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Met deze brochure introduceren we BLIKVELD vzw 
aan het brede publiek. BLIKVELD is dé nieuwe vak- 
vereniging die alle professionelen, verenigingen,  
instituten en belanghebbenden binnen de wereld  
van landschaps- en tuinarchitectuur verbindt.

Onze ambitie? Bijdragen tot een bruisend vakgebied, 
meebouwen aan een bestendige, toekomstgerichte 
en ambitieuze leefomgeving in Vlaanderen, Brussel en 
daarbuiten! BLIKVELD is een samenwerking tussen de 
Nederlandstalige werking van de Belgische beroeps-
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vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en 
Kubiekeruimte vzw. 

BLIKVELD kwam tot stand dankzij een intensief traject 
met beide verenigingen alsook diverse professionals 
uit het brede werkveld. Ondertussen staat het be-
stuur, ondersteund door vijf teams – vakontwikkeling, 
activiteiten, communicatie, beroepsondersteuning 
en jongerenwerking – klaar om uit de startblokken te 
schieten. BLIKVELD vzw wil een ontmoetingsplek, een 
vraagbaken en een steunpilaar zijn. Een arena voor 
creatieve manoeuvres, professionele ondersteuning 
en inspiratievolle uitwisselingen over landschaps- en 
tuinarchitectuur. 

Enkel met gebundelde krachten en samen met jou 
kunnen we BLIKVELD verder vormgeven en zo de 
opmars van landschaps- en tuinarchitectuur mee 
ondersteunen. Met de blik op de toekomst en de  
voeten in het veld!

Het Blikveld bestuur
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Nooit eerder was de relevantie en urgentie zo hoog 
voor kwaliteitsvolle landschaps- en tuinarchitectuur. 
Om antwoorden te bieden op de uitdagingen gelinkt 
aan verstedelijking, natuurdegradatie, klimaatswijziging, 
gezondheid en energievoorziening; is er een groeiende 
nood aan ontwerpers die de belangen en kwaliteiten 
van onze natuurlijke leefomgeving omarmen. 

Onder invloed van deze urgentie is een verdere 
emancipatie en professionalisering van landschaps- 
en tuinarchitectuur noodzakelijk. De diversiteit en 
complexiteit van projecten wordt steeds groter en 
vergt steeds meer kennis en ervaring. Dit betekent 
eveneens dat het vakgebied in al haar geledingen  
verder moet inspelen op deze evolutie.

De professionele activiteiten, de protagonisten, de 
rijke geschiedenis en de relevantie van landschaps-  
en tuinarchitectuur verdienen een hogere visibiliteit  
en stem in het maatschappelijke debat. Er dient  
actief te worden gewerkt aan een vernieuwing  
van onze ‘landschapscultuur’ met een sterker  
landschappelijk bewustzijn bij een breed publiek.

Het promoten van het vakgebied in het 
maatschappelijke, politieke, professionele 
en academische veld.

Het verenigen van het brede actorenveld dat 
professionele linken heeft met landschaps-  
en tuinarchitectuur.

Het ondersteunen van professionelen die  
actief zijn in het vakgebied.

Het organiseren van activiteiten ter bevordering 
van kennisdeling, netwerking en promotie van 
het vakgebied.



Het brede publiek heeft een sterke  
interesse in alles wat met tuin en landschap 
te maken heeft. Ontwerpers moeten hun 
werk durven in de schijnwerpers plaatsen. 

KARLIEN HEREMANS / BESTUURDER BLIKVELD
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De vakvereniging wordt uitgebouwd als een netwerk-
organisatie die in haar werking streeft naar optimale 
samenwerking met andere relevante organisaties. De 
organisatie zelf bestaat uit een algemene vergadering, 
een raad van bestuur, ondersteund door een secretari-
aat en thematische werkgroepen. De raad van bestuur 
vormt de motor van de organisatie en omvat vertegen-
woordigers van de verschillende teams. In de teams 
kunnen leden zich specifiek engageren om mee na 
te denken over specifieke noden en acties, een stem 
laten horen in het publieke debat of zich engageren 
voor een bepaalde activiteit, vorming of event. Cruciaal 
voor Blikveld is een sterke link en wisselwerking naar 
de nationale organisatie ABAJP-BVTL en het  
internationaal netwerk IFLA Europe.

raad van bestuur
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• Het team vakontwikkeling richt zich op de oplei-
dingen, navormingen, onderzoek, kennisdeling en 
archivering binnen de discipline van landschaps-  
en tuinarchitectuur.

• Het team beroepsondersteuning bewaakt de  
belangen van landschaps- en tuinarchitecten en  
ondersteunt eenmanszaken of bedrijven in het  
werkveld met bedrijfskundige, juridische of  
technische aangelegenheden. 

• Het team communicatie verzorgt de verspreiding 
van de activiteiten. Zij streven naar de uitbouw  
van een bredere community rond landschaps-  
en tuinarchitectuur en de positieve beeldvorming 
van de discipline. 

• Het team activiteiten ontwikkelt een evenwichtig  
en gevarieerd aanbod activiteiten die zich richten  
op alle facetten van de discipline.

• Jong Blikveld is er voor pas afgestudeerde land-
schaps- en tuinarchitecten, alsook voor studenten 
die tijdens hun studie willen connecteren met het 
brede werkveld.

Het potentiële actieterrein van 
landschapsarchitecten is de voorbije 
decennia sterk toegenomen. Het is vooral 
de uitdaging om een nieuwe generatie 
jonge talenten te enthousiasmeren om deze 
terreinen te bezetten en zo mee te bouwen 
aan een groenere toekomst.

