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BOZAR / HORTA HORIZONS

FR / Ce printemps, grâce à l’architecte-paysagiste Bas Smets, la rue Baron Horta
– juste à côté du Palais des Beaux-Arts – se transforme en installation artistique.
L’objectif est d’embellir la rue Baron Horta et d’en faire un lieu de création pour
les nombreux passants et navetteurs qui l’empruntent. Tout au long de la rue, la
structure de bois se déploie sur 5 niveaux plantés d’arbres, pour devenir, à
hauteur de l’entrée du Palais des Beaux-Arts, un amphithéâtre.
NL / Deze zomer wordt de Baron Hortastraat naast het Paleis voor Schone Kunsten omgetoverd tot een
artistieke installatie door de landschapsarchitect Bas Smets. Tijdens de werken voor het aanpalende nieuwe
bankgebouw transformeert een tijdelijke installatie deze doodlopende straat tot een actieve plek. De
houten structuur loopt op 5 verschillende niveaus beplant met bomen, en buigt onderaan de Baron
Hortastraat af naar de ingang van het Paleis voor Schone Kunsten waardoor een amfitheater ontstaat.

LAUSANNE JARDINS 2019 / LA RECONQUÊTE DES ESPACES LIBRES
Lausanne Jardins, qui s'est imposée comme l'un des événements paysagers majeur
en Europe, se déroulera de juin à octobre 2019. Le temps d’un été, la manifestation
propose d’insérer des jardins dans l’espace urbain : rues, places, terrains délaissés,
façades de bâtiments ou toitures. La sixième édition de Lausanne Jardins a choisi
le thème de la pleine terre afin de sensibiliser le public à la valeur des quelques espaces urbains qui n'ont
jamais été bétonnés et imperméabilisés. Tous les projets ainsi que tous les détails pratiques sont disponibles
sur le site internet de Lausanne Jardins.

LAUSANNE JARDINS 2019 / DE HEROVERING VAN DE PUBLIEKE
RUIMTE
Het stadstuinenfestival Lausanne Jardins, dat is uitgegroeid tot een van de
belangrijkste tuinevenementen in Europa, gaat dit jaar door van begin juni tot eind
oktober. Een hele zomer lang waaieren allerlei efemere tuinen uit over de stad:
langs straten en pleinen, op gevels en daken, op braakliggende stukjes grond. Het
thema van de zesde editie is ‘vaste grond’ om de stadsbewoner te sensibiliseren voor de waarde van die
enkele stedelijke plekken die nooit zijn verhard. Alle projecten en alle informatie vindt u op de website.
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BIODIVERSITEIT EN KLIMAAT KUNNEN NIET AFZONDERLIJK WORDEN
AANGEPAKT
Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het
Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en
ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. Dit platform is een
netwerk van experten gespecialiseerd in biodiversiteit en vormt het equivalent van
het IPCC, het Intergouvernementeel Klimaatpanel.
U kunt het volledige rapport hier downloaden.

BIODIVERSITÉ ET CLIMAT NE PEUVENT ÊTRE TRAITÉS SÉPARÉMENT
C’est ce que déclarent les experts belges. Cette annonce fait écho à la publication
prochaine du rapport d’évaluation de la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Ce
réseau d’experts, spécialistes de la biodiversité, est l’équivalent en quelque sorte du
GIEC, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du climat.
Vous pouvez télécharger le rapport ici.

EINDEVENT 'GROENE GEVELS: BOUWSTENEN VOOR
KLIMAATADAPTIEVE STEDEN'
Op maandag 20 mei 2019 vindt het eindevent 'Groene gevels: bouwstenen voor
klimaatadaptieve steden' plaats op het Proefcentrum voor Sierteelt te Destelbergen.
Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigt de positieve impact van verticaal groen
en
biedt
innovatieen
ontwikkelingsopportuniteiten.
Inschrijven kan tot en met 15 mei 2019 via www.wtcb.be > agenda.
Meer info: www.gevelgroen.be

DEUTSCHER LANDSCHAFTSARCHITEKTUR PREIS 2019: BAAKENPARK,
HAFENCITY HAMBURG
Baakenpark, Sehnsuchtsort in der östlichen HafenCity Hamburg, van Atelier Loidl uit
Berlijn is de winnaar van de jaarlijkse Deutscher Landschaftsarchitektur Preis 2019
van de Bund Deutscher Landschaftsarchitekten bdla. Hier vindt u een beschrijving
van alle bekroonde projecten.
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COLLOQUIUM: LAANBEPLANTING IN DE STAD
Op maandag 6 en dinsdag 7 mei 2019 organiseert Brussel leefmilieu in
samenwerking met CIVA en Apis Bruoc Sella een colloquium over laanbeplanting in
de stad: ontwerp, landschap en ecologische belangen, beheertechnieken en
uitvoering in stedelijk milieu. De inschrijving is gratis maar verplicht.

