Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Uitvoering van de Europese Landschapsconventie van de Raad van Europa
Organisatie van de 3e Editie van de Belgische landschapsprijs
Oproep tot kandidaten - Editie 2014-2015.
Dit jaar staat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in voor de selectieprocedure van de Belgische landschapsprijs. Deze tweejaarlijkse wedstrijd wordt sinds 2010 beurtelings door elk van de gewesten georganiseerd.
Hij beloont een verwezenlijking met voorbeeldkarakter inzake opwaardering van het landschap die al
minstens drie jaar klaar is, dus sinds uiterlijk 30 juni 2011 voor de huidige editie.
De laureaat wordt automatisch de Belgische kandidaat voor de Landschapsprijs van de Raad van Europa,
waarvan de vierde editie in 2015 plaatsvindt. Deze prijs wordt om de twee jaar uitgereikt aan een organisatie
die zich inzet op het vlak van bescherming, beheer of de inrichting van de landschappen. Ze moet daarbij
blijk geven van duurzaamheid en zodoende een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. In 2011 heeft het
Waalse ontwerp 'La route paysagère du parc naturel des Plaines de l'Escaut' meegedongen voor België. In
2013 werd het project geselecteerd voor het beheer en de opwaardering van het industriële landschap dat
werd gerenoveerd tot nationaal park 'Hoge Kempen'. Volgend jaar is een Brusselse realisatie aan de beurt.
Al de nuttige informatie over de voorbije prijsuitreikingen zijn beschikbaar op de website van de Raad van
Europa: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheri/heritage/Landscape/Prix/Session2013_fr.asp
De wedstrijd staat open voor verenigingen, lokale gemeenschappen of overheden, persoonlijk of in
partnership met andere lokale of gewestelijke actoren. Gewestoverschrijdende projecten komen in aanmerking op voorwaarde dat zij het voorwerp uitmaken van een gecoördineerd beheer. De inschrijving is gratis.
Een professionele jury evalueert de kandidaatstellingen op grond van nauwkeurige criteria. De laureaat
dient bijzondere aandacht te hebben voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling, sensibilisering en participatie
van de burger. Het project moet bovendien als voorwerp kunnen dienen voor andere landschapsprojecten,
zowel nationale als Europese.
Het reglement van de Prijs en het kandidaatstellingsformulier vindt u op de site van de directie Monumenten
en Landschappen: http://www.monument.irisnet.be. De dossiers dienen binnen te zijn op uiterlijk 30 juni
2014, op het adres dat u vindt op het kandidaatstellingsformulier.
Bijkomende informatie ontvangt u bij de directie Monumenten en Landschappen:
Contactpersonen:
- Mevrouw Isabelle Leroy, tel 02/2042450, ileroy@gob.irisnet.be
- Mevrouw Catherine Leclercq, tel 02/2042893, cleclercq@gob.irisnet.be