BJÖRN BRACKE / BESTUURDER BLIKVELD



Blikveld moet in de eerste plaats 
gaan over het samenbrengen van 
mensen en het creëren van een 
community. De uitwisselingen 
komen vervolgens vanzelf.

GEERT MEYSMANS / BESTUURDER BLIKVELD
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Hans Druart
voorzitter
jong Blikveld

Steven Goossens
voorzitter
beroepsondersteuning

Wouter Bervoets
communicatie

Karlien Heremans
communicatie

Björn Bracke
internationalisering

Ruben Joye
penningmeester
leden

Luk Vanmaele
activiteiten

Geert Meysmans
vakontwikkeling

Naast de raad van bestuur kan BLIKVELD rekenen op 
tal van enthousiaste medewerkers die zich inzetten 
in één van de teams, of activiteiten. Velen van hen 
hernieuwden hun jarenlang engagement in Kubieke 
Ruimte of BVTL met groot enthousiasme in de voor-
bereidingen van BLIKVELD, waarvoor onze oprechte 
dank. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers om mee de schouders te zetten onder 
één van onze initiatieven. Je betrokkenheid binnen 
BLIKVELD betekent het verbreden van je netwerk, het 
aanscherpen van jouw kennis en het ondersteunen 
van ons vakgebied.



Blikveld-plus lidmaatschap zie voorwaarden website

• 200,00 Euro/lid → individueel op naam 
↘ Bedoeld voor praktiserende landschaps- en tuinarchitecten, 
werkzaam in de private of publieke sector (als bediende, 
ambtenaar of zelfstandige). 

• 175,00 Euro/lid → bureaulidmaatschap
↘ Vanaf 5 aangesloten leden op naam
↘ Bedoeld voor studie- en ontwerpbureaus met praktiserende  
landschaps- en tuinarchitecten
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Blikveld-regulier lidmaatschap zie voorwaarden website

• 65,00 Euro/lid → individueel op naam

• 40,00 Euro/lid → groepslidmaatschap / + 5 leden

• 35,00 Euro/lid → groepslidmaatschap / + 10 leden
↘ Bedoeld voor professionelen uit aanverwante disciplines, 
architecten, ruimtelijk planners, (tuin)ontwerpers, … alsook ieder 
natuurlijk persoon of rechtspersoon in brede zin geïnteresseerd in 
het ruimere vakgebied landschaps- en tuinarchitectuur.

VOORDELEN 

• Automatische aansluiting bij de 
nationale beroepsvereniging  
ABAJP-BVTL.

• Vermelding van het bureau 
op de Blikveld website bij een 
bureaulidmaatschap.

• Gratis deelname aan de activiteiten, 
met uitzondering van buitenlandse 
activiteiten of activiteiten met 
catering.

• Gratis plaatsen van vacatures op 
website en op social media Blikveld

• Informatie over al onze activiteiten via 
de website, social media en digitale 
uitnodigingen.

• Ledennieuwsbrief, lid van de Blikveld 
community kortingen op vakliteratuur 
(Blauwe Kamer, CG Concept, 
Monumenten & Landschappen, 
uitgeverij Die Keure, Publieke Ruimte).

• Korting op zakelijke verzekering.
• Eerste hulp bij juridisch advies.
• Vertegenwoordiging in de “Hoge raad 

voor de Zelfstandigen en de KMO”, 
verdedigen van de belangen van de 
zelfstandigen en kmo’s door adviezen 
te geven aan de Belgische en 
Europese beleidsverantwoordelijken.

• Vertegenwoordiging in Unizo.
• Vertegenwoordiging als 

representatieve beroepsorganisatie 
voor landschapsarchitecen in de 
Federatie Vrije Beroepen.

• Vertegenwoordiging in IFLA Europe, 
de “European Region of International 
Federation of Landscape Architects”.

VOORDELEN 

• Gratis deelname aan de activiteiten, 
met uitzondering van buitenlandse 
activiteiten of activiteiten met 
catering.

• Informatie over al onze activiteiten via 
de website, social media en digitale 
uitnodigingen.

• Ledennieuwsbrief.
• Lid van de Blikveld community, 

netwerk, stageplaatsen en mogelijke 
werkgevers. 



Blikveld-junior zie voorwaarden website

• 25,00 Euro/lid → individueel op naam 
↘ Bedoeld voor praktiserende en gediplomeerde landschaps- en 
tuinarchitecten, die maximum 3 jaar beroepservaring hebben en 
jonger zijn dan 27 jaar.
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Blikveld-student zie voorwaarden website

• 15,00 Euro/lid → individueel op naam
↘ Bedoeld voor studenten landschaps- en tuinarchitectuur, 
landschapsontwikkeling, stedenbouw en ruimtelijke planning of 
groenmanagement aan opleidings- of onderwijsinstellingen, die 
ingericht, erkend of gesubsidieerd zijn door de Staat, de Gewesten 
of in één van de landen van de Europese Gemeenschap.

VOORDELEN 

• Vermelding in het nationaal register 
van landschaps- en tuinarchitecten.

• Gratis deelname aan de activiteiten, 
met uitzondering van buitenlandse 
activiteiten of activiteiten met 
catering).

• Informatie over al onze activiteiten via 
de website, social media en digitale 
uitnodigingen.

• Ledennieuwsbrief.
• Lid van de Blikveld community, 

netwerk, stageplaatsen en mogelijke 
werkgevers.

VOORDELEN 

• Gratis deelname aan de activiteiten, 
met uitzondering van buitenlandse 
activiteiten of activiteiten met 
catering).

• Informatie over al onze activiteiten via 
de website, social media en digitale 
uitnodigingen.

• Ledennieuwsbrief.
• Lid van de Blikveld community, 

netwerk, stageplaatsen en mogelijke 
werkgevers. 
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