COLLOQUE : LES PLANTATIONS D’ALIGNEMENT EN VILLE
Le 6 et 7 mai, Bruxelles Environnement organise, en collaboration avec le CIVA et
Apis Bruoc Sella, un colloque sur les plantations d’alignement en ville : conception,
intérêts paysagers et écologiques, techniques de gestion et mise en œuvre en milieu
urbain. L’inscription est gratuite mais obligatoire

VVOG STUDIEDAG LAANBOMEN
Op 28 mei 2019 organiseren VVOG en AVBS in samenwerking met gemeente
Brasschaat, VLAM, Inverde en Regionale landschappen een studiedag Laanbomen,
onder het motto ‘Bomen voor morgen’. Door de juiste soorten goed aan te planten,
door ondergronds en bovengronds de nodige ruimte te voorzien en door een
gepast beheer toe te passen kunnen vooral volwassen exemplaren maximale natuurvoordelen opleveren.
Informatie en inschrijven: website van de VVOG.

CIVA GARDEN TALES & TOURS
NL / Tijdens de weekends van 11-12, 18-19 en 25-26 mei organiseert CIVA
rondleidingen in een aantal bijzondere Brusselse begraafplaatsen, tuinen en
parken. U moet zich wel vooraf inschrijven.
FR / Pendant les weekends du 11-12 mai, le 18-19 mai et le 25-26 mai, le CIVA
organise Gardens Tales & Tours: des visites des cimétières, parcs et jardins de
Bruxelles. Les visites sont libres mais il faut s’inscrire.
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BIODIVERSITY BY DESIGN / HOE KAN JE BIODIVERSITEIT
MAXIMALISEREN IN EEN STEDELIJKE OMGEVING?
De biodiversiteit staat onder druk, ook in de stedelijke omgeving. Gericht landschapsdesign
in de stedelijke omgeving kan bijdragen aan instandhouding en versterking van de
biodiversiteit. Dat stelt Petra Severijnen in haar masterscriptie 'Biodiversity by design' aan de
universiteit Wageningen.

WINNAARS 2019 WORLD LANDSCAPE ARCHITECTURE AWARDS
De World Landscape Architecture (WLA) Awards bekronen elk jaar innovatieve projecten
van landschapsarchitecten wereldwijd. In totaal werden 175 projecten ingediend voor de
wedstrijd. De belangrijkste ‘Editor’s Award’ ging naar Agence Ter voor het Parc de
Boulogne Billancourt in Parijs. U kunt hier de lijst met alle winnende projecten bekijken.

KUBIEKERUIMTE | EEN NIEUW LANDSCHAP VOOR DE RUPELSTREEK
Kubiekeruimte nodigt u uit op een dagwandeling woensdag 15 mei door drie kleiputten
in Rumst en Boom, elk met hun eigen karakter, bestemming en ontwikkelingsfase. Op
het programma staan onder meer een bezoek aan de fabriekssite van Wienerberger,
een rondleiding in spontaan vernatuurlijkte kleiput, beheerd door Natuurpunt, een
rondleiding in het Landinrichtingsproject Openruimteverbinding Boom-Rumst, en een bezoek aan het
Provinciaal Domein De Schorre. De parkweide werd ontworpen door Ars Horti. Inschrijven voor 10 mei
2019.

TENTOONSTELLING | KINDVRIENDELIJKE
STAPELBOUWOMGEVINGEN
HoGent organiseert van 22 mei tot 19 juni een tentoonstelling over ‘Kindvriendelijke
stapelbouwomgevingen’. Deze tentoonstelling belicht een aantal bouwstenen van
sociaal-ruimtelijke kwaliteit in stapelbouwomgevingen, afgetoetst aan het perspectief
van kinderen en tieners. Op 6 juni organiseert HoGent in samenwerking met de VRP een studiedag over
opgroeien in stapelbouw.
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VRP LAB / GROENBLAUWE KLIMAATOPLOSSINGEN IN DE
STAD(SRAND)
Op 27 mei en 20 juni organiseert de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)
twee VRP Labs over ‘Groenblauwe klimaatoplossingen in de stad(srand).’ Met de Labs
wil de VRP via discussie en debat tot gedeelde en gedragen standpunten komen. De
Labs gaan door in Antwerpen. De open ruimte werkgroep is een samenwerking van VRP,
VLM, TUIN+, INBO, UA, HoGent, UHasselt. Meer info: VRP

