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NATIONALE BEVRAGING / HOE
EN DOOR WIE WORDT
LANDSCHAPS- EN
TUINARCHITECTUUR IN BELGIË
UITGEOEFEND?

ENQUÊTE NATIONALE /
COMMENT EST PRATIQUÉE
L’ARCHITECTURE DES JARDINS
ET DU PAYSAGE EN
BELGIQUE ?

De Belgische Vereniging van Tuinarchitecten en
Landschapsarchitecten (ABAJP-BVTL) organiseert
een nationale bevraging over hoe en door wie
wordt landschaps- en tuinarchitectuur in België
uitgeoefend. ABAJP-BVTL zet daarmee haar
traject verder tot erkenning van de beroepstitel
(kaderwet van 26 september 2006). De resultaten
van deze bevraging moet een beter inzicht geven
in het opleidingsniveau en de positie van de
beoefenaars van de landschaps- en
tuinarchitectuur in België. De ambitie is om alle
Belgische afgestudeerden in de landschaps- en
tuinarchitectuur al dan niet actief in België of in
het buitenland te bereiken. Alsook
afgestudeerden in de landschaps- en
tuinarchitectuur met een buitenlands diploma,
gevestigd in België. Nog vragen, neem dan
contact op via info@bvtl.be
Link naar de enquête

L’Association Belge des Architectes de Jardins et
des Architectes Paysagistes (ABAJP-BVTL)
organise une enquête nationale ‘Comment est
pratiquée l’architecture des jardins et du paysage
en Belgique ?’ Cette enquête permettra à
l’ABAJP-BVTL d’obtenir un aperçu précis du
niveau de formation et de la pratique de
l’architecture des jardins et du paysage en
Belgique. L’ABAJP-BVTL s’est engagée dans une
démarche en vue d’obtenir la reconnaissance du
titre professionnel. Cette reconnaissance du titre
professionnel a pour objectif la protection de la
profession et du consommateur. L’objectif de
cette enquête est de cibler l’ensemble des
diplômés belges en architecture des jardins et du
paysage, actifs en Belgique ou à l’étranger, ou des
diplômés de l’étranger basés en Belgique.
Participer à l’enquête
Pour toute question info@abajp.be
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GREEN DEAL NATUURLIJKE TUINEN / OPROEP AAN DE
PROFESSIONELE TUINSECTOR
De Green Deal Natuurlijke tuinen wil partners uit de ganse tuinsector
samenbrengen en aanmoedigen om voortaan actief mee te werken aan een meer
natuurlijke, biodiverse inrichting van tuinen in Vlaanderen. Deze Green Deal
wordt getrokken door het kenniscentrum Tuin+, de Belgische Vereniging van
Tuin- en Landschapsarchitecten, de Belgische Federatie van Groenvoorzieners, GroenGroeien/AVBS, het
Proefcentrum voor Sierteelt en Landelijke Gilden.

OPROEP KANDIDATEN EUROPEAN GARDEN AWARD
Sinds 2010 reikt het European Garden Heritage Network – EGHN elk jaar de European
Garden Award uit aan waardevolle Europese tuinen die voor het publiek toegankelijk
zijn. Bijna 100 parken, tuinen en organisaties in heel Europa werden de voorbije jaren
bekroond. EGHN lanceert nu een oproep om tuinen of parken te nomineren voor de
European Garden Award 2021. Inzendingen kunnen hier gebeuren voor 14 november
2020

BERINGSE MIJNSITE VERTEGENWOORDIGT BELGIË OP DE EERSTE
EUROPEAN GREEN CITY AWARD
De Beringse mijnsite is de Belgische inzending voor de Europese wedstrijd
‘European Green City Award. De uitreiking van de ‘European Green City
Award’ is het sluitstuk van ‘Green Cities for a sustainable Europe’. Het doel
van de ‘European Green City Award’ is om beslissingsnemers en
belanghebbenden in openbaar groen te inspireren, informeren en activeren
over het belang van bomen en openbaar groen. Lees hier een interview met
Patrick Everaerts, landschapsarchitect voor de stad Beringen, over de mijnsite.

