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De algemene vergadering van de BVTL van zaterdag 9 mei 2020 is voor
onbepaalde tijd uitgesteld vanwege het COVID-19 virus.
L’assemblée générale du BVTL du samedi 9 mai 2020 a été reportée
indéfiniment en raison du virus COVID-19.

FLORALIËN GENT 2020 UITGESTELD NAAR APRIL 2021
Floraliën Gent 2020 wordt uitgesteld naar april 2021 vanwege de Coronacrisis.
www.gentsefloralien.be

WIRTZ INTERNATIONAL ONTWERPT STADSWIJK IN BERLIJN
Het Britse David Chipperfield Architects heeft samen met Wirtz International
Landscape Architects een wedstrijd gewonnen om het verlaten industrieterrein
Georg-Knorr-Park in Berlijn om te vormen tot een levendige woon- en commerciële
wijk. De ruime binnenplaatsen zijn ontworpen als niet-afgesloten gebieden met
graslandschappen en veel bomen, wat een essentiële bijdrage levert aan het
aangename klimaat in de buurt.

EDEGEM / AGFA-GEVAERT SITE WORDT CIRCULAIRE WOONWIJK
De leegstaande en verwaarloosde bedrijfssite van Agfa-Gevaert in Edegem wordt
momenteel herontwikkeld tot een circulaire residentiële wijk. Het masterplan
creëert een framework van aantrekkelijke publieke ruimtes waarrond wonen en
diverse functies georganiseerd worden. Het waardevol industrieel erfgoed krijgt
een centrale plek in het plan. Architecten Achtergael tekende het masterplan, het
landschapsplan werd uitgewerkt door Omgeving.

DIOR ET LE MUSÉE DU LOUVRE S’UNISSENT POUR RESTAURER LE
JARDIN DES TUILERIES
C’est un partenariat exceptionnel que viennent de nouer la maison parisienne et
l’institution française, réunis autour d’une bonne cause : la revégétalisation et
l’embellissement du jardin des Tuileries. Dès avril 2020, et pour cinq ans, Dior
s’engage ainsi auprès du Louvre « à financer plusieurs projets d’envergure […], afin
de retrouver et de perpétuer la splendeur et la richesse historique de ce lieu
unique fréquenté chaque année par 14 millions de visiteurs », explique le
communiqué. Un « programme ambitieux », qui débutera par la réouverture au printemps du bouquet
nord-est, soit 3 000 mètres carrés peuplés de 116 arbres de quatre espèces différentes.

Newsletter ABAJP | BVTL

1

ABAJP | BVTL
ASSOCIATION BELGE DES ARCHITECTES DE JARDIN ET PAYSAGISTES
BELGISCHE VERENIGING VAN TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTEN

NEWS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT LANCEERT CAMPAGNE OVER
KLIMAATBESTENDIGE TUIN
De provincie Vlaams-Brabant heeft een sensibiliseringscampagne gelanceerd om inwoners aan
te zetten werk te maken van tuinen die meer klimaatbestendig zijn. Zo’n tuin helpt
wateroverlast voorkomen en kan langere tijd tegen droogte. Meer info: vlaamsbrabant.be

TENTOONSTELLING / AMONG THE TREES
In de Hayward Gallery in Londen loopt tot 17 mei 2020 een prachtige
tentoonstelling ‘Among the trees’. Afwisselend poëtisch, avontuurlijk en tot
nadenken stemmend, onderzoekt deze groepstentoonstelling onze relatie met
bomen en bossen. Ook als je met de huidige Coronacrisis de tentoonstelling niet
kunt bezoeken, loont het de moeite om even op de website te gaan kijken.
Jennifer Steinkamp, Blind Eye, 1, 2018
Among the Trees, Hayward Gallery, 2020
© Jennifer Steinkamp 2020. Courtesy of Hayward Gallery.
Photo: Linda Nylind

MUSEUM VOOR TUINIEREN IN BRITSE SOMERSET
Op het landgoed The Newt in het Britse Castle Cary (Somerset) opent ‘The Story
of Gardening’, een museum over tuinieren. ‘The story of Gardening’ is een ode
aan alles wat een tuin zo’n heerlijke plek maakt. De inrichting van het nieuwe
museum gebeurde door het Nederlandse bureau Kosmann-de Jong dat
gespecialiseerd is in het ontwerpen van tentoonstellingen. Een lange groene haag
vormt de hoofdstructuur van de tentoonstelling. Een rondgang door de haag is
als een reis door de geschiedenis van de tuin. In de haag zijn negen ruimtes
uitgespaard waarbij in elke ruimte, een ander type tuin verscholen zit. Iedere nieuwe tuin spreekt op een
nieuwe manier al je zintuigen aan.

DE OPEN TUINENGIDS 2020 IS BESCHIKBAAR
Bezoek (na de Coronacrisis) meer dan 160 privé parken en tuinen in heel België. De nieuwe
Agenda 2020 van de vzw Open Tuinen van België is beschikbaar. Om lid, met twee personen,
te worden van de vereniging volstaat het de Agenda 2020 te bestellen.
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VISITEZ PLUS DE 160 JARDINS ET PARCS PRIVÉS DANS TOUTE LA
BELGIQUE !

Depuis vingt-six ans, l'Agenda annuel de l'asbl Jardins Ouverts de Belgique est la bible des
amoureux des jardins qui sillonnent la Belgique, villes et campagnes, à la découverte des
jardins privés qui entrouvent leurs portes. Il ne vous reste plus qu'à devenir membre en
achetant pour 25 € notre nouvel Agenda 2020

STEDELIJK KLIMAAT VOLGENS SANDA LENZHOLZER
Sanda Lenzholzer is benoemd als hoogleraar en leerstoelhouder
Landschapsarchitectuur aan de Universiteit Wageningen. Daarnaast is zij
hoofdonderzoeker Advanced Metropolitan Solutions, Amsterdam (AMS instituut).
Haar toekomstige onderzoek zal zich vooral richten op steden: verbetering van
het stedelijk klimaat, energietransitie, watermanagement, circulaire materiaalstromen, elektrische
mobiliteit, zelfrijdende auto’s en digitalisering. Deze uitdagingen vereisen verstrekkende
ruimtelijke aanpassingen, en, om te voorkomen dat onze steden gedurende decennia in een
bouwput veranderen, zullen deze zaken op korte termijn en via een integrale aanpak moeten
worden opgelost.

LES JARDINS PARTAGÉS, DES ESPACES EN FORTE DEMANDE
Lieux d’échange entre les générations et de contact avec la nature, les
jardins partagés n’en finissent pas de séduire. De plus en plus de
collectivités, conscientes de leurs bienfaits, aménagent ces lieux de vie qui
peuvent transformer un quartier.
Pour en savoir plus : Etude exploratoire de l’impact des jardins partagés sur
la cohesion sociale

ESTATES LANDSCAPES SYMPOSIUM
Op 13 mei 2020 organiseert HoGent-Kask in samenwerking met het Agentschap
onroerend erfgoed en de provincie West-Vlaanderen in het kasteel van Loppem een
symposium over 'landgoed landschappen'.

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’
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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
infrastructures, etc. sont également éligibles. Les projets peuvent être soumis jusqu'au 17 avril 2020.
Soumettez vos plans et projets via le site Web.
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