
 

PROJECTWEEK  MAART 2016 

INTERIEURVORMGEVING en LANDSCHAPS- & TUINARCHITECTUUR 

 
Thema: DUURZAME RECONVERSIE VAN INTERIEURS EN LANDSCHAPPEN 

DE PROJECTWEEK is een verplichte seminarieweek vol lezingen, workshops,  film, 

geleide bezoeken. 

De activiteiten worden georganiseerd voor het eerste en tweede jaar 

Interieurvormgeving en de drie jaren van Landschaps- en tuinarchitectuur en zullen 

doorgaan op verschillende locaties op de Bijloke-campus en daarbuiten. 

 

Praktisch: 

Studenten stippelen een eigen parcours uit op de driedaagse, en kiezen uit het aanbod 

minstens 7 activiteiten (uit de reeks lezingen, workshops, films, geleide bezoeken). Meer 

mag natuurlijk ook. Voor sommige activiteiten is beperkt plaats. 

In de week voorafgaand aan de projectweek zal een individuele registratie voorzien 

worden via de website van de schoolofarts.be.  

De Kickoff van maandag 9u30 is verplicht voor alle studenten en wordt voorzien in het 

grote auditorium in gebouw B van de campus Schoonmeersen. (Zie verder bij onderdeel 

Kickoff voor de locatie en bereikbaarheid) 

Aanwezigheden worden geregistreerd.  

Aansluitend aan het Symposium worden op donderdag 17 maart per jaar en opleiding 

excursies ingericht naar verschillende bestemmingen. Meer info via de organiserende 

ateliertitularissen.  



 

DUURZAME DAGEN ’16 - PARTNERS 

Gent Klimaatstad  

Gentse burgers, bedrijven, verenigingen, scholen en de 

Stad maken van Gent samen een klimaatneutrale stad. 

Gent anno 2050 heeft zo goed als geen negatieve impact 

meer op het klimaat, en is dan ‘klimaatneutraal’. Alles wat we doen, draagt dan vrijwel niet 

meer bij tot de klimaatverandering of opwarming van de aarde. 

Gent is al sinds mensenheugenis een stad waar nieuwe trends ontstaan. Met hun koppigheid, 

lef en nieuwsgierigheid naar nieuwe, andere dingen en culturen kunnen de Gentenaars 

omgaan met verandering. Dat maakt dat Gent ook in de 21ste eeuw een trendsetter is om 

ontwikkelingen op te pikken die van Gent een stad maken waar het ook over 50 jaar nog goed 

wonen is.  

Enthousiastelingen verenigden zich al in 2009 in het Gents Klimaatverbond om te zoeken 

naar allerlei manieren om onze impact op het klimaat te verminderen. Deze groep voorlopers 

zette sindsdien een heleboel acties op touw om van Gent een klimaatvriendelijke stad te 

maken. 

Veel van de acties die binnen dit Klimaatverbond ontstonden zijn intussen groot geworden en 

bekend bij een breder publiek. Denk maar aan de Leefstraten, Transitie UGent of Green 

Track. In Gent borrelen nu initiatieven op om de leefbaarheid van de stad te vergroten. 

Repaircafés, deelinitiatieven, groepsaankopen en stadslandbouw vinden niet langer in de 

marge plaats, maar in het hart van Gent. 

We zijn intussen dus met heel veel om van onze stad een plek te maken waar een goed 

klimaat heerst om te wonen, te ondernemen, te werken en te leven. 

1. Initiatieven zoals groepsaankopen van zonnepanelen of groepsinvesteringen in 

windmolens zorgen dat we ons klimaat niet verder belasten voor onze 

energiebevoorrading.  

2. Mensen die auto’s delen of – nog beter – de fiets nemen zorgen voor een betere 

luchtkwaliteit in onze stad. Mensen die eigen groenten kweken vermijden vele 

transportkilometers.  

3. De vele Gentenaars die hun huis isoleren zorgen dat er minder energie verloren gaat 

en dus minder CO2 uitgestoten wordt.  

4. Handelaars en bedrijven die fietsenstallingen plaatsen of hun energieverbruik verlagen 

door kleine of grotere ingrepen, dragen allemaal hun steentje bij. 

Teveel om op te noemen, te veel om in één verbond te bundelen. We veranderen onze stad 

langzaamaan samen naar een stad met een goed klimaat en vooral, een stad die goed is vóór 

het klimaat. 

Kortom, we zijn op weg naar Gent klimaatstad. Een stad waar je gezonde lucht inademt, waar 

je voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met ruimte 

om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en comfortabele huizen, 

een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de zonnepanelen overuren draaien, een 

stad die energieonafhankelijk is. In 2050 wil Gent zo’n stad zijn, zonder impact op het 

klimaat. 

 

https://klimaat.stad.gent  

https://klimaat.stad.gent/


 

 

 

zie ook:  klimaat.stad.gent/nl/hetboekisbeterdanhetklimaat   

https://klimaat.stad.gent/nl/hetboekisbeterdanhetklimaat


 

SoGent – Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 

 

 

Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (voorheen AG SOB) voert het stedelijk beleid 

inzake stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. sogent staat voor een kwalitatieve 

projectontwikkeling en een efficiënt beheer van vastgoed. sogent beheert ook de onroerende 

goederen van het OCMW Gent in Vlaanderen. 

Samen met verschillende partners en stadsdiensten wil sogent Gent uitbouwen tot een warme, 

creatieve en duurzame stad waar het goed is om te wonen en te werken.sogent maakt ruimte 

voor wonen, voor ondernemen en voor groen en beheert een groot aantal percelen die een 

tweede leven krijgen.  

sogent is actief sinds 1998, aanvankelijk als onderdeel van de Stad Gent, vanaf 2003 als 

verzelfstandigd autonoom gemeentebedrijf.  sogent heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en 

een beheersovereenkomst met de Stad Gent en OCMW Gent. sogent telt 50 werknemers. 

Praktisch: 

SoGent:, Voldersstraat 1 (nieuw adres), 9000 GENT 

Telefoon  09 269 69 00 | Fax 09 269 69 99 

info@sogent.be 

www.sogent.be 

 

De emailadressen van onze medewerkers kunt u als volgt samenstellen: 

voornaam.naam@sogent.be.  

 

Bereikbaarheid 

Sogent is vlot bereikbaar per fiets en met het openbaar vervoer. 

Neem tram 1, 4, 22 of 24 of bus 3, 17, 18, 38 of 39 en stap af aan de halte Korenmarkt (3 min 

wandelen); of met tram 1 of 22 aan de halte Kortemeer (4 min wandelen). Wie met de wagen 

komt, kan parkeren in de ondergrondse parking Kouter (4 min. wandelen) of Reep (6 min). 

 

Openingsuren 

Kantoren: De medewerkers van sogent zijn bereikbaar van maandag tot vrijdag 

van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 16.30 uur. 

 

Tentoonstellingsruimte: 
 

De tentoonstellingsruimte is geopend tijdens de kantooruren (zie hierboven) en  

alle zaterdagen tussen 11 en 18 uur.   

