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DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT 

BUILDING (WITH) BIODIVERSITY 

• De aanwezigheid van de natuur in de 

gebouwen en hun omgeving versterken 

door voorbeeldige voorzieningen te 

ontwerpen en te realiseren 

• De huidige praktijken en de 

beperkingen van de betrokken

sectoren kennen

• De vastgoedontwikkelaars en de 

sectoren van de bouw, de ruimtelijke 

ordening en de groene ambachten 

stimuleren

• De actoren laten netwerken



STAPPEN VAN HET PROJECT

Fase 1

Marktonderzoek, 

informatie, contacten 

leggen, initiatiefnemers 

van projecten 

identificeren

Najaar 2020 – Voorjaar 2021

Netwerkvorming, benutting van de verworven informatie en verspreiding van de 
resultaten

Fase 2

Het potentieel van de 

proefprojecten definiëren, 

de financiële en 

technische beperkingen 

identificeren, technische 

workshops, 

ondersteuning bij het 

opstellen van bestekken

Voorjaar 2021 – Winter 2022

Fase 3?

Steun bij de uitvoering 

van de proefprojecten

Voorjaar 2022 – ?



FOLLOW-UP VAN DE ENQUÊTE EN 

INTERVIEWS - 03/2021

Online peiling 

→ Kennis van de huidige praktijken en de interesses van de actoren 
van de sectoren: 

Oproep aan ontwikkelaars/vastgoedbeheerders: 

• Vastgoedbedrijven

• Syndicussen

• Beheerders van zorginfrastructuur

• Privé-eigenaren

En aan de actoren van de ruimtelijke ordening/bouw/groene 
beroepen: 

• Bouwbedrijven

• Park- en tuinaannemers

• Landschapsarchitecten/stedenbouwkundigen

Bilaterale gesprekken 

→ Identificatie van het belang en van de initiatiefnemers van projecten 
en de actoren aan de aanbodzijde voor de ontwikkeling van 
voorbeeldige projecten

Tot

15/03/2021

>> De peiling aanvullen <<

https://s.chkmkt.com/?e=218166&h=A9EC1BC08E00043


WORKSHOP ‘TIMELINE’ – 04/2021

Hoe?

Online co-creatieve workshop, geleid door 

21solutions 

Wanneer?

April 2021 

Interesse?

Oproep tot het indienen van bijdragen na de 

webinar + natuur@leefmilieu.brussels

Wie? 

Alle actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van 

vastgoedprojecten

In renovatie en nieuwbouw 

In de openbare en de particuliere sector

Wat en waarvoor? 

Samen de obstakels en hefbomen voor de integratie 

van de biodiversiteit in het bouwweefsel identificeren, 

gedurende de hele looptijd van een project, om de 

basis te leggen voor een strategisch routeplan 

mailto:natuur@leefmilieu.brussels


BEGELEIDING VAN PROEFPROJECTEN –

2021-2022

Selectie van twee te begeleiden voorbeeldprojecten

• Bouw/renovatie – Publiek/privé

• Technische workshops: opheffen van technische, financiële, 

wettelijke en bestuurlijke belemmeringen

• Hulp bij het opstellen van bestekken

• Benutting en verspreiding van verworven ervaring 



NEEM CONTACT OP

Meer informatie?

natuur@leefmilieu.brussels 
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