INAUGURATIE VAN HET STADSLANDBOUW PLATFORM WASABI
Op 23 september 2020 vindt op de Agro-Bio Tech campus van ULiège in Gembloux een groots
evenement plaats voor de stadslandbouw : de inauguratie van WASABI (plateforme WAllonne de
Systèmes innovants en Agriculture et BIodiversité urbaine). Dit is een 5 ha groot platform dat als
doelstelling heeft om zijn gebruikers vertrouwd te maken met nieuwe vormen van (voor)stedelijke
landbouw en om voorlichting te geven over de biodiversiteit van planten.

Het evenement zal een hondertal professionelen uit de sector op de been brengen. Na twee master
klassen over stadslandbouw en de ontwikkeling van dakserres in het kader van het Groof project, zal
Minister Willy Borsus WASABI officieel inaugureren.
WASABI zal voor het grote publiek openen in de lente van 2021. Niettemin kunnen geïnteresseerden
virtueel deelnemen aan het openingsmoment vanaf 10u tot 16u30. Zowel de master klassen als de
plenaire sessie zullen live worden uitgezonden via een webinar:
•
•
•

10u00-12u00 - Master klas door Eric Duchemin (oprichter van het Laboratorium voor
Stadslandbouw, Québec, Canada)
13u15-14u45 - Master klas door de GROOF projectpartners - Greenhouses to Reduce CO2 on
Roofs
14u45-16u30 - Plenaire sessie : Voorstelling van het Canadese platform CRETEAU (Eric Duchemin)
en het Waalse platform WASABI (Haissam Jijakli)
Schrijf u hier in om de WASABI webinars te volgen :

INSCHRIJVING

De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het platform. Dit is de ideale gelegenheid voor de
genodigden om de verschillende projecten van Gembloux Agro-Bio Tech ULiège gelinkt aan dit platform
te ontdekken :
•

•
•
•

Stadslandbouw (onderzoek in containers voor de productie van interessante biomassa en
molecules, aquaponicsystemen in het Smart Aquaponics project, teelt op dak, moestuinen en
permacultuurheuvels).
Infrastructuur gericht op de biodiversiteit (groendaken, groenmurenen en gedifferentieerde
beheersplannen voor groene ruimtes.
Botanische tuin (diversiteit aan bloeiende planten of angiospermen, houtachtige en kruidachtige
planten).
Regentuin (multifunctioneel hydrologisch beheer van een stedelijke site, …).

Het WASABI project en de inauguratie ervan wordt gecoördineerd door C-RAU (Centre de Recherches en
Agriculture Urbaine, à Gembloux Agro-Bio Tech ULiège) en de Belgische partners van het Groof project
zijnde Groupe One en Cluster Eco-Construction.

