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BVTL / ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering van BVTL heeft plaats op zaterdagvoormiddag 14 november in de Plantentuin
Meise online op Teams. De link naar de vergadering werd via de gebruikelijke weg verstuurd.

ABAJP/ ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de l’ABAJP a lieu le samedi matin 14 novembre au Jardin botanique de Meise en ligne
sur Teams. Le lien de la réunion a été envoyé via le canal habituel.

KUBIEKERUIMTE ZOEKT INSPIRERENDE TUINEN
Kubiekeruimte zoekt inspirerende tuinen en tuinontwerpen. Bedoeling is de beste
tuinen te publiceren op de website of op Facebook en Linkedin zodat iedereen de kans
heeft uit deze tuinen te leren en inspiratie op te doen. Het liefst speelt deze tuin
natuurlijk in op het jaarthema water. Meer info: thomas@kubiekeruimte.be

SIR GEOFFREY JELLICOE AWARD VOOR KONGJIAN YU
De Chinese landschapsarchitect Kongjian Yu wint de Sir Geoffrey Jellicoe Award 2020.
Kongjian Yu is de oprichter van Turenscape, een van de eerste en grootste particuliere
architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouwkundige praktijken in China.

SIR GEOFFREY JELLICOE AWARD POUR LE CHINOIS KONGJIAN YU
L'architecte paysagiste chinois Kongjian Yu remporte le prix Sir Geoffrey Jellicoe 2020.
Kongjian Yu est le fondateur de Turenscape, l'une des premières et des plus grandes
pratiques privées d'architecture, d'architecture de paysage et d'urbanisme en Chine.

IFLA VERKLARING OVER ECOLOGISCHE EN VOLKSGEZONDHEID
De World Council van de Internationale Federatie van Landschapsarchitecten (IFLA)
heeft een verklaring goedgekeurd die de wereldwijde focus versterkt van de
landschapsarchitect op de gezondheid en de positieve acties die ze kunnen
ondernemen ter ondersteuning van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties: Zorg voor gezonde levens en het welzijn voor alle leeftijden.
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IFLA / DECLARATION SUR LA SANTE ECOLOGIQUE ET PUBLIQUE

Le Conseil mondial de la Fédération internationale des architectes paysagistes (IFLA) a
approuvé une déclaration qui renforce la focalisation mondiale de l'architecte
paysagiste sur la santé et les actions positives qu'il peut entreprendre à l'appui des
Objectifs de développement durable des Nations Unies: Assurer des vies saines et bienêtre pour tous les âges.

LANDSCAPE INSTITUTE LANCEERT INTERNATIONAL WEDSTRIJD
‘TRANSFORMING THE URBAN LANDSCAPE’
Het Britse Landscape Institute, heeft in reactie op COVID-19 een
internationale ideeënwedstrijd gelanceerd om creatieve oplossingen te
vinden voor groen, straten en pleinen. De ideeënwedstrijd ‘Transforming the
urban landscape’ daagt deelnemers uit om hun creativiteit en ervaring te
gebruiken om een visie te creëren over hoe onze nieuwe wereld eruit zou
kunnen zien, rekening houdend met de gezondheids-, klimaat- en biodiversiteitscrises waarmee we
vandaag worden geconfronteerd. Inzendingen kunnen online ingediend worden tot 4 december 2020.

ENQUÊTE EU-PROJECT GREEN CITIES
Het EU-project ‘Green cities for a sustainable Europe’ loopt in 2020 ten
einde. Daarom organiseert de European Nurserystock Association (ENA) een
online-enquête om inzicht krijgen over hoe u tegen het vergroenen van
steden aankijkt. U kunt de enquête hier openen.

CONFÉRENCES PROJET URBAIN 2020-21
Cette année, le programme du cycle de ‘Conférences Projet Urbain’ déclinera les
notions de (re)mobilisation du territoire et d'intensification des usages.
28/10: Le projet Bijgaardehof: la reconversion de l’usine Malmar à Gand / Sarah
POOT Architecte à l’agence Bogdan et Van Broeck
18/11: Le Masterplan « Horizon 2040 » du Port de Bruxelles / Prof. Benoit
MORITZ - Architecte & Urbaniste – MSA & Prof. Michael DOOMS – ECSA / VUB
02/12: Le projet de Ville de La Louvière / Prof. Paola VIGANO – Architecte & Urbaniste – Studio Brussels &
Achille PELLETIER – Architecte – Studio Brussels
09/12: Le projet SAULE : Ferme du Chant des Cailles et Logis Floréal / Marie DEMANET - Architecte &
Urbaniste – Coordinatrice à l’ERU asbl
Les conférences seront en format webinaire, en libre accès les mercredi de 18h à 20h via la plateforme
Lifesize

KUBIEKERUIMTE / INFOSESSIE KLIMAATBESTENDIGE TUINEN
Op 17 november organiseert Kubiekeruimte een lezing ‘Verruil het grijs in je tuin
voor groen en blauw’
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STAD EN ARCHITECTUUR / LEZINGENREEKS OUTSIDE

Met OUTSIDE als thema richt deze lezingenreeks zich op de verhouding tussen de mens
en diens ecosysteem – het ecosysteem dat de buitenwereld van elk stuk architectuur
bepaalt. Fysiek live in STUK Leuven of thuis online met live-streaming. Bekijk hier het
volledige programma (november 2020 tot april 2021)

ANTWERPEN / RINGPARK HET SCHIJN
Het ontwerpteam OMGEVING – De Urbanisten – COBE is aangesteld om Ringpark
Het Schijn in Antwerpen verder uit te werken. Ringpark Het Schijn is een 25 ha
groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de
Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding en zeven Ringparken
samenbrengt om Antwerpen te vergroenen, te verbinden en te ontlasten van
geluidshinder en luchtvervuiling.

