
  

Symposium 
 

Stedenbouw, groenvoorziening 

en biodiversiteit 
 

Duurzame en leefbare woongebieden 
met behulp van groenplanning en 
natuurvriendelijke maatregelen 

 

6 december 2012 
9u00 tot 17u00 

 

Provinciehuis Vlaams-Brabant (Leuven) 
 
 

Meer praktische informatie op: 
 

www.koesterburen.be / www.vhm.be 

www.natuurpuntoostbrabant.be / www.rld.be 

 
Inkom: 5 euro (broodjeslunch inbegrepen) 

 
Inschrijvingen t.e.m. 30 november 2012 

door storting op IBAN BE82 0010 7622 1868  
met vermelding van naam (+ organisatie) 

Max. 150 deelnemers 
 

http://www.rld.be/


 

 

 

 

 

 

Voormiddag 
 

9u00 – Onthaal met koffie en thee 
 

9u15 – Korte inleiding 
 

9u20 – Sessie 1: 
Leefbaarheid van de woonomgeving: 

belangrijke aandachtspunten voor een genuanceerde “verdichting”. 
 

De “compacte stad” kent vele uitdagingen en knelpunten. De kwaliteit van 
de woonomgeving is bvb. belangrijk om de stadsvlucht tegen te gaan. En 
er zijn heel wat doelstellingen m.b.t. het integraal waterbeleid en het 
klimaatbeleid in de bebouwde omgeving. Kan de “Ecopolis-visie” als inte-
grale benadering aan alle eisen voldoen? (incl. praktijkvoorbeelden)  
(Erik Rombaut – Hogeschool voor architectuur, stedenbouw en 
ruimtelijke planning Sint-Lucas, Gent/Brussel) 
 

10u00 – Sessie 2: 
Leefbaarheid voor gezinnen met kinderen: 

het belang van recreatief groen en speelnatuur. 
 

Over de noodzaak van groene en natuurrijke speelplekken voor de 
ontwikkeling van het kind. Hoe kunnen steden en gemeenten dit aspect 
sterker verankeren in het ruimtelijk beleid? 
(Jean-François Van den Abeele – Fris in het Landschap) 
 

10u25 – Sessie 3: 
Leefbaarheid voor fauna en flora: 

kansen voor natuur in de bebouwde omgeving. 
 

De biodiversiteit en de natuurwaarden in het verstedelijkt gebied 
worden nog vaak onderschat. Welke kansen zijn er voor natuurbehoud  
en –ontwikkeling? En welke knelpunten zijn er? 
(Martin Hermy – KU Leuven) 
 

10u50 – Korte voormiddagpauze 
 

11u15 – Sessie 4: 
Groen(structuur)planning en stedenbouw als antwoord  

op leefbaarheidsvraagstukken ? 
 

Hoe omgaan met het spanningsveld tussen verdichting en de behoefte 
aan groene ruimte? Groencorridors: van vage doelstelling naar effec-
tieve planning? Groenstructuren als link naar andere beleidssectoren? 
Het ruimtelijk groenbeleid onderbouwd m.b.v. GIS (incl. voorbeelden uit 
enkele casestudies in Leuven). 
(Wim Verheyden – Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw) 
 

11u55 - Intermezzo A: 
Specifieke natuurwaarden: vaak onbekend, vaak onbemind. 

(Erik Molenaar – Natuurpunt Antwerpen Stad) 
 

12u15 - Intermezzo B: 
De provinciale “Koesterburencampagne” in de bebouwde omgeving 

(Dirk Buysse – Dienst Leefmilieu - Provincie Vlaams-Brabant) 
 

12u35 – Middagpauze met broodjesmaaltijd 
 

 

Namiddag 
 

13u30 – Sessie 5 
Natuurvriendelijke maatregelen in de groene ruimte en  

in de bebouwde ruimte. 
 

Hoe kan men de groene ruimte natuurvriendelijker inrichten en  
beheren? Welke ecologische basisprincipes worden hierbij zoal 
gehanteerd en wat zijn de specifieke aandachtspunten? Aan de hand 
van concrete praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de kansen voor 
natuurbehoud en –ontwikkeling in  de verstedelijkte omgeving… zowel in 
de groene ruimte als in de bebouwde ruimte. 
(Wim Verheyden – Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw) 
 

14u00 – Intermezzo C: 
Biodiversiteit en het ruimtelijk beleid in Vlaams-Brabant. 
 

De provincie vormt een belangrijke speler om natuurdoelstellingen op 
gemeentegrensoverschrijdende schaalniveaus mee vorm te geven. Hoe 
concretiseert de cel ruimtelijke ordening van de provincie het thema 
biodiversiteit en groenvoorziening bij de opmaak en advisering van 
ruimtelijke plannen? 
(Daan Demey – Planoloog op de provinciale dienst Ruimtelijke Ordening)  
 

14u20 – Intermezzo D: 
Communicatie als instrument: “branding” en beeldvorming bij het 

afbakenen van doelstellingen. 

(Luc Vervoort – Natuurpunt Oost-Brabant) 
 

14u45 – Korte namiddagpauze 
 

15u15 – Paneldebat (interdisciplinair) 
Natuurbeleid in de bebouwde omgeving: standpunten vanuit 

verschillende sectorale visies 
 

Steden en gemeenten willen heel wat uiteenlopende doelstellingen 
realiseren. Soms komen tegengestelde wensen onvermijdelijk met 
elkaar in botsing, maar vaak zijn er ook mogelijkheden om de synergie 
op te zoeken en worden deze over het hoofd gezien. Verschillende 
spelers uit de stedenbouw, de ruimtelijke ordening, het milieubeleid en 
het groenbeheer gaan hierover met elkaar in debat. 
 

16u00 – Afsluitende conclusies 
Kort overzicht van de belangrijkste en/of meest intrigerende 

opmerkingen uit het symposium en het debat 

  
 

Slotwoord door de gedeputeerde voor Leefmilieu  

van de provincie Vlaams-Brabant.  

 

 

16u15 - Receptie (tot circa 17u00) 
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