Gesloten op zondagen, feestdagen en brugdagen. 

 

http://sogent.be/projecten  

http://sogent.be/projecten


 

 

 

Greentrack 

Een aantal spelers uit Gentse cultuursector hebben hun 

handtekening onder het Green-Trackcharter gezet met als belofte 

duurzamer en ecologischer te werken. Het charter is gebaseerd op 

de vijf onderstaande pijlers. 

Onze vijf punten: 

1. De organisatie ondertekent het charter en engageert zich daarmee om te onderzoeken 

hoe zijn ecologische impact verkleind kan worden. 

2. Binnen elke organisatie wordt een aanspreekpunt aangesteld voor ecologie. 

3. Er wordt een verzameling van een aantal milieu-indicatoren gemaakt om zo een CO2-

berekening mogelijk te maken. 

4. Er wordt een een actieplan opgesteld met jaarlijkse doelstellingen, gekoppeld aan de 

milieu-indicatoren, om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. 

5. De organisatie betaalt een financiële bijdrage om de goede werking van Green Track 

Gent te garanderen. 

Voordelen voor onze leden 

 Ondersteuning bij het verzamelen van gegevens, het opstellen van een actieplan en de 

implementatie ervan in de eigen werking. 

 Een expertisenetwerk van culturele organisaties, lokale bedrijven en overheden, 

middenveldorganisaties en andere Green-Tracksteden. 

 Deelnemen aan een infosessies en uitwisseling rond techniek & gebouwbeheer, 

communicatie, milieuzorg, veggie catering en korte keten, schoonmaak, herbruikbare 

bekers. 

 Samenaankoop van producten, energieleveranciers, … 

 Gezamenlijke acties en belangenbehartiging. 

 Vermelding in de communicatiecampagne. 

 Het gebruik van het Green Track-logo in je communicatie. 

gent.greentrack.be/  

 

 

 

OVAM Ecodesign.link 

De OVAM spant zich dagelijks in voor een kwaliteitsvol en efficiënt afval-, materialen- en 

bodembeheer in Vlaanderen. En dat sinds 1981! 

De wereldbevolking boomt maar onze voorraad aan grondstoffen, materialen en open ruimte 

is schaars en daarom uiterst kostbaar. 

Toch is de beschikbaarheid ervan cruciaal voor onze samenleving. Vanuit ecologisch en 

economisch perspectief, kunnen we dus niet meer rond een duurzaam afvalstoffen-, 

materialen- en bodembeheer. 

  

http://gent.greentrack.be/


 

Daarom zet de OVAM haar schouders onder zes duidelijke doelstellingen: 

 de afvalberg verkleinen; 

 afval hergebruiken en recycleren; 

 afval milieuvriendelijk verwerken; 

 de omslag naar kringloopeconomie – een economie waarin goederen duurzaam 

worden geproduceerd en hergebruikt – inzetten; 

 het saneren van verontreinigde gronden; 

 het voorkomen van nieuwe bodemverontreinigingen.  

Samen met burgers, bedrijven en collega-overheden maakten we van Vlaanderen de 

afgelopen decennia een toonaangevende regio. Maar we willen onze samenleving verder 

sturen richting duurzaam ruimtegebruik en gesloten materialenkringlopen. 

 

4 belangrijke hoekstenen: 

1. De lat hoger voor preventie en hergebruik. We bekijken wat Vlaanderen kan leren van 

nieuwe ontwikkelingen, zoals de deeleconomie en goede praktijken uit het buitenland. 

2. Naar een integrale benadering van de keten. Op basis van best practices inzake 

duurzaam design, materiaalefficiënt produceren en product-dienstcombinaties 

overtuigen we bedrijven om het anders aan te pakken. Consumenten geven we meer 

inzicht in de gevolgen van hun aankoop- en consumptiegedrag. 

3. aar een nog performantere selectieve inzameling. We verbeteren de bestaande 

inzamelsystemen van afval en voeren nieuwe inzamelmethodes in. We zorgen ervoor 

dat selectieve inzameling goedkoper is dan restafval. 

4. Zelfvoorzienend in eindverwerking. Hoe groter de capaciteit voor hergebruik en 

recyclage van afval, hoe minder nood aan eindverwerking. Daarom stemt de OVAM 

de verbrandings- en stortcapaciteit af op het dalende restafvalaanbod: Vlaams restafval 

wordt zoveel mogelijk in Vlaanderen verwerkt en we vermijden overcapaciteit. 

 

Duurzaam Design:  

Om een duurzaam materialenbeleid te voeren, hebben we nood aan duurzame ontwerpen. De 

OVAM stimuleert ecodesign; door een doordacht design worden materialen efficiënter 

gebruikt en gaan producten langer mee en zijn ze makkelijker te herstellen en te recycleren. 

OVAM Ecodesign.link is het trefpunt voor al wie actief is op vlak van duurzame 

productinnovatie. Het brengt de OVAM-instrumenten zichtbaar en toegankelijk bij elkaar én 

wil de OVAM positioneren als een samenwerkingspartner voor alle actoren in de 

levenscyclus van producten. 

Onze drie kernactiviteiten zijn: 

1. informeren en sensibiliseren; 

2. het voeren van innovatief onderzoek en proefprojecten vanuit een sterke link met de 

behoeften en de feedback van de doelgroepen; 

3. het uitbouwen van een netwerk via samenwerkingsverbanden. 

 

  



 

DUURZAME DAGEN ’16 - KICKOFF 

Campus Schoonmeersen - Gebouw B- Auditorium: B  IT16.0180 

Aanvang 9u30 stipt, wees op tijd aanwezig zodat je de anderen niet stoort!!! 

*Openingskortfilm en verwelkoming 

De film houden we nog even achter de hand maar graag verwelkomen we u op de start van de 

Duurzame dagen 2016, de ecologische projectweek van interieurvormgeving en landschaps- 

en tuinarchitectuur. 

 

*Gent Klimaatstad door Valérie De Prycker 

Presentatie over het Gentse klimaatbeleid met focus op concrete projecten en campagnes. 

Meer info alvast op www.klimaatstad.gent  

Gent Klimaatboekje On-line: klimaat.stad.gent/nl/hetboekisbeterdanhetklimaat  

 

Valérie De Prycker  

Stad Gent – Communicatie Dienst Milieu en Klimaat 

Bezoekadres: Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent 

Postadres: Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 

Telefoon: 09 268 24 98 | Mobiel: 0497 41 49 74 

 

*Greentrack / School of Arts 

Wie of wat is Greentrack en wat doet het? En wat heeft de School Of Arts daarmee te maken? 

Of nog beter nog wat heb jij er mee te maken? Sofie Vandamme, vakgroepvoorzitter 

Theoretische Omkadering van de Kunstpraktijk en docent aan het KASK licht toe en nodigt u 

uit om mee te denken. 

