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STATUTAIRE VERGADERING / ASSEMBLÉE STATUTAIRE ABAJPBVTL
NL / 9 mei 2020 in het Provinciaal Domein van Huizingen, met lunch en geleid bezoek aan de
gerestaureerde alpentuin 'Het Bloemdal', aangelegd naar aanleiding van de EXPO 58 naar een ontwerp van
Paul Dewit.
FR / Le 9 mai 2020 au Domaine Provincial de Huizingen avec déjeuner offert et une visite guidée au jardin
alpin restauré 'Het Bloemendal', réalisé dans le cadre de l'EXPO 58 d'après un projet de Paul Dewit.

BOEK ‘BRUSSEL 250 JAAR PUBLIEKE PARKEN EN TUINEN 1775-2020’
voorgesteld
Dit toonaangevend boek over heden en verleden van publieke parken en tuinen in Brussel
werd op zaterdag 15 februari voorgesteld door de auteurs Ursula WIESER en Eric HENNAUT in
het C.I.II.III.IV.A in Brussel, op initiatief van BVTL-ABAJP. U kunt het boek bestellen bij CIVA.

PRÉSENTATION DU LIVRE “BRUXELLES DEUX SIÈCLES ET DEMI DE
PARCS ET JARDINS PUBLIQUES 1775-2020”
Les auteurs Madame Ursula WIESER et Monsieur Eric HENNAUT ont présenté ce livre clé de
l'art des jardins en Belgique, le samedi 15 février 2020, à l’initiative de l'ABAJP-BVTL. Vous
pouvez commander le livre au CIVA.

LIÈGE / CONFÉRENCES PROJET URBAIN
Les Facultés de Sciences Appliquées, d'Architecture et de Sciences de
l'Université de Liège, la Haute Ecole Charlemagne, la Ville de Liège,
Liège LABVILLE et le GRE-Liège organisent un cycle de conférences
‘Projet urbain’. Les conférences auront lieu aux Amphis Opéra, 41,
Place de la République Française à Liège (au-dessus des Galeries Opéra)
de 18h15 à 20h15 dans la Salle Thiry.
19.02.2020 / La reconversion de la friche d'Esch Schifflange
Yves BIWER, Directeur Administratif d'AGORA / Ole STORJOHANN, Agence COBE, Copenhague
04.03.2020 / Euralens, Chaîne des Parcs
Michel DESVIGNE, Paysagiste
18.03.2020 / SNCF Immobilier, stratégie de reconversion urbaine des sites et quartiers ferroviaires
Charlotte GIRERD, Directrice Projets SNCF Immobilier
22.04.2020 / Le Plan Canopée de Lyon Métropole
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Frédéric SEGUR, Chef de Projet ingénierie, Lyon Métropole
06.05.2020 / Le Grand Projet Zimeysaver à Genève
Sibylle ANDRE, Architecte, Urbaniste, Paysagiste, Associée de l'Agence Paysagestion / Parsa ZARIAN,
Ingénieur – Urbaniste, Directeur Technique de l'Agence LMAU
Info: www.uee.uliege.be

HOGENT / LEZINGENREEKS OVER LANDSCHAPSARCHITECTUUR
Dit voorjaar nodigt de vakgroep Architectonisch Ontwerp van HoGent twee jonge
vrouwelijke landschapsarchitecten uit in het kader van de lezingenreeks ‘Keynotes’ aan
het KASK. Deze lezingen handelen over wat in Vlaanderen en daarbuiten beweegt op
vlak van architectuur, interieur, landschap en andere aanverwante disciplines. Op
dinsdag 18 februari 2020 spreekt Philomene van der Vliet van Boomlandschap, op
dinsdag 31 maart 2020 Anouk Vogel. De lezingen zijn gratis en vinden plaats van 20.00
tot ongeveer 21.00 uur. Ze gaan door is het auditorium “de Cirque”, Louis Pasteurlaan 2 (ingang tegenover
het Bijlokepark) of de Jozef Kluyskensstraat 2 (kant Coupure), 9000 Gent.

ANTWERPEN KIEST ONTWERPTEAMS VOOR RINGPARKEN
De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West in Antwerpen
zijn bekend. BUUR – Latz – Greisch - S333 zal in samenwerking met Antea en
Levuur instaan voor Ringpark Groene Vesten en De Urbanisten – Omgeving - Cobe
zijn geselecteerd voor Ringpark West. Beide Ringparken zijn twee van de acht
projectclusters die in het kader van De Grote Verbinding worden uitgerold.
Ringpark Groene Vesten, dat ontwikkeld wordt op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel
Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten, zal de leefbaarheid van de ernaast
gelegen wijken verhogen. Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en
voor geluidsbermen en -schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.
Bron: antwerpenmorgen.be