FESTIVAL DES JARDINS DE CHAUMONT - CONCOURS 2021
À l’occasion du 30ème Festival International des Jardins de Chaumont-surLoire, le Domaine de Chaumont-sur-Loire propose un concours
international sur 20 parcelles d’environ 210m2. THÈME DU CONCOURS
2021 : BIOMIMETISME AU JARDIN LA NATURE, SOURCE INFINIE
D'INSPIRATION. Deadline: vrijdag 30 oktober 2020. Télécharger l’avis de
consultation internationale
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CHAUMONT-SUR-LOIRE INTERNATIONAAL TUINENFESTIVAL PROJECTOPROEP 2021

Voor het 30e Internationale Tuinenfestival organiseert het Domaine de
Chaumont-sur-Loire een internationale wedstrijd om een tuin te realiseren op
20 percelen van ongeveer 210m2. THEMA VAN DE COMPETITIE 2021:
BIOMIMETISME IN DE TUIN - NATUUR, EEN ONEINDIGE BRON VAN
INSPIRATIE. Deadline voor projecten: vrijdag 30 oktober 2020. Download de
internationaal oproep

YTTJE FEDDES ONTVANGT BIJHOUWERPRIJS 2020
Landschaparchitect Yttje Feddes ontvangt de Bijhouwerprijs 2020. De prijs is een
waardering voor haar gehele oeuvre en decennialange inzet voor de Nederlandse
landschapsarchitectuur. Feddes is partner van het landschapsbureau
Feddes/Olthof, doceert aan de Academie voor Bouwkunst en bekleedde van 2008
tot 2012 de rol van Rijksadviseur voor het Landschap.

ENTRETIEN AVEC BAS SMETS
Le Moniteur Architecture AMC (Architecture Mouvement Continuité) publie un
entretien avec le paysagiste belge Bas Smets: "Ne pas imiter la nature, mais utiliser ses
logiques pour produire un paysage.” Entretien, à découvrir en intégralité dans AMC
n°288-289 septembre 2020.

STEM VOOR DE ‘BOOM VAN HET JAAR 2020’
De “Baillet Latour Boom van het Jaar” wedstrijd zet speciale bomen in de
bloemetjes. De wedstrijd vindt jaarlijks plaats in Vlaanderen of Wallonie. Bomen
uit regio Brussel kunnen elk jaar ingediend worden. Voor 2020 heeft de jury zes
laureaten geselecteerd, een in elke Vlaamse provincie plus Brussel. Iedereen kan
stemmen voor zijn/haar favoriete boom. Klik hier voor meer informatie.

KORTRIJK / ONTHARDING PARKING GROENINGELAAN
Stad Kortrijk realiseert de komende jaren verschillende projecten die
de leefbaarheid van de stad moeten verhogen. Een voorbeeld
daarvan is de ontharding van de parking aan de Groeningelaan. Er
komt meer groen en het wordt een plek voor rust en ontmoeting. Het
ontwerp wordt opgemaakt door ontwerpbureau Cnockaert uit
Wervik samen met landschapsarchitecte Katinka T'Kindt. Het project behoort tot een van de proeftuinen
ontharding in Vlaanderen.
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OPEN BRUSSELS, EEN NETWERK VOOR OPEN RUIMTE IN EN ROND
BRUSSEL

De 20ste eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met
grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van
biodiversiteit en eco-systeemdiensten in een stedelijke omgeving. Een
intergewestelijke studie moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke
landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als
structurerend element voor een gezonde stedelijke groei kan fungeren. Het consortium BUUR-AnteaHesselteer rondde de eerste fase af van de studie OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond
Brussel.