PLANTENTUIN MEISE KRIJGT GRONDIGE RENOVATIE
In de Plantentuin Meise zijn de werken gestart voor een nieuw serrecomplex van 7.100
m² en twee gloednieuwe onthaalgebouwen. Dat is de volgende grote stap van het
Masterplan van de Vlaamse Overheid, die meer dan 103 miljoen euro investeert. Tegen
2026 moet Plantentuin Meise uitgroeien tot een toeristische topattractie en een
wetenschappelijke referentie van wereldformaat. De omgeving van het Plantenpaleis
dat in 1950 gebouwd werd, werd recent naar een ontwerp van Landinzicht. De nieuwe Rozentuin ontworpen
door buro voor vrije ruimte gaat dit jaar open. De nieuwe onthaalinfrastructuur van NU Architectuuratelier
en Atelier Arne Deruyter wordt het visitekaartje van de plantentuin. De11 oorspronkelijke beuken langs de
eeuwenoude kasseiweg, die de hoofdinkom verbindt met het Kasteel van Bouchout, worden vervangen door
48 watercipressen of Metasequoia glyptostroboides. Er komt ook een gloednieuw serrecomplex, ‘de Groene
Ark’, ontworpen door Nu architectuuratelier en Ar-te. Atelier Arne Deruyter zorgt voor de landschappelijke
integratie. De ommuurde tuin aan de Oranjerie wordt een culinaire belevingstuin. De nieuwe tuin werd
ontworpen door landschapsarchitect Arne Deruyter in samenwerking met studioMOTO en
plantendeskundige Steven De Bruycker van Boomkwekerij Willaert.

AGENTI CLIMATICI MILAN / DEUX NOUVEAUX PARCS QUI
FONCTIONNENT COMME DES FILTRES ÉCOLOGIQUES
Le projet des « agents climatiques » remporte la compétition pour le plan directeur de
transformation et de régénérations urbaines des gares ferroviaires de Farini et de San
Cristoforo à Milan. Le plan comprend deux nouveaux parcs équipés d’espaces publics qui
fonctionnent comme des filtres écologiques pour purifier la ville de ses agents toxiques
tout en s’intégrant à la réalité urbaine de la métropole italienne. Pour ce projet OMA, l’agence de Rem
Koolhaas, a collaboré avec le Laboratorio Permanente, une équipe multidisciplinaire composée de
l’architecte Philippe Rahm, de Vogt Landscape Architects, l'expert des politiques urbaines Ezio Micelli, et les
sociétés Arcadis et Net Engineering.
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LE CENTRE DU PAYSAGE LANCE SON NOUVEAU SITE WEB

Le Centre du Paysage ASBL vient de lancer son nouveau site internet. Vous y
retrouverez les 3 axes indissociables : Les Métiers du Paysage conduits par Didier
Vancutsem, L’Académie du Paysage conduite par Simon Blanckaert et Le
Conservatoire du Paysage conduit par Odile De Bruyn, intégrant la "fondation" Jules
Buyssens.

LEIDEN / TENTOONSTELLING MIDDELEEUWSE TUINEN
Vanaf 2 mei tot 1 september 2019 staan middeleeuwse tuinen centraal in het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, met verhalen over planten, kruiden en
bloemenpracht in de middeleeuwen, van Europa tot in het Midden-Oosten. De
tentoonstelling gaat over moes- en siertuinen, tuinieren in de middeleeuwen,
lusthoven en de tuin als ‘paradijs’.

MOINS DE JAUNE, PLUS DE VERT AUX CHAMPS-ÉLYSÉES
Mandaté par l'association de propriétaires et d'exploitants bordant les ChampsÉlysées, l'architecte Philippe Chiambaretta a imaginé un avenir plus radieux pour
l'artère touristique, devenue autoroute urbaine polluée et aire de manifestations
agitées. Avec une réflexion basée sur le végétal, le confort des piétons, les nouvelles
mobilités et une programmation événementielle attractive, l'architecte espère "réenchanter les ChampsÉlysées".