 

*Programma Projectweek 

Caroline Poulier van Landschaps en tuinarchitectuur en Tomas Navratil van 

interieurvormgeving loodsen u kort doorgeen de komende activiteiten van de Projectweek. 

 

*Caleidoscoop  

De Pecha Kucha Teaser of nog duurzame dagen in beeld. 

 

Bereikbaarheid Campus Schoonmeersen 
Wandelroute van het Sint-Pietersstation naar campus Schoonmeersen 

VERTREKPUNT 1: AAN DE VOORZIJDE VAN HET STATION 

Ga richting de tunnel onder de treinsporen. (= rechts als je naar het station kijkt).  

Neem de tunnel. Ga de tunnel door tot aan het rond punt.  

Ga rechtdoor de Voskenslaan in. Neem de rechterzijde van de straat.  

Je passeert het "Koninklijk Atheneum"  

Iets voorbij het atheneum treft je de campus Schoonmeersen van de "Hogeschool Gent" aan 

(= wandelpad met groen hekken)  

Neem het wandelpad. Je ziet rechts gebouw C, daarachter gebouw B.  

VERTREKPUNT 2: BINNENIN HET STATION 

Wie met de trein komt verlaat het station langs de achterzijde (= Sint Denijslaan).  

Ga onmiddellijk rechts tot aan het rond punt.  

Sla links de Voskenslaan in.  

Je passeert het "Koninklijk Atheneum"  

Iets voorbij het atheneum treft je de campus Schoonmeersen van de "Hogeschool Gent" aan (= wandelpad met 

groen hekken)  

Neem het wandelpad. Je ziet rechts gebouw C, daarachter gebouw B. 

  

http://www.klimaatstad.gent/
https://klimaat.stad.gent/nl/hetboekisbeterdanhetklimaat


 

DUURZAME DAGEN ’16 - LEZINGEN 
 

L1: Liesbet Van Ackeleyen - OVAM 
Liesbet Van Ackeleyen, zelf interieurvormgever van opleiding, werkt reeds 5 jaar rond het 

thema ecodesign op de OVAM. Haar werk bestaat voornamelijk uit het organiseren van 

de OVAM Ecodesign Award voor studenten, het geven van workshops rond de Ecolizer 

en de OVAM SIS Toolkit en het beheer van de website en sociale media van OVAM 

Ecodesign.link. Het is haar passie om jonge creativelingen te overtuigen van de 

meerwaarde van ecodesign en hoopt iedereen te doen inzien dat ecodesign niet beperkend 

is maar net leidt tot innovatieve, creatieve en succesvolle ideeën. 

 

Liesbet Van Ackeleyen   

OVAM | Team Bedrijven 

Stationsstraat 110 - 2800 Mechelen 

Telefoon: 015 284 152 | Fax: 015 43 44 03 

E-mail: lvackele@ovam.be  

Web: OVEM.be  

 

Titel: Maak jij het verschil?  

 

Inhoud:  
"Duurzaam" is een woord dat ook in de interieurwereld heel wat lading dekt. Vanuit het 

begrip duurzaamheid bekijken we hoe je met de ecologische voetafdruk van een ontwerp 

kan omgaan. Wat kan een designer betekenen voor een duurzame samenleving? Welke 

tools kan je hierbij gebruiken? Hoe kan je de milieu-impact van een product gaan 

verlagen? Kan je met duurzaam design in de prijzen vallen? De OVAM gidst je door de 

mogelijkheden en zet je een stap op weg! 

 

 

L2: Patrick Lefebure - Archipl Architecten 
Archipl is een ontwerpgroep van een tiental architecten die werkt aan zeer uiteenlopende 

opdrachten rond 'maatschappelijk relevante' thema's.  Stedelijke inbreiding, 

herbestemming en restauratie, collectiviteit, onderwijs, zorg, patrimonium, werkplekken, 

kunstintegratie, stedenbouw en planning zijn het werkveld waarbinnen Archipl graag 

actief is en wordt gevraagd.  

Contextualiteit en de relatie met de geschiedenis zijn bij uitstek de kenmerken van de 

stedelijke cultuur waar we werkzaam zijn. Archipl betrekt opdrachtgevers en besturen in 

een uniek 'overlegmodel', een zelfcorrigerend ontwerptraject waarbij door nauw overleg 

vragen en antwoorden steeds dichter bij elkaar komen om uit te monden in een scherp en 

kritisch project.  

Duurzaamheid of het energievraagstuk zijn in dit traject geen opzichzelfstaand thema, 

noch een bouwtechnologisch additief, maar een uitgangspunt en ideologie. Archipl legt 

externe samenwerkingsverbanden met lichtdeskundigen, fotografen, kunstenaars, 3D-

specialisten en studiebureaus voor technische uitrusting en stabiliteit. 

 

Patrick Lefebure - Archipl Architecten  

Sint-Michielsstraat 18, 9000 Gent 

Telefoon: 09 221 22 44 

E-mail: info@archipl.be  

Web: archipl.be/nl  

 

mailto:lvackele@ovam.be
http://ovem.be/
mailto:info@archipl.be
http://archipl.be/nl


 

Titel: De geschikte plek  

 

Inhoud:  

25 jaar bouwen in de context van psychiatrie, sociale woningbouw, werkplekken en 

herbestemming. Altijd met mensen als aanleiding en motief. Discreet aanwezige 

gebouwen, met uitgesproken respect voor individu en omgeving. 

Archipl  herschikt, reconstrueert en transformeert heel wat Gentse gebouwen. 

In het oog springen de herbestemmingsprojecten zoals de Dr. Guislain Site, de sociale 

lofts in De Nieuwe Molens, restaurant Volta en het hoofdkantoor voor het Wit Gele Kruis. 

Het Sint-Baafshuis kreeg recent de eerste Gentse Monumentenprijs. 

Talrijk zijn de ontwerpen voor psychiatrische verzorgingstehuizen, waaronder ook op 

Malta en in Ivoorkust. Archipel Architecten werkt vaak nauw samen met kunstenaars, 

onder wie Thierry De Cordier en Kris Martin.  

Patrick Lefebure zal de visie en drijfveer van het architectenbureau toelichten. 

 

 

L3: Emma Tytgadt – ReFill – Stad Gent 
De Stad Gent experimenteert al meer dan 10 jaar met projecten van tijdelijke invulling op 

vrijgekomen plaatsen en ruimten in de stad, vaak naar aanleiding van 

stadsvernieuwingsprojecten. Die experimenten leverden heel wat ervaring op die nu 

gedeeld wordt met andere Europese steden. 

REFILL streeft drie doelstellingen na: 

1.Uitwisseling van kennis, ervaringen, uitdagingen en instrumenten op vlak van tijdelijke 

invulling en het beleid rond participatie en co-creatie; 

2.Verduurzamen van dynamieken uit tijdelijke invulling, door het onderzoeken van 

business modellen ter versterking van de (financiële) draagkracht van de pioniers, het 

integreren van tijdelijke invulling in nieuwe projecten van stadsontwikkeling en het 

versterken van netwerken; 

3.Transformatie naar een meer open en flexibele overheidsorganisatie, door een 

herziening van de rol als netwerkorganisatie, het creëren van nieuwe verbindingen en 

coalities, en het herbekijken van het juridisch kader hierrond. 

