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