meer in het 
oog: langere en hevigere hittegolven, herhaalde droogteperioden of 
hevige regens, zeer zachte winters, …. Deze veranderingen in het 
klimaat hebben onvermijdelijke gevolgen voor de biodiversiteit en 
de stedelijke levensstijl.

De bevindingen van natuurwetenschappers over de gevolgen 
van klimaatverandering op de biodiversiteit in steden (en de 
levensbehoeften van de inwoners) verplichten ons antwoorden te 
zoeken op een vraag van levensbelang: welke strategieën moeten 
worden uitgerold om een stad als Brussel te ontharden, te vergroenen 
en meer ruimte te geven aan wilde soorten?

Dit colloquium wil een aantal cruciale uitdagingen rond stedelijke 
biodiversiteit en de verschillende benaderingen om deze aan te 
pakken bespreken, van ‘top-down’ maatregelen en beleidsmatige 
reflecties rond ruimtelijke ordening tot ‘bottom-up’ initiatieven, 
geleid door burgers en verenigingen.

Welke beslissingen moeten we nemen om de bestaande 
biodiversiteit te beschermen en vergroten? Door wie? Hoe kunnen 
we burgerinitiatieven inschrijven in een gemeenschappelijke en 
complementaire uitdaging, hen ondersteunen en aanmoedigen? Hoe 
kunnen we burgers helpen om de verwildering van groene ruimtes 
te aanvaarden?

Het behoud en de ontwikkeling van de stedelijke biodiversiteit staat 
centraal in het beleid voor ruimtelijke ordening: hoe kan de stad 
worden verdicht zonder de bestaande biodiversiteit te schaden? 
Kunnen we de stedenbouwkundige regels gebruiken om een ander 
kader te scheppen voor de ontwikkeling van de stad van morgen? 
Om deze vragen grondiger te onderzoeken en het Brusselse politieke 
werk door Ingrid Parmentier en Lotte Stoops erover te voeden, 
brengen we organisaties, burgerinitiatieven en de institutionele 
wereld bijeen.

INSCHRIJVING GRATIS MAAR VERPLICHT VIA HET ONLINE FORMULIER:
https://forms.gle/LK6TLZhmAZuQ8HuS8
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WORKSHOP 1 - Hoe hinder-
nissen weghalen voor degenen 
die de stad willen ontharden, 
een regentuin aanleggen, .. 
(vergunningen, administratieve 
complexiteit, etc.)
Met Tristan Roberti, Laetitia 
Cloostermans, Leefmilieu Brussel

WORKSHOP 2 - Hoe de publieke 
opinie wild maken om de 
publieke ruimte te verwilde-
ren: een cultuuromslag over 
de plaats van de natuur in de 
stad
Met Lotte Stoops, Pierre Lacroix, 
Domenico Ravanusa

ONTVANGST 

Opening van het colloquium
door Alain Maron (Minister Ecolo), Ingrid Parmentier en Lotte Stoops (parlementsleden Ecolo en Groen)

De stedelijke biodiversiteit in de context van de klimaatverandering
door Sander Jacobs (Belgium biodiversity platform)

Het beheer van de biodiversiteit in Brussel en aanpassingen aan de klimaatverandering
door Leefmilieu Brussel

Ervaring vanop het terrein in Gent  
door Mieke Schauvliege (Vlaams Parlementslid Groen en voormalig directeur groendienst Gent). 

PAUZE

Evolutie van de biodiversiteit in Brussel
door Natagora

7 Concrete projecten en initiatieven 
1. Less béton - de stad ontharden door Laetitia Cloostermans
2. Natuureducatie in de stad door Anna Leonard
3. Netwerk natuurlijke tuinen van Natagora door Charlotte Simon
4. Plantenkwekerij door burgers in Ukkel door Pierre Lacroix 
5. Experimenteren met een meersoortige stedenbouw in samenwerking met Brusselse burgerorganisaties door Jolein Bergers
6. Een stad voor bijen  door Sophie Maerckx

LUNCH

Rondetafel - Welke instrumenten kunnen de stedelijke biodiversiteit herstellen in het licht van 
de stedelijke ontwikkeling en de klimaatverandering?

