
34ste Facility Night
Dinsdag 28 november vanaf 15u30
Docks Dome Brussel

PRAKTISCHE INFO

Datum en locatie
Dinsdag 28 november 2017 vanaf 15u30 
Docks Dome Brussel, Lambermontlaan 1 Brussel

Parkeren doet u gewoon in de ondergrondse parkings in het shopping center zelf. U 
gaat naar de bovenste verdieping (Docks Dome staat aangeduid) en u meldt zich aan de 
receptie.

Deelnameprijs
Facility Managers, HR-/aankoop-/IT-/logistiek-/onderhouds-/veiligheidsverantwoordelijken, 
building & real estate managers, office & general service managers, …: 95 euro (+ Btw)
Toeleveranciers, consultants, bedrijfsleiders en niet strikt facilitair betrokkenen 
(anderen dan hoger vermeld): 285 euro (+ Btw)

Inschrijven
Uitsluitend via het antwoordformulier op de website www.kicom.be 
of eventueel via pw@kicom.be.

Annulatievoorwaarden
Zie website

Organisatie en informatie 
www.kicom.be - Ki’ communications
Patrick Wendelen – 0475 / 55 00 73 – pw@kicom.be

Eveline Braam
The New Farm Den Haag

Bart De Keyzer
Avantgarde

Arch. Vincent Callebaut
STEDEN 2050, de vruchtbare stad versus 
de uitdagingen van de 21e eeuw’

BUILDING THE FUTURE

Biografie Arch. Vincent Callebaut
De visionaire en milieubewuste architect Vincent Callebaut werd in 1977 geboren 
in België en studeerde aan de ULB. Vanuit zijn bureau in Parijs en met zijn op de 
natuur geïnspireerde projecten, pleit hij voor een nieuwe visie op de mens. 
In 2014 vertrouwde de stad Parijs hem in het kader van het ‘Plan Climat Energie’ 
(dat de broeikasgassen met 75% wil verminderen tegen 2050) een studie toe. Die 
moest hoge energieproducerende gebouwen die een positieve energie opleveren, 
integreren in acht symbolische wijken van de hoofdstad. De coverfoto is een 
impressie van een project dat zijn kantoor uitwerkt voor Tour & Taxis Brussel.

www.vincent.callebaut.org 

Project T & T Brussels – Copyright Callebaut Architects



15.30u Onthaal

16.45u Opening door Patrick Wendelen   
 Ki’ communications, Organisator Facility Nights

17.00u The New Farm, Den Haag (NL)
 Eveline Braam
 Directeur

17.20u Bedrijfsterreinen met een hoge biodiversiteit; een dynamisch geheel of een 
 constante zorg! (NL)
 Kantooromgevingen volgen trends en financiële wetmatigheden, maar de 
 eigenlijke terreinen missen vaak dezelfde dynamica na hun initiële constructie.
 Een wetenschappelijke en financiële benadering tot terreinbeheer aan de hand van 
 enkele ‘case studies’
 Bart De Keyzer
  Landschapsarchitect & bosbouwkundige - bestuurder Avantgarden NV

17.45u Koffiepauze

18.30u ‘STEDEN 2050, de vruchtbare stad versus de uitdagingen van de 21e eeuw’ (FR)
 Hoe kunnen we koolstofarm gaan leven en de klimaatopwarming tegengaan? 
 Hoe de negen miljard mensen voeden die binnenkort niet alleen onze planeet, maar ook de
 steeds schaarsere hulpbronnen zullen moeten delen? Waar moeten ze wonen? Zullen de 
 steden van de XXIe eeuw de uitdaging van de energietransitie aankunnen? Stuk voor stuk  
 cruciale vragen waarop architect Vincent Callebaut en zijn teams milieuverantwoorde 
 antwoorden hebben. Vanuit deze visie, deze ‘ondernemingsdrang’, denken ze nieuwe levens
 stijlen uit. Hun projecten komen tot leven in de steden van morgen: metabool, vruchtbaar en 
 creatief. Gevels gaan steeds meer op onze huid lijken. Ze zijn intelligent, regeneratief en 
 organisch. Daken worden de nieuwe vloer van de groene stad. De tuin is niet langer een 
 uitloper van een gebouw, de tuin is het gebouw! Architectuur wordt bebouwbaar, eetbaar 
 zelfs. Al het afval wordt gerecycleerd, waardoor er een nieuwe circulaire economie ontstaat. 
 De projecten die in dit werk worden voorgesteld, zijn heuse manifesten die de natuur en het  
 platteland terug naar de stad willen brengen. Geen cosmetische natuur die gebouwen 
 maquilleert enkel en alleen om ze mooier te maken. Wel een proactieve natuur die onze 
 energieverslindende steden omtovert tot voedende biotopen en de burgers tot tuiniers. 
 Of om het met de woorden van Vincent Callebaut te zeggen: “Verander onze steden in 
 ecosystemen, onze wijken in bossen en onze gebouwen in bewoonde bomen: zo luidt 
 ons motto!” 
 Arch. Vincent Callebaut
 Callebaut Architects

19.45u Afsluiting door Patrick Wendelen en invitatie tot de receptie

20.30u Walking diner

 Catering by

PROGRAMMA

www.dmg-security.be
philippe@dmg-group.be

www.suezbelgium.be 

www.beckhoff.be
j.vangeel@beckhoff.com

www.usgprofessionals.be

www.merak.be
info@merak.be

www.staplesadvantage.be
salesbe@staples.be

www.facilicom.be
03 224 38 21

www.easypost.org
info@easypost.org 

www.imtech.be

www.royalahrend.com

www.receptel.be
sales@receptel.com

www. planonsoftware.com
info-BE@planonsoftware.com

www.freestone.be
contact@freestone.be

www.fruitatwork.eu
youri.aerts@fruitatwork.eu

www.nespresso.com/pro/be/
pro.customerservice@nespresso.com

www.ricoh.be
info@ricoh.be

www.iris.be
riet.debaets@

iris.be

www.cisco.be
info-be@external.cisco.com

professional@dyson.be 
www.dyson.be 

 

www.qualipso.be