 

Emma Tytgadt  

Project coördinator van Refill, medewerker Dienst Beleidsparticipatie 

Stad Gent 

Bezoekadres: AC Portus- Keizer Karelstraat 1 9000 Gent 

Correspondentieadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent  

Telefoon: 0473 696 916 

E-mail: Emma.Tytgadt@stad.gent  

Web: www.gent.be  

 

 

Titel: REFILL: Tijdelijke invulling – Permanente dynamieken 

 

Inhoud:  

Kennismaking met de ideologie en werkzaamheden van ReFill aan de hand van enkele 

stadsvernieuwingsprojecten, o.a. De Oude Dokken, De Porre, De Standaerdsite. Deze zijn 

tijdens de duurzame dagen ook te bezoeken (mits voorafgaande inschrijving). 

(https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/stadsbestuur/wat-doet-het-bestuur/gent-

internationaal/europese-subsidies-en-projecten/voorbeelden-van-europese-subsidies-en-

projecten/refill-een-urbact-project-rond-tijdelijke-invulling) 

 

mailto:Emma.Tytgadt@stad.gent
http://www.gent.be/


 

 

L4: Jo Lefebure, Patrick Deryckere – Stad Gent  
 

Jo Lefebure, architect  

Leiding Cel Architectuur, 

Dienst Monumentenzorg en Architectuur - 

Departement Cultuur - Stad Gent 

E-mail: Jo.Lefebure@stad.gent 

 

Patrik Deryckere, architect 

Dienst monumentenzorg en architectuur – Stad Gent 

E-mail: Patrik.Deryckere@stad.gent  

 

Titel:  

 

Inhoud:  

 

 

L5: Steven De Bruycker  
Zelfstandig Landschaps- en Tuinarchitect en vertegenwoordiger/adviseur bij Willaert NV 

Boomkwekerij,  

 

E-mail: steven.de.bruycker@willaert.be 

 

Titel: Back to Life, Back to Reality ... 

 

Inhoud:  

Wat is er gebeurd met Eric uit het klein Insectenboek? 

Een klare kijk op de ‘gevaren’ en de opportuniteiten in de hedendaagse en toekomstige 

landschaps- Tuin en Natuurinrichting vanuit een andere invalshoek. 

 

 

L6: Luc De Brabant - Calles ° De Brabant 
Bestuurder van bureau Calles ° De Brabant Landschaftsarchitekten  (Duitsland) 

  

Friedhofsweg 21 – 50259 Pulheim-Brauweiler 

Telefoon: 02234 4332 13 | Fax 02234 4332 10 

E-mail:  de-brabant@cdeb.de 

Web: www.cdeb.de 

 

Titel: “Regionale 2010: een structuurprogramma voor de regio Keulen/Bonn” 

 

Inhoud:  

“Regionale 2010: een structuurprogramma voor de regio Keulen/Bonn”. De Regionale 

2010 is een rits van reconversieprojecten in Nordrhein Westfalen die sinds 2010 via 

wedstrijden gepland werden en sindsdien uitgevoerd werden (of worden). Het bureau 

heeft aan enkele wedstrijden deelgenomen. Op http://www.regionale2010.de/index.html 

kan je een totaaloverzicht vinden. 

 

 

  

mailto:Patrik.Deryckere@stad.gent
mailto:steven.de.bruycker@willaert.be
mailto:de-brabant@cdeb.de
http://www.cdeb.de/
http://www.regionale2010.de/index.html


 

L7: Geert Meysmans 
Landschaps-en tuinarchitect 

Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen aan de 

Erasmushogeschool Brussel in de bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur.  

Vanaf de oprichting in 2006 is hij betrokken bij de vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als 

voorzitter wil hij meewerken aan een toegankelijk platform en netwerk voor Landschaps- 

en tuinarchitecten en al wie geïnteresseerd is aan de buitenruimte.  

In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met 

ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de 

principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. 

 

Van Beethovenstraat 28/501 

2018 Antwerpen 

Telefoon/ fax: 03 458 56 12 | Gsm 0476 970 161 

E-mail info@meysmans.eu 

Web: www.meysmans.eu  

 

Titel: Inrichting park Langerbrugge-Zuid (Gentse kanaalzone) 

 

Inhoud:  

In opdracht van VLM werkt Geert Meysmans, samen met Maat-ontwerpers en 

Witteveen+Bos, aan het ontwerp van voor het park rond de oude electriciteitscentrale van 

Langerbrugge. Het karakter, de eigenheid en de identiteit van de site rond de oude centrale 

dienen als basis voor het ontwerp. De site en het landschap hebben een aparte 

ontstaansgeschiedenis uit verschillende perioden, een samenspel van ondergrond, natuur 

en bebouwing die zich als lagen over elkaar heen voegen. De waardevolle en 

karakteristieke elementen die de bestaande context van het koppelingsgebied biedt, zijn 

uitzonderlijke en specifieke aanknopingspunten.  

 

 

L8: Peter Swyngedauw - Omgeving 
Bestuurder | landschapsarchitect - ruimtelijk planner bij Omgeving  

OMGEVING is een onafhankelijk ontwerpbureau op het vlak van ruimtelijke planning en 

ontwikkeling, architectuur en de inrichting van publieke ruimten. Het bureau is opgericht 

in 1973. Sindsdien heeft het bureau zich opgewerkt tot een toonaangevend bureau, met 

een gedreven en ervaren team van meer dan 50 architecten, stedenbouwkundigen, 

ruimtelijk planners, geografen, landschapsarchitecten en mobiliteitsdeskundigen. 

 

Peter Swyngedauw voor Land.Urb bvba 

Bestuurder, landschapsarchitect, ruimtelijk planner 

Mobiel: 0485 70 26 64 

OMGEVING cvba  Uitbreidingstraat 390, 2600 Berchem 

Telefoon: 03 448 22 72 | Fax : 03 440 13 93 

E-mail: info@omgeving.be 

Web: omgeving.be  

Mobiel: 0485 70 26 64 

 

Titel: teruggrijpen naar landschappelijke patronen 

 

Inhoud:  

10 beelden, 10 projecten, 10 verhalen …. 10 landschappelijke patronen 

 

mailto:info@meysmans.eu
http://www.meysmans.eu/
mailto:info@omgeving.be
http://omgeving.be/


 

L9: Stefaan Onghena - Casa pouBelle 
De Gentse interieurarchitect Stefaan Onghena is reeds jarenlang bedrijvig in ecologische 

vormgeving en is tevens oprichter van de vzw Ecofolie. Voor deze ontwerper zijn 

ecologie en recyclage geen modieuze begrippen maar uitgangspunten. Een actueler en 

toekomstgericht thema is moeilijk denkbaar! 