Met Gilles Delforge (directeur Maatschappij voor Stedelijke Inrichting), Mario Ninanne (Brussel Natuur vzw), Be-
noît Moritz (stedenbouwkundige en docent aan de architectuurfaculteit van de ULB, Cambre-Horta), Jolein Bergers 
(onderzoekster ecologische stedenbouw KU Leuven) 

WORKSHOPS

  

Samenvatting van de workshops 

AFSLUITENDE DRINK

16:00       

16 :30

WORKSHOP 3 - Hoe het verdi-
chten van de stad en biodi-
versiteit verenigen?

Met Ingrid Parmentier, 
Isabelle Pauthier, Benoît Mo-
ritz, Gilles Delforge

Volg ons live op 
www.etopia.be
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DE SPREKERS

ISABELLE 
PAUTHIER

Brussels Parlementslid 
voor Ecolo. Specialiste 
in de geschiedenis van 
steden. Voormalig di-

rectrice van ARAU vzw. 

SOPHIE 
MAERCKX

Directrice bij Apis 
Bruoc Sella. Voormalig 

project manager bij 
Nature & Progrès.

ANNA 
LEONARD

Programmacoördina-
tor Natuur bij  

GoodPlanet Belgium, 
een organisatie voor 
educatie over duur-
zame ontwikkeling.

MARIO 
NINANNE

Naturalist, voorzitter 
van Bruxelles Nature 
en van de vzw Com-

mission Ornithologique 
de Watermael-Boitsfort 

(COWB).

PIERRE 
LACROIX

Landschapsarchitect 
en natuurliefhebber. 
Werkt bij het Centre 

d’écologie urbaine als 
project manager.

TRISTAN 
ROBERTI 

Brussels Parlementslid 
voor Ecolo. Voorzitter 

van de Commissie voor 
het Leefmilieu en de 

Energie in het Brussels 
Parlement.

SANDER 
JACOBS

Onderzoeker bij het 
Instituut voor Na-

tuur- en Bosonderzoek 
(INBO). Wetenschapper 
bij het Belgian Biodi-

versity Platform.  

INGRID 
PARMENTIER

Brussels Parlementslid 
voor Ecolo. Doctor 
in agronomische 

wetenschappen. Werkt 
met name op biodi-

versiteit en duurzaam 
waterbeheer.

ALAIN 
MARON 

Brussels Minister van 
Klimaattransitie, Leef-

milieu, Energie en Parti-
cipatieve Democratie.

JOLEIN 
BERGERS

Doctoranda aan de Fa-
culteit Architectuur, KU 
Leuven, die de ontwer-
pvoorwaarden voor een 
participatieve en meer-
soortige stedenbouw in 

Bxl onderzoekt.    

LEEFMILIEU 
BRUSSEL

Overheidsdienst voor 
milieu en energie van 
het Brussels Gewest.

LAETITIA 
CLOOSTERMANS

Trekker van het  
burgerinitiatief Less 
Béton, dat participa-
tieve projecten orga-

niseert om de openbare 
ruimte te ontharden.

GILLES 
DELFORGE

Directeur van de 
Maatschappij voor 

Stedelijke Inrichting 
(MSI) van het Brussels 

Gewest.

BENOÎT 
MORITZ

Architect en steden-
bouwkundige. Docent 
aan de architectuur-
faculteit van de ULB, 

Cambre-Horta, en 
mede-oprichter van 

het stedenbouwkundig 
bureau MSA.

DOMENICO 
RAVANUSA 

Wetenschapper, 
maakte studie over 
de Brusselse groene 

ruimte voor de Univer-
siteit van Milaan.

MIEKE 
SCHAUVLIEGE

Vlaams Parlementslid 
voor Groen. Voormalig 
directeur van de groen-

dienst Stad Gent.

CHARLOTTE 
SIMON

Projectassistente 
Netwerk Natuur in 

Brussel bij Natagora.

LOTTE 
STOOPS 

Brussels Parlementslid 
voor Groen. Focus op 
de ontwikkeling van 

commons, publiek-ci-
viele samenwerking en 

sociale innovatie.

NATAGORA
 Een vereniging ter 

bescherming van de 
natuur, die actief is in 
Brussel en Wallonië. 