MIDDELKERKE / NIEUW CASINOGEBOUW MARKEERT UNIEK
DUINLANDSCHAP
Na jarenlang betwistingen en getouwtrek krijgt Middelkerke binnenkort dan toch
een nieuw casinogebouw. Het gemeentebestuur heeft bouwteam Nautilus
aangeduid als winnaar. Dat is een samenwerkingsverband tussen de Hasseltse
ontwikkelaar Ciril, hoofdontwerpers ZJA (architectuur) en DELVA
(landschapsarchitectuur), OZ (casino- en hotelontwerp), Bureau Bouwtechniek
en aannemers Furnibo uit Veurne en Democo uit Hasselt. Het nieuwe casino zal
niet worden ondergebracht in een losstaand gebouw, maar wordt geïntegreerd in een vernieuwd
landschap dat de historische relatie van de badplaats met de zee herschrijft. Het moet ‘een ankerpunt aan
de Belgische Kust’ worden waar ‘gebouw en landschap in elkaar overvloeien’.

SITE ‘OBJECTIF PAYSAGES’ POUR PROMOUVOIR LES DEMARCHES
PAYSAGERES
Afin de mieux faire connaître les démarches paysagères, le Ministère de la
Transition écologique en France lance le site Internet Objectif paysages. Ce site a
pour ambition d’être un véritable centre de ressources et de mise en réseau pour
mieux connaître la démarche paysagère et ses outils et en savoir davantage sur
les professionnels qui accompagnent les collectivités dans la mise en œuvre de
politiques du paysage ambitieuses.
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ONLINE-TENTOONSTELLING LANDSCHAPSARCHITECTUUR EN
KLIMAATVERANDERING

De Duitse vereniging voor landschapsarchitecten BDLA heeft een online-tentoonstelling
"Climate Adaptation" samengesteld over succesvolle klimaatadaptatiemaatregelen in
Duitsland. Daarnaast publiceerde de BDLA ook een dossier over groene infrastructuur
en klimaataanpassing. U kunt dit dossier hier downloaden.

OPLEIDING ECOLOGISCHE TUIN- EN LANDSCHAPSINRICHTING
Op 19 maart 2021 start Inverde met de vierde editie van de twee jaar durende
opleiding tot ecologisch adviseur en expert in ecologische tuin- en
landschapsinrichting. Het einde van de opleiding valt in november 2022. De
lessen vinden plaats op verschillende inspirerende locaties in Vlaanderen. U
ontvangt een certificaat op het einde van de opleiding.

BOOM VAN HET JAAR 2020: DE VIERSTAMMIGE KASTANJE UIT
IEPER
De Belgische Boom van het Jaar 2020, de ‘Vierstammige Kastanje’, pronkt naast
de Menenpoort in Ieper. Bovenop zijn unieke locatie is deze boom de enige
levende getuige van de beide oorlogsrampen die de stad Ieper en haar
vestigingen teisterden.

VVOG PUBLICEERT NIEUWE BOOMWAARDECALCULATOR
De VVOG publiceert een nieuwe versie 5 van de BoomwaardeCalculator. Het
programma 'BoomwaardeCalculator' is de gemakkelijkste manier om de waarde
van één of meerdere bomen te berekenen evenals de waardevermindering bij
schadegevallen.

UN OUTIL POUR CONNAITRE LA VALEUR DES ARBRES DANS LEUR
ENVIRONNEMENT
Plante & Cité met gratuitement à disposition des professionnels du végétal un outil
d’évaluation pour connaître la valeur d’un arbre et le protéger. Sur la
plateforme baremedelarbre.fr, chaque professionnel peut créer gratuitement un
compte pour sauvegarder ses évaluations, les administrer, et accéder aux rapports
de résultats. Voir la vidéo de présentation du barème de l’arbre.
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VAKVROUWEN IN VEERTIG JAAR LANDSCHAPSARCHITECTUUR

In het boek ‘Vakvrouwen – In veertig jaar landschapsarchitectuur’ beschrijft
landschapsarchitecte Yttje Feddes de ontwikkelingen in de landschapsarchitectuur
van de afgelopen veertig jaar. Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de uitreiking
van de Bijhouwerprijs 2020, die Feddes ontvangt voor haar bijdrage aan het vak. Ze
grijpt de gelegenheid aan om naast haar eigen verhaal negen inspirerende
vakvrouwen voor het voetlicht te brengen en zo de emancipatie van het vak te
koppelen aan die van de vrouw in het vak. Uitgeverij Blauwdruk

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

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

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

Newsletter ABAJP | BVTL

5