OPEN BRUSSELS, UN RÉSEAU D'ESPACES OUVERTS DANS ET
AUTOUR DE BRUXELLES
La périphérie du 20ième siècle de Bruxelles est un territoire dynamique et
complexe qui fait face à de grands défis d'aménagement. Un de ces défis est de
renforcer la biodiversité et les services écosystémiques en milieu urbain. Une
étude interrégionale doit permettre d'élaborer une vision paysagère et
écologique commune grâce à laquelle les espaces ouverts pourront jouer un rôle
structurant en faveur d’un développement urbain durable. Le consortium BUUR-Antea-Hesselteer a finalisé
la 1ère phase de l'étude OPEN Brussels, un réseau d'espaces ouverts dans et autour de Bruxelles.

AMSTERDAM / NIEUW HOOFDKWARTIER DPG MEDIA
DELVA landscape architecture / urbanism ontwerpt het landschap en de
buitenruimtes voor het Nederlandse hoofdkantoor voor het Belgische DPG
Media op het Amstel Business Park in Amsterdam, met Team V
Architectuur als architect. Het ontwerp van het landschap en de
buitenruimte heeft een sterke focus op natuurinclusieviteit en kenmerkt
zich door de vele groene daken en terrassen met karakteristieke ronde
plantenschalen.

LE 17è JARDIN ÉPHÉMÈRE DE NANCY
La 17è création du jardin éphémère de Nancy sur la place Stanislas par les
jardiniers de la ville a été inaugurée le 11 septembre et proposée au public
jusqu'au 1er novembre. Cette fois, les jardiniers ont planché sur "Terre ou
désert", apportant leur vision d'une terre fertile alors que de nombreuses
régions de la planète, soumises au réchauffement climatique, se
désertifient semant la désolation. Le jardin, qui attire chaque année des
dizaines de milliers de personnes, se déclinera en 2020 sous l'aspect d’un
œil géant avec une pupille en forme de rose des vents.
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LEUVEN / HOGESCHOOLPLEIN WORDT TIJDELIJK SPEELTUIN

In afwachting van een volledige heraanleg kreeg het Leuvense
Hogeschoolplein een grondige opfrisbeurt. Er is nu ruimte voor spel en
ontspanning tussen de vele houten zitmuurtjes. Het tijdelijke ontwerp wil de
pleinfunctie accentueren en de rijke geschiedenis van het plein doen herleven.
Het plein werd ontworpen door het Leuvens Ontwerpbureau Pauwels, samen
met Tripleclick Design uit Wijgmaal.

MEER BIODIVERSITEIT IN WADI’S
Wadi’s en infiltratiebekkens zitten de laatste jaren flink in de lift. Tot op de dag
van vandaag worden deze wadi’s of infiltratiebekkens vaak ingeplant met een
uniform, eentonig grasmengsel. Daarom werden begin 2020 op de terreinen
van het Proefcentrum voor de Sierteelt PCS twee demonstratieve wadi’s
aangelegd om te tonen hoe dit anders kan.

LES JARDINS RICHES EN COULEURS SONT MEILLEURS POUR LA
DÉTENTE
Plus un jardin urbain est exubérant, plus le jardinier se détend. C’est ce que
montre une étude menée par l’Institut fédéral Suisse de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage WSL. Ce sont surtout les jardins familiaux qui
contribuent fortement à la santé des citadins.

MEER GROEN: HOGERE INTELLIGENTIE EN
MINDER GEDRAGSPROBLEMEN
Meer stedelijk groen is geassocieerd met een hogere intelligentie en minder
gedragsproblemen bij kinderen. Bij stadskinderen die opgroeien in een
woonomgeving met weinig groen zien we meer kinderen zijn met een lager IQ
dan in een groene leefomgeving. Dat blijkt uit onderzoek van de UHasselt en de
UGent. De volledige studie kan u hier terugvinden.