VERVALLEN SERRES VAN STUIVENBERG WORDEN DEELS
HEROPGEBOUWD
Na bijna twintig jaar heeft het Brussels Gewest beslist om de compleet vervallen
serres van Stuivenberg in Laken gedeeltelijk herop te bouwen. De zeventien serres
worden afgebroken, zes ervan worden op exact dezelfde wijze heropgebouwd. De
plek wordt ook toegankelijk voor het publiek. Er komt een verbinding met de
Tuinen van de Bloemist. Voorts komt er een toegang tot het serredomein via de
Tuinbouwersstraat en de Sint-Albaansbergstraat. Bron: bruzz.be

LES SERRES DU STUYVENBERG VONT ÊTRE PARTIELLEMENT
RECONSTRUITES
Après plus de 20 ans, la Région a pris une décision concernant les serres du
Stuyvenberg à Laeken. Les 17 serres sont en train d’être démolies et six d’entreNewsletter ABAJP | BVTL
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elles seront reconstruite à l’identique. “La restauration n’est plus possible“, déclare Pierre Molter de
Bruxelles Environnement à Bruzz. “C’est pourquoi il a été décidé de démolir toutes les serres et de ne
construire que les six plus importantes, telles que la grande galerie et l’orangerie à l’identique. Les autres
ne disparaissent pas complètement. Les bas murs de soutènement auxquels les structures de serre sont
attachées restent debout, de sorte que la disposition rythmique n’est pas rompue. Les jardins potagers sont
à l’air libre dans les murs. “Source : bx1.be

WIE WINT DE PRIJS PUBLIEKE RUIMTE?
De uitreiking van de jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte is traditioneel de apotheose van
het Congres Publieke Ruimte op 17 maart 2020 in Gent. Een onafhankelijke vakjury
heeft vijf projecten genomineerd voor de prijs: Tramlijn 9 (Jette, Brussel en
Ganshoren), Rozemaaipark (Ekeren, Antwerpen), Een hart voor Hombeek (Mechelen),
Binnengebied Schaliken (Herentals), Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid (Antwerpen).
Meer info over de genomineerde projecten op de website van Prijs publieke Ruimte.

CAMPAGNE VOOR REDDING HUIS EN TUIN VAN DEREK JARMAN
De Britse actrice Tilda Swinton is samen met het Britse Art Fund gestart met
een fundraising campagne om Prospect Cottage, het huis en de iconische
tuin van wijlen Derek Jarman op het strand van Dungeness in Engeland.
Toen de Britse schrijver, dichter, schilder en cineast Derek Jarman (1942-94)
– bekend van cultfilms zoals ‘Caravaggio’, ‘The Garden’ en ‘Blue’- in 1986
vernam dat hij HIV-positief was, trok hij zich terug in Prospect Cottage, een
zwart geteerd houten vissershuisje op het kale strand van Dungeness, met op de achtergrond een enorme
kerncentrale. Daar legde hij tot aan zijn dood in februari 1994 een unieke en hoogst originele tuin aan die
met geen enkele andere tuin in Engeland is te vergelijken. Na de dood van Jarman zorgde zijn vriend Keith
Collins voor Prospect Cottage en de tuin. Die overleed in 2018 en nu vreest het Art Fund dat Prospect
Cottage zal verkocht worden en dat het huis en de tuin, die terecht wordt beschouwd als het ultieme
kunstwerk van Jarman, zullen verloren gaan. Daarom heeft het Art Fund nu een fundraising campagne
gelanceerd, met de steun van actrice Tilda Swinton. Bedoeling is om 3,5 miljoen pond in te zamelen om het
huis te bewaren als een centrum van creatieve activiteit.

‘FIETSEN DOOR DE BOMEN’ WINT GOUD IN LOS ANGELES
Fietsen door de Bomen in het Limburgse Bosland heeft goud gewonnen op de
International Design Awards in Los Angeles. Daarmee verslaat het Limburgse
fietsroutenetwerk een opvallende voetgangersbrug in Chicago en de grootste
internationale luchthaven van Oezbekistan. Dit jaar komt er nog een derde telg bij:
Fietsen door de Heide in Nationaal Park Hoge Kempen. Fietsen door de Bomen werd
ontworpen door landschapsarchitect Pieter Daenen van BuroLandschap, in samenwerking met De Gregorio
& Partners.
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OPROEP LANDEZINE INTERNATIONAL LANDSCAPE AWARD 2020

De internationale website voor landschapsarchitectuur Landezine lanceert een oproep
voor de de Landezine International Landscape Award (LILA) 2020. Met die Award wil
Landezine ‘progessieve landschapsarchitectuur bekronen die op betekenisvolle wijze
bijdraagt aan de verkenning van hedendaagse landschappelijke vragen en creatieve
oplossingen aanbiedt voor de problemen waarmee de landschapsarchitectuur vandaag wordt
geconfronteerd’. Vorig jaar wond het Belgische Studio Basta de award in de categorie ‘Residential Housing’
voor een project in Namen. Projecten kunnen tot 3 april 2020 ingediend worden. Inzendingen voor 28
februari krijgen een verminderde inschrijvingsprijs. Alle informatie vindt u op de website van Landezine.