Stefaan Onghena (°1966) werd reeds op jonge leeftijd getroffen door de consumptie- en 

wegwerpcultuur in onze westerse samenleving. Later, na een opleiding 

binnenhuisarchitectuur aan St Lucas te Gent kreeg hij bij diverse renovatieprojecten de 

gelegenheid woningen duurzaam te verbouwen. Herbruik, recyclage, energiezuinigheid en 

ecologische toepassingen kregen door de jaren heen toenemende aandacht bij 

verbouwingen. Parallel ontwierp hij een hele reeks meubelen met divers afval als 

grondstof. De tergend trage evolutie die ons land kent in de hele transitie tot een groene 

economie heeft Onghena ertoe gebracht om de vzw Ecofolie op te richten, met als doel 

kleinschalig concrete ecologische oplossingen aan te reiken zowel op vlak van wonen, 

mobiliteit als lifestyle. 

 

Casa pouBelle 

Sparrestraat 41, 9000 Gent 

Telefoon: 09 226 90 99 | Mobiel : 0495 26 90 99 

E-mail: stefaan.onghena@gmail.com   

Web: www.casapoubelle.be | www.ecofolie.org | www.ecobouwers.be/klimaathuis/casa-

poubelle  

 

Titel: Casa pouBelle 

 

Inhoud:  

Een virtuele rondleiding in zijn eigen woning, een renovatieproject waarin de uitersten 

van het ecologisch renoveren worden afgetast.  

 

 

L10: Sofie Rédelé – Re-Vive 
Re-Vive is een buitenbeentje onder de projectontwikkelaars. Een team van 21 jonge 

medewerkers werkt dag in dag uit aan een totaal nieuwe visie op wonen. Wij ontwikkelen 

immers woningen en appartementen waar iedereen wel bij vaart. Betaalbare 

toparchitectuur met veel groenruimte waar het fantastisch leven is. Want ‘living The Good 

Life’ is onze ambitie. 

Daarom investeert Re-Vive in de duurzame transformatie van oude industriële sites. Zo 

wordt de druk op de schaarse open en groene ruimtes weggenomen. Bovendien krijgt het 

stedelijke weefsel een hernieuwde dynamiek, want vele oude sites genieten een centrale 

ligging. 

Voor deze duurzame en transparante aanpak werd Re-Vive als het eerste Belgische bedrijf 

bekroond met de B-Corp accreditatie, het meest objectieve bewijs dat maatschappelijke en 

ecologische objectieven minstens even belangrijk zijn dan winst. 

 

Sofie Rédelé 

Telefoon: 0473 54 13 45 

ReVive 

Kleemburg 1, 9050 Gent 

Telefoon: 09 395 50 00 

E-mail: info@revive.be  

Web: www.revive.be  

 

mailto:stefaan.onghena@gmail.com
http://www.casapoubelle.be/
http://www.ecofolie.org/
http://www.ecobouwers.be/klimaathuis/casa-poubelle
http://www.ecobouwers.be/klimaathuis/casa-poubelle
mailto:info@revive.be
http://www.revive.be/


 

Titel: 

 

Inhoud:  

 

 

L11: Luc Eeckhout - evr-Architecten 
evr-Architecten benadert duurzaamheid altijd vanuit een brede visie: startend bij het 

projectproces zelf, over correcte inplanting, beheerste mobiliteit, minimum- energie en 

watergebruik, verantwoord materiaalgebruik, maximale flexibiliteit en toegankelijkheid, 

tot en met het anticiperen op een later minimaal beheer.  

Voor evr-Architecten is duurzaamheid allesbehalve beperkend, maar net een bron van 

inspiratie en zingeving. Het is tegelijk een noodzakelijke én positieve beweging. evr-

Architecten staat ook mee aan de basis van verschillende duurzaamheidsmeters 

(objectiverende methodes en ontwerptools) die op dit ogenblik gebruikt worden of op 

stapel staan in Vlaanderen. 

 

Luc Eeckhout 

evr-Architecten bvba        

Ontwerpteam voor duurzame architectuur en stedenbouw   

Goudenleeuwplein 1, 9000 Gent Belgium 

Telefoon/ fax: 09 228 57 52 

E-mail: luc.eeckhout@evr-architecten.be  

Web: www.evr-architecten.be   

 

Titel: In de circulair werkende stad 

 

Inhoud: 

Onze visie op materialen is achterhaald. Denken in eindeloze kringlopen waarin afval 

nauwelijks nog bestaat beïnvloed onze manier van ontwerpen. 

Een presentatie over een fictief persoon wonende in een circulair werkende stad aan de 

hand van enkele concrete voorbeelden. 

 

 

L12: Kenny Windels - Studio Basta 
Studio Basta is een jong bureau voor tuin- en landschapsarchitectuur gevestigd in Kortrijk. 

Zij ontwerpen zowel pittige privétuinen als (semi) openbare projecten, telkens met veel 

aandacht voor de geest van de plek en de gebruikers.  

Startend vanuit een creatief concept werken ze doorheen alle schaalniveaus en alle 

budgetten. 

 

Studio Basta bvba 

 

Kenny Windels, Bert Buschaert 

Wagenmakersstraat 37A, 8500 Kortrijk, België  

Telefoon: 056  21 61 00 

Mobiel Kenny 0472 77 52 97 

Mobiel Bert 0479 32 27 32  

E-mail: studiobasta@gmail.com 

Web: www.studiobasta.be | www.facebook.com/StudioBasta 

 

Titel: Reconversie van verloederde plekken, fabrieksites en landbouwlandschappen 

tot kleinschalige buurtgroen, recreatiesites en land art landschappen.  

mailto:luc.eeckhout@evr-architecten.be
http://www.evr-architecten.be/
mailto:studiobasta@gmail.com
mailto:studiobasta@gmail.com
http://www.studiobasta.be/
http://www.facebook.com/StudioBasta


 

 

Inhoud:  

1. Regenboogtuin - Jardin eSKYlier - Hospitaal: reconversie van braakliggende terreinen/ 

afbraak gebouwen 

2. Casalis - WuWei: reconversie van huidige fabriekssites tot respectievelijk 

bureau/showroom/woning en Hotel/wellness/workmeeting/restaurant 

3. Archstoyanie: reconversie van landbouwlandschap tot landschapspark als 

cascostructuur voor Land Art.  

 

 

L13: Hilde Vanwildemeersch - Helemaal Helder 
 

Als bestuurslid van Casa Calida vzw promootte Hilde Vanwildemeersch strobalenbouw 

en gaf ze workshops en opleidingen. In aannemingsbedrijf  Het StroBuro cvba was ze 

verantwoordelijk voor de promotie van de bouwwijze, adviesverlening, begeleiding van 

zelfbouwers, workshops en lezingen, het netwerk en de verkoop van grondstoffen voor 

kalkhennep- en strobalenbouw. Ondertussen bereidt ze met een aantal aannemers die al 

jaren actief zijn in de strobalen- en kalkhennepbouw een nauwere samenwerking voor in 

een aannemerscoöperatie voor natuurbouw onder de naam Helemaal Helder. 