Source: amc-archi.com

BOEK OVER KASTEEL GRUUTHUYSE OOSTKAMP
Op 5 mei verschijnt een publicatie over kasteel Gruuthuyse, een minder bekend landgoed
van de familie die ook in Hingene woonde. Toch is het domein van Oostkamp al sinds de
16de eeuw onafgebroken in het bezit van de familie Schetz, later d’Ursel. Diverse auteurs
werkten mee op basis van hun kennis inzake lokale geschiedenis, familiegeschiedenis
d’Ursel, kunst- en bouwgeschiedenis en historische tuinen en parken. Te bestellen bij Heemkundige Kring
Oostkamp
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1ÈRE BIENNALE D’ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE À VERSAILLES

Initiative de la région Île-de-France, la toute première Biennale d’architecture et de
paysage (Bap !) en Île-de-France débutera le 4 mai prochain à Versailles et se
déroulera jusqu’au 13 juillet. Cet évènement qui « vise à promouvoir un dialogue
fécond entre citoyens, élus, architectes, paysagistes, urbanistes et créateurs pour
inventer la ville de demain », se tiendra dans six lieux emblématiques de la ville, et
notamment dans l’Ecole nationale supérieure de paysage et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de
Versailles. Des événements associés à la Biennale seront également organisés au sein du château et dans
toute la ville.

EERSTE BIËNNALE VAN ARCHITECTUUR EN LANDSCHAP VERSAILLES
De eerste Biennale d’architecture et de paysage (Bap!) van Île-de-France heeft plaats
in Versailles van 3 mei tot 13 juli 2019. Thema van de Biennale is ‘De mens, de natuur
en de stad’. De biennale heeft plaats op drie uitzonderlijke sites in Versailles: la petite
Écurie waar de École nationale supérieure d’architecture is gevestigd, de Potager du
Roi met de École nationale supérieure de paysage, en het kasteel van Versailles. Op elk van de sites wordt
een tentoonstelling georganiseerd, met als curatoren respectievelijk de architect-stedenbouwkundige
Djamel Klouche, landschapsarchitect Alexandre Chemetoff, en de conservatrice du patrimoine Elisabeth
Maisonnier. Landschapsarchitect Nicolas Gilsoul is curator van een tentoonstelling met grote foto’s in de stad
over innovatieve stadsprojecten.

17E EDITION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / LES ANIMAUX AU
JARDIN
L’opération Rendez-vous aux jardins 2019 est organisée en France, par le ministère de la
Culture pour la dix-septième année consecutive. Le theme de l’édition 2019 les 8 et 9 juin
prochains est « Les animaux au jardin ». Depuis 2018, les Rendez-vous aux jardins se sont
ouverts à l’Europe, aussi en Belgique.

WEEK-END PARCS ET JARDINS DE WALLONIE
FR / La troisième édition des "Week-end Parcs et Jardins de Wallonie" se déroulera les
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 sur le thème: la Wallonie Terre d’eau. Dans toute
la Wallonie, les parcs et jardins d’exception ouvrent leurs portes pendant deux jours.
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NL / De vzw Parcs et Jardins de Wallonie organiseert op 1 en 2 juni 2019 opnieuw het ‘Parcs et Jardins de
Wallonie’. Thema dit jaar is ‘la Wallonie Terre d’eau’. In heel Wallonië zijn dat weekend tientallen private
parken en tuinen uitzonderlijk geopend.

METTRE LE VÉGÉTAL ET LE PAYSAGE AU SERVICE DES VILLES
MOYENNES
Le premier baromètre des territoires réalisé par Ipsos pour Villes de France met en
avant les atouts et défis des villes moyennes où le paysage et le végétal peuvent
jouer un rôle. En améliorant le cadre de vie, en apportant de nombreux bienfaits
aux citadins (santé physique et mentale, environnement, climat social), le végétal
et le paysage peuvent aider le cœur de ville à retrouver son attractivité
économique, commerciale et touristique.

LANDSCHAPSARCHITECTUUR KAN THUISGEVOEL STIMULEREN
“Hét verschil tussen architectuur en landschapsarchitectuur is dat de kracht van een
gebouw vanaf de oplevering zichtbaar is. Een landschap ontvouwt zijn schoonheid
pas na jaren.” Dat zegt de Belgische tuin- en landschapsarchitect Michiel van
Driessche van Felixx Landscape Architects & Planners uit Rotterdam in een interview.
“Een landschap kan bijdragen aan het specifiek maken van een gebied. Een goed
ontworpen landschap kan, in samenhang met de gebouwen, de mensen die er doorheen lopen helpen zich
te oriënteren en zich er tegelijkertijd thuis te voelen.”
Lees hier het volledige interview.

STUDIENAMIDDAG STEDELIJKE LANDSCHAPPEN
De Vlaamse Confederatie Bouw zet al geruime tijd in op de uitbouw van een
kenniscentrum om de toepassingen van ecologische en natuurtechnische materialen en
handelingen in de bouw te stimuleren. De studienamiddag stedelijke landschappen, op
6 juni 2019 in Lamot in Mechelen, moedigt de toepassing van deze producten en
technieken verder aan.

Newsletter ABAJP | BVTL

8