AGIR POUR LE RAFRAÎCHISSEMENT URBAIN
L’Agence de la transition écologique, l’Ademe, et Merci Raymond publient une analyse de
20 projets de végétalisation pour le rafraîchissement des villes. Le rafraîchissement urbain
est un enjeu majeur pour les villes dans le contexte actuel de changement climatique et de
phénomène de surchauffe urbaine. La ville de demain devra être sobre, résiliente et
inclusive.
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CARNETS DU PAYSAGE / PAYSAGE DE LA SANTÉ, SANTÉ DU
PAYSAGE

Alors qu’il s’agit désormais de s’interroger sur les conditions concrètes et
matérielles de la réalisation d’un monde vraiment habitable, la dimension
sanitaire de l’environnement ne doit pas être placée au second plan, loin derrière
les données économiques et sociales. Car la santé participe pleinement de la
réalisation de soi et de la liberté. Le 37e numéro des Carnets du paysage : «
Paysage de la santé - Santé du paysage »

ELCA LANCEERT EUROPEES PLATFORM VOOR STEDELIJKE
VERGROENING
De Europese koepelorganisatie voor de groensector ELCA zal de komende
jaren een Europees platform opbouwen voor stedelijke vergroening. Het
doel is om de kennis en vaardigheden te vergroten die nodig zijn om te
zorgen voor biodiversiteit, klimaataanpassingen en welzijn in de
verstedelijkte, groene leefomgeving en daarnaast de expertise van
groenprofessionals in Europa te vergroten. Onderwijsinstellingen in diverse
landen werken nauw samen met zakelijke partners en overheden om het
onderwijs af te stemmen op regionale behoeftes.

DUITSE KWEKERS WILLEN NATIONAAL ONDERZOEK
TOEKOMSTBOMEN
De Duitse boomkwekersbond Bund deutscher Baumschulen luidt de noodklok over
inheemse bomen die afsterven als gevolg van hitte en droogte. De BdB pleit voor
nationaal onderzoek naar toekomstbomen.

AALST / FIETSTOCHT KLIMAATBEWUST AANPLANTEN
Op 25 oktober 2020 organiseert de vereniging Bomen Beter Beheren een
fietstocht in Aalst om kennis te maken met de inspanningen die Aalst op het
vlak van klimaatbewust aanplanten doet.
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KUBIEKERUIMTE | STUDIETRIP KEMPISCHE HEUVELRUG EN
GROENBLAUWE DOORADERING HERENTALS

Op zondag 4 oktober organiseert Kubiekeruimte vzw een studietrip naar de
Kempense Heuvelrug. Het samenhangende geheel van heuvelrug en de
flankerende vallei van de Kleine Nete is structuurbepalend, met zijn
uitgestrekte bossen, natuurcomplexen en valleien.

VAN PARADIJS TOT KUNSTWERK
In het boek Van paradijs tot tuinkunst laat filosofe Barbara Moerman verbanden
zien van tuinen met kunstgeschiedenis en filosofie. Aan de hand van vele
illustraties beschrijft ze de ontwikkeling en verschillende vormen van de WestEuropese tuinkunst.
eburon.nl

EXPO CIVA / BELGIAN FOLLIES
NL / De tentoonstelling Belgian Follies in het CIVA neemt ons mee naar
de bronnen van dit romantische universum. Het mystieke aura dat deze
frivole bouwsels omhult, blijkt vreemd genoeg een diepere indruk te
maken op de literaire wereld of die van de film dan op het beleid van de
ruimtelijke ordening. In de tentoonstelling zie je documenten (gravures,
maquettes, boeken) uit privé- en publieke collecties, waarvan sommige
nooit eerder zijn getoond. Een fotoreeks geeft een overzicht van de vele
follies die je in België kan ontdekken. Van 21 augustus tot 11 oktober
2020.
FR / L’exposition Belgian Follies au CIVA nous plonge aux sources mêmes de cet univers romanesque, dont
l’atmosphère entourant d’un aura mystique ces petits bâtiments frivoles semble, étrangement, émouvoir le
monde littéraire ou cinématographique plus que celui de la politique d’aménagement de nos territoires.
L’exposition présente des documents (gravures, maquettes, livres) provenant de collections privées et
publiques dont certains n'ont jamais été exposés. Une série de photographies permet de découvrir de
nombreuses fabriques en Belgique. Du vendredi 21 août au Dimanche 11 octobre 2020.
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