 

Helemaal Helder 

Hilde Vanwildemeersch 

Weefselstraat 36 - 9000 Gent 

Mobiel: 0498 830 930 

E-mail: hilde@helemaalhelder.be  

Web: www.helemaalhelder.be  | www.facebook.com/hetstroburocvba  

 

Titel: De natuur als bouwinspiratie en bouwleverancier 

 

Inhoud:  

Omdat het zo logisch is om te bouwen met de natuur, wil Hilde Vanwildemeersch 

natuurlijk bouwen beter op de kaart zetten. 

 

 

L14: Gad Geladi (VS) 
Gad Giladi was formal president of the European Lighting Designers’ Association. Now 

he is a self employed architect – lighting designer and CEO of  Giladi Associates, 

architectural lighting design in Brussels. 

He leads workshops, gives lectures and published numerous articles on sustainable 

lighting strategies and projects. (PLD magazine 1998-2002-2004-2008-2009,…) 

 

Gad Geladi 

Rue de Tenbosch 85, B-1050 Ixelles, Belgie 

Telefoon: 0489550795 

E-mail: giladi.gad@gmail.com  

 

Titel: Is the Designer Responsible for a Sustainable Environment? 

 

Inhoud:  

 

 

  

mailto:hilde@helemaalhelder.be
http://www.helemaalhelder.be/
http://www.facebook.com/hetstroburocvba/
mailto:giladi.gad@gmail.com


 

Slotlezing: Catherine Mosbach (Fr) 
Catherine Mosbach, International ASLA 

 
Catherine Mosbach is an award-winning landscape architect who has a pan-European 

reputation. A 1986 graduate of the landscape architecture program of the Ecole Nationale 

Supérieure de Paysage de Versailles, she began her practice in Paris in 1987. That same 

year, she began her efforts as a co-founder and co-editor of the review, Pages Paysages.  

 

Among her principal built works are the archeaological park of Solutré, the Floral Canal 

Promenade at St-Denis, and the Bordeaux Botanical Garden, a Modernist design of 

thematically arranged plantings showcasing biodiversity in a formerly industrial setting 

that was featured in the Groundswell exhibition at the Museum of Modern Art in New 

York City. In her practice, she speaks out against the “smoothing over of public space,” 

pleading for the connection between people and locations with the help of contemporary 

landscape techniques. Her interpretations go far beyond the visual, stemming from a 

phenomenological view of the landscape. Her recent projects are characterized by 

temporal issues and their appropriate language and by the co-production of the urban 

landscape with its protagonists.  

 

Last fall, she was selected along with the Tokyo-based architecture firm, Sanaa, and other 

specialists to design the Louvre’s first satellite museum in the coal mining town of Lens, 

in northern France. Among her other recent accomplishments, Mosbach served as a 

visiting professor at the University of Pennsylvania’s Graduate School of Fine Arts in 

2003 and, that same year, won the Rosa Barba Europeen Landscape prize at the 3rd 

European Biennial on Landscape of Barcelona for the Bordeaux Botanical Garden. 

 

Titel: Parc Louvre Lens, e.a. 

 

Inhoud:  

Enkele van haar realisaties : Parc Louvre Lens, samen met Sanaa; Botanische tuin en 

serres van Bordeaux, samen met F.-H. Jourda; Archeologisch en botanisch park van 

Mâcon 

 

www.youtube.com/watch?v=9pDjRZK3T3o 

www.youtube.com/watch?v=BP8jh9LgX3g   

vimeo.com/45696535  

http://www.youtube.com/watch?v=9pDjRZK3T3o
http://www.youtube.com/watch?v=BP8jh9LgX3g
https://vimeo.com/45696535


 

DUURZAME DAGEN ’16 - FILMS 
 

National Geographics: 6 GRADEN 

 
De aarde warmt op. In het jaar 2100 kan de gemiddelde 

temperatuur wereldwijd maar liefst met zes graden Celsius zijn 

gestegen. Dat voorspellen wetenschappers. Maar wat betekent 

een stijging van zes graden voor de mens? National 

Geographic brengt, graad voor graad, in beeld wat de 

consequenties van deze temperatuurstijging voor de toekomst 

van de mens en onze planeet zijn. We zien de eerste gevolgen: 

het koraalrif in Australië, de ijsvlaktes in Groenland en het 

regenwoud in de Amazone veranderen onder invloed van de 

hogere temperatuur. Wat staat ons nog meer te wachten? En 

wat kan er gedaan worden om het tij te keren? 

(Duur: 1u36min) 

 

 

 

The Age of Stupid  
 

is een Britse speelfilm uit 2009 van Franny Armstrong en John 

Battsek. De film beleefde zijn Engelse première op 15 maart 

2009. De film is een mix tussen een drama, documentaire en 

een animatiefilm met in de hoofdrol Pete Postlethwaite, die 

een oude man speelt in het jaar 2055. Hij kijkt naar 

archiefbeelden over de wereld in 2008 en vraagt zich af: Why 

didn't we stop climate change when we had the chance? 

(Waarom hebben we de klimaatsveranderingen niet gestopt 

toen we de kans hadden?) 

(Duur: 1u32min) 

 

 

 

 

TED Talks: Sustainability by design 

Humans are builders and creators—but how can we build 

thoughtfully, without waste? These talks explore sustainable 

design—both past and present—and its beautiful, inspiring 

results.  

  (Duur: ±2u) 

 

 

  



 

DUURZAME DAGEN ’16 - WORKSHOPS 
 

OVAM SIS Toolkit 
De OVAM SIS toolkit ('SIS' staat voor 'Sustainable Innovation System') is een 

ontwerpinstrument om duurzaamheidsprincipes beter te integreren in innovatie- en 

designprocessen 

Uitleg over de werking van de toolkit en dan ermee aan de slag aan de hand van enkele cases. 

Meer info op: 

www.ecodesignlink.be/nl/sis-toolkit   

www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ovam-sis-toolkit  

 

Praktisch: 

Locatie: Atelier 1, Aantal deelnemers: max 25 per sessie | 6 sessies. (zie schema)  

Inschrijving noodzakelijk 

 

 

ECOLIZER 
Uitleg over de werking van de Ecolizer en dan ermee aan de slag aan de hand van enkele 

cases. 

"De ecolizer is een instrument voor berekening van de milieu impact van materialen en 

productieprocessen." 

Aan de hand van enkele cases berekenen en vergelijken we de eco indicatoren van materialen, 

productie, transport en energie van enkele meubels. 

Meer info op: 

www.ecodesignlink.be/nl/ecolizer  

www.ecolizer.be/  

 

Praktisch: 

Locatie: Atelier 2, Aantal deelnemers: max 25 per sessie | 3 sessies.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 

 

 

GREENTRACK 
Green Track wil de Gentse cultuursector duurzamer en ecologischer maken. Daarom hebben 

een aantal spelers uit de sector het Green Track-charter ondertekend om samen te werken aan 

een duurzame sector en samenleving, en kennis met elkaar uit te wisselen. 