APPEL LE LANDEZINE INTERNATIONAL LANDSCAPE AWARD 2020
Le site international d'architecture paysagère Landezine lance un appel au Landezine
International Landscape Award (LILA) 2020. Avec ce prix, Landezine veut couronner
‘une architecture paysagère progressive qui apporte une contribution significative à
l'exploration du contemporain propose des questions paysagères et des solutions
créatives aux problèmes auxquels l'architecture paysagère est confrontée aujourd'hui.’ L'année dernière, le
Studio belge Basta a remporté le prix dans la catégorie Logement résidentiel pour un projet à Namur. Les
projets peuvent être soumis jusqu'au 3 avril 2020. Les inscriptions avant le 28 février recevront des frais
d'inscription réduits. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de Landezine

DIEN PROJECTEN IN VOOR ‘JAARBOEK EUROPESE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR’
Landscape Architecture Europe (LAE) lanceert een oproep voor Europese
landschapsarchitecten om hun beste projecten in te dienen voor de zesde editie van
het jaarboek over de Europese landschapsarhitectuur. LAE wil, met de steun van IFLA
Europe, nagaan hoe landschapsarchitecten vandaag in Europa werken en ontwerpen
om het leven op deze planeet te ondersteunen. Het moet gaan om
landschapsarchitecturale projecten of studies waaraan een of meer Europese ontwerpers hebben gewerkt,
gerealiseerd tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019, en met als opdrachtgever een publieke instelling,
een NGO of een bedrijf. Elk bureau kan maximaal drie projecten indienen. Ook landschappelijke studies
met betrekking tot klimaatadaptatie, energietransitie, stadsvernieuwing, infrastructuur enzovoort komen in
aanmerking. Projecten kunnen ingediend worden tot 17 april 2020. Stuur je plannen en projecten in via de
website.

SOUMETTRE DES PROJETS POUR "LIVRE ANNUEL DE
L'ARCHITECTURE DU PAYSAGE EUROPÉEN"
Landscape Architecture Europe (LAE) lance un appel aux architectes paysagistes
européens pour qu'ils soumettent leurs meilleurs projets pour la sixième édition de
l'annuaire de l'architecture de paysage européenne. Avec le soutien de IFLA Europe,
LAE souhaite explorer comment les architectes paysagistes travaillent et conçoivent
aujourd'hui en Europe pour soutenir la vie sur cette planète. Elle doit concerner des
projets ou études d'architecture paysagère sur lesquels un ou plusieurs designers européens ont travaillé,
réalisés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, et avec pour principal mandat un établissement
public, une ONG ou une entreprise. Chaque agence peut soumettre un maximum de trois projets. Les
études paysagères concernant l'adaptation au climat, la transition énergétique, la rénovation urbaine, les
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infrastructures, etc. sont également éligibles. Les projets peuvent être soumis jusqu'au 17 avril 2020.
Soumettez vos plans et projets via le site Web.

WORLD LANDSCAPE ARCHITECTURE AWARDS 2020
NL - De inschrijvingen voor de World Landscape Architecture Awards 2020 zijn
geopend. De WLA Awards bekronen elk jaar innovatieve projecten van
landschapsarchitecten wereldwijd. Inschrijven kan tot 13 maart 2020. Een
internationale jury beoordeelt de ingediende projecten. Voor het eerst maakt
ook een Belg deel uit van die jury: Luc Wallays, directeur van het Antwerpse
bureau OMGEVING.
FR - Les inscriptions aux World Landscape Architecture Awards sont ouvertes. Chaque année, les WLA
Awards récompensent des projets innovants d'architectes paysagistes du monde entier. Vous pouvez vous
inscrire jusqu'au 13 mars 2020. Un jury international évalue les projets soumis. Pour la première fois, un
Belge est également membre du jury: Luc Wallays, directeur de l'agence anversoise OMGEVING.

PRIX/PRIJS COMTE THIERRY DE LOOZ-CORSWAREM
FR - Le Prix Comte Thierry de Looz-Corswarem pour les Parcs et Jardins est destiné à
récompenser la restauration ou la reconstitution en tout ou en partie d’un parc ou
d’un jardin, mais il vise aussi à récompenser la création d’un jardin contemporain.
Qu’il s’agissent de compositions végétales, de chambres de verdure, de plans d’eau,
de folies de jardins, de potager ou verger… Les dossiers des candidats doivent être
rentrés au Siège des DHJB au plus tard le 1 avril 2020.
NL - Deze prijs heeft tot doel de beloning van de restauratie, of de reconstructie, of creatie van een park
gelegen op Belgisch grondgebied. De privétuin of park moet horen bij een historische woonstede met
efgoedwaarde. Komen in aanmerking: structuren van beplantingen, plantensoorten, dreven en lanen,
tuinkamers, loofgangen, hagen, rozentuinen, snoeibeurten, kappingen, moestuinen, boomgaarden,
fruittuinen, waterpartijen, waterbekkens, vijvers, watervallen, grotten, tuinornamenten, paviljoenen,
serres, of andere, follies,…Uiterste datum om een kandidatuursdossiers in te dienen: 1 april 2020. Meer
info en reglement op de website historische woonsteden

Newsletter ABAJP | BVTL

5