Brainstorm mee over concrete voorstellen om de voetafdruk van  het KASK / School Of Arts 

/ Hogent te verlagen.   

Meer info op: 

http://gent.greentrack.be/over-green-track/ 

http://greentrack.be/ 

 

Praktisch: 

Locatie: Atelier 1, Aantal deelnemers: max 25 per sessie | 2 sessies.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 

 

 

  

http://www.ecodesignlink.be/nl/sis-toolkit
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/ovam-sis-toolkit
http://www.ecodesignlink.be/nl/ecolizer
http://www.ecolizer.be/
http://gent.greentrack.be/over-green-track/
http://greentrack.be/


 

DUURZAME DAGEN ’16 - GELEIDE BEZOEKEN 

Dienstencentrum Ledeberg met Jan De Vylder 

 
 

Jan De Vylder vormt samen met Inge Vinck en Jo Taillieu het bureau 'architecten de vylder 

vinck taillieu'. Ze zijn bekend voor hun poëtische, intuïtieve aanpak en de liefde voor het 

tekenen. Beperkingen en condities zien ze als een bron van inspiratie. Carte blanche voelen ze 

eerder als oncomfortabel aan. Ze tonen graag de duurzame aspecten van hun verbouwing van 

het dienstencentrum van Ledeberg ter plaatse. 

 

Meer info op: 

http://www.architectendvvt.com/projects/l-berg/0/0/0/2/  

https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-vernieuwd-

dienstencentrum  

http://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/d2a8b4e9-6fb8-e511-8c81-

00505698671c 

http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/cobra-kijkt-tv/canvasconnectie/1.1784082 
http://www.belg.be/4158/nieuws/dienstencentrum-ledeberg-wordt-in-ere-hersteld/ 
 

Praktisch: 

Locatie: Ledebergplein Ledeberg. (tram vanaf Korenmarkt richting Moscow 4, 41, 42) 

Samenkomst om 9u, duur ±80min 

Aantal deelnemers: max 30 per bezoek | 1 bezoek.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 
 

  

http://www.architectendvvt.com/projects/l-berg/0/0/0/2/
https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-vernieuwd-dienstencentrum
https://stad.gent/ledeberg-leeft/de-deelprojecten-van-ledeberg-leeft/naar-een-vernieuwd-dienstencentrum
http://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/d2a8b4e9-6fb8-e511-8c81-00505698671c
http://inschrijvingevenementen.gent.be/Event/Details/d2a8b4e9-6fb8-e511-8c81-00505698671c
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/film/cobra-kijkt-tv/canvasconnectie/1.1784082
http://www.belg.be/4158/nieuws/dienstencentrum-ledeberg-wordt-in-ere-hersteld/


 

Nieuw leven in de Oude Dokken met Yves Deckmyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opwaardering van het Houtdok, het deel van de Oude Dokken vlak bij de Muide, is 

definitief ingezet. Ruim twee jaar na de start van de werken zijn de historische kaaimuren in 

ere hersteld en opengemaakt, ligt er een nieuwe wandelpromenade rondom het dok en is er 

een hellend vlak voor plezierbootjes gebouwd in afwachting van de toekomstige jachthaven. 

De Vlaamse waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het Gentse 

stadsontwikkelingsbedrijf sogent stonden in voor deze werken. Vanaf midden 2017 legt de 

Stad Gent een wijkpark aan rond de oevers van het Houtdok. Wandel mee met Yves 

Deckmyn en ontdek dit toekomstig woongebied. 

www.oudedokken.be/  

www.oudedokken.be/nieuw-leven/projecten/ 

www.sogent.be/projecten/stadsdelen/oude-dokken 

stad.gent/over-gent-en-het.../nieuw-leven-de-oude-dokken  

denieuwedokken.gent   
 

Praktisch: 

Locatie: hoek Houtdoklaan, Muidebrug (tram vanaf Korenmarkt richting Muide 2, 21, 22) 

Samenkomst om 9u of 11u,  duur ±80min  

Aantal deelnemers: max 30 per bezoek | 2 bezoeken.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 
 
 

Doorlopend (niet begeleid): 

SoGent Tentoonstellingsruimte: 

 
Voldersstraat 1 (nieuw adres), 9000 GENT 

De tentoonstellingsruimte is geopend tijdens de kantooruren (zie hierboven) en  

alle zaterdagen tussen 11 en 18 uur.   

Gesloten op zondagen, feestdagen en brugdagen. 

 

http://www.oudedokken.be/
http://www.oudedokken.be/nieuw-leven/projecten/
http://www.sogent.be/projecten/stadsdelen/oude-dokken
https://stad.gent/over-gent-en-het.../nieuw-leven-de-oude-dokken
http://denieuwedokken.gent/


 

 

De Porre met Nele Vanhooren 

 

Sogent renoveerde de voormalige spinnerij en weverij ‘De Porre’ in de wijk Moscou. Op de 

voormalige industriële site werd er ruimte voorzien voor groen, wonen en enkele publieke 

functies. Aan de Jules de Saint-Genoisstraat werd een wijkpark van ruim 10.000 vierkante 

meter gerealiseerd. De uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het 

nieuwe Wijkcentrum De Porre behoren ook tot het project. 

De herbestemming van de fabriekssite werd verder door sogent gecoördineerd. Er werd 

gekozen om ruimte in te vullen met groen, woningen en enkele publieke functies. Aan de 

Jules de Saint-Genoisstraat werd een wijkpark van ruim 10.000 vierkante meter gerealiseerd. 

De uitbreiding van de basisschool De Sportschool en de bouw van het nieuwe Wijkcentrum 

De Porre behoorden ook tot de herbestemming. Je kan het samen met Nele Vanhooren 

bezoeken. 

Meer info: 

http://www.sogent.be/projecten/stadsdelen/de-porre  

http://www.vandriesschearchitecten.be/042%20wijkpark%20De%20Porre.html  
https://www.flickr.com/photos/ag-stadsontwikkelingsbedrijf-gent/11323433133/in/album-

72157623499766361/  
 

Praktisch: 

Locatie: Jules de Saint-Genoisstraat (tram vanaf Korenmarkt richting Moscou 4) 

Samenkomst om 9u of 11u,  duur ±60min  

Aantal deelnemers: max 30 per bezoek | 2 bezoeken.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 
  

http://www.sogent.be/projecten/stadsdelen/de-porre
http://www.vandriesschearchitecten.be/042%20wijkpark%20De%20Porre.html
https://www.flickr.com/photos/ag-stadsontwikkelingsbedrijf-gent/11323433133/in/album-72157623499766361/
https://www.flickr.com/photos/ag-stadsontwikkelingsbedrijf-gent/11323433133/in/album-72157623499766361/


 

Standaertsite met Eveline Hanssens en Nathalie Desmet 

 

Eind 2013 kocht de Stad Gent de terreinen van de voormalige doe-het-zelf-zaak Standaert in 

het centrum van Ledeberg. De herinrichting van de Standaertsite is een unieke kans om in het 

dichtbebouwde Ledeberg een plek te creëren waar alle buurtbewoners terecht kunnen. 

Bij het uitwerken van een nieuwe invulling voor de Standaertsite werden eerst de noden, 

behoeften en wensen van de buurt uitvoerig bevraagd. Eén behoefte springt er duidelijk uit: 

ruimte om elkaar te ontmoeten, zowel in openlucht als binnen. 

Tegen eind 2018 zou de herinrichting van de Standaertsite klaar zijn. 

Tijdelijke invulling 

Omdat de definitieve inrichting nog even op zich laat wachten, is de tijdelijke invulling van 

de Standaertsite alvast van start gegaan. Je kan deze samen met Eveline Hanssens en Nathalie 

Desmet bezoeken. 

Meer info: 

http://www.ledebergdoethetzelf.be/  

http://www.sogent.be/projecten/bouwprojecten/standaertsite  

 

Praktisch: 

Locatie: Hovenierstraat 40, 9050 Ledeberg (tram vanaf Korenmarkt richting Melle 24) 

Samenkomst om 9u of 10u,  duur ±45min  

Aantal deelnemers: max 30 per bezoek | 2 bezoeken.  (zie schema) 

Inschrijving noodzakelijk 
 

  

http://www.ledebergdoethetzelf.be/
http://www.sogent.be/projecten/bouwprojecten/standaertsite


 

 

DUURZAME DAGEN ’16 - DAGEXCURSIE 

Met  Steven De Bruycker: 

Het landschapspark Drongengoed met de tuin als refuge! 

  

Bezoek aan Privé tuin te Ursel: Ontwerper Steven De Bruycker  

Tijdens deze excursie bezoeken we een tuin waar wilde planten als refuge een plaats vinden in 

de tuin en ontdekken we hoe de natuur, ‘het wastine landschap’ zich herstelt op afgegraven 

maisakkers en voormalige  geplagde dennenbossen in het Maldegemveld. 

 

Praktisch: 

Bus vertrekt aan school om 9.00 uur  

Afspraakplaats: 9u45 Middelweg 124    9910 Ursel                                                                                                                                            

Tijdsduur 1u30 

Bezoek aan het Life- Project Vlaams Veldgebied: Natuurgebied Maldegemveld te Maldegem 

Afspraakplaats: Maria Grot te Maldegem Kleit  

Einde voorzien omstreeks 16u. Stevige wandelschoenen of laarzen noodzakelijk. 

Lunchpakket meenemen. De Woensdag zijn er geen horecazaken open in de buur.  

  



 

Excursies op donderdag 17 maart: 
 

Excursie 1e BLTA: 

Arboretum van Wespelaar en privétuin van Dhr. de Spoelbergh, beiden te Wespelaar; 

We gaan met eigen vervoer. Er is een directe trein (IC 4109 richting Leuven) die vanuit 

St. Pietersstation vertrekt om 9.01 uur  en om 10.06 aankomt in Haacht-Wespelaar. 

Vandaar gaan we 5 min. te voet naar het arboretum. 2 gidsen begeleiden ons door het 

arboretum (ong; 2 uur). Na een picknick (zelf mee te brengen) ter plaatse, bezoeken we 

eveneens onder begeleiding de privétuin van Dhr. de Spoelbergh (ontwerp J. Wirtz); ook 

ongeveer 2 uur. 

Begeleiding: C. Poullier, B. Depestel, … 

 

Excursie 2e BLTA:  

Geleid bezoek aan het Enamebos in het kader van de lessen ecologie. Met eigen vervoer. 

Concrete afspraken in de les ecologie. Begeleiding : Nele De Cock, …. 

 

Excursie 3e BLTA: 

LANDSCHAP MET ZORG, VOEDSEL EN NATUUR 

Programma (door Luc Deschepper) 

 

- het natuurontwikkelings- en -educatief park De Groene Long te Kuurne: een gebied, 

oorspronkelijk bestemd als woonuitbreidingsgebied, werd in 1992 ingericht als een 

natuurpark met een evenwicht tussen de ecologische, recreatieve, educatieve en de 

maatschappelijke functies. In het park bevindt zich het NatuurEducatief Centrum Het Slot. 

http://www.kuurne.be/vrije-tijd/toerisme/domeinen/de-groene-long  

- het landschapspark Diefhondbos te Menen naar een ontwerp van Andy Mallengier: 

reconversie van een huisvuilstort naar een natuurbos met onder andere een natuurlijke 

speelruimte, rust- en belevingspunten, verbindingsassen voor wandelaars en 

mountainbikers, … 

- het natuurrecreatief eiland De Balokken te Wervik: eiland tussen een oude Leiemeander 

en de rechtgetrokken Leie met speelbos, natuurcamping, trekkershutten, cafetaria, 

recreatieve ontsluiting, natuurtechnische rivierherstel Seine-Schelde met vernatting voor 

fauna en flora, … 

http://www.seineschelde.be/nl/inhoud/rivierherstel  en  

http://www.natuurenbos.be/balokken  

- het biologisch landbouwbedrijf De Stoppel te Watou: een kleinschalig, gemengd en 

zelfredzaam bedrijf met focus op maatschappelijke inbedding, lokale afzet, gesloten 

voedselketen, verwerking van eigen producten, zorg voor het land en het landschap, 

authentieke bedrijfsvoering, delen van kennis, …. http://www.stoppel.be  

 

dagindeling 

- 7u45: vertrek aan de Bijloke (Jozef Kluyskensstraat, Gent) 

- 8u30 – 10u: De Groene Long (Oudstrijderslaan te Kuurne), onder begeleiding van 

natuurbeheerder Danny Depypere – Groendienst Kuurne; 

- 10u30 – 12u: Diefhondbos (Roterijstraat te Menen) onder begeleiding van Michel 

Werkbrouck – intercommunale MIROM (Milieuzorg Roeselare en Menen) (en 

landschapsarchitect Andy Mallengier); 

- 12u15: aankomst  aan het Tabakmuseum (Koestraat te Wervik), te voet naar tearoom De 

Balokken (Balokken 3 te Wervik) 

- 12u20 – 13u10: picknick in tearoom De Balokken of Wervik 



 

- 13u15 – 14u05: de werking van Stadlandschap Leie en Schelde & het project Seine-

Schelde door Leander Depypere – coördinator Stadlandschap Leie en Schelde 

- 13u15 – 15u15: De Balokken te Wervik onder begeleiding van Philip Lievens - ANB 

- 16u15 – 17u45: De Stoppel (Helleketelweg 15 te Poperinge, Watou) onder begeleiding 

van boer Fien en boerin, zus Katrien  

- 19u terug aan de Bijloke (Jozef Kluyskensstraat, Gent) 

 

 

Excursie 1e IV: 

 

Zie mededelingen chamilo 

 

Excursie 2e IV: 

 

Zie mededelingen chamilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindredactie:  Tomas Navratil. 



 

 

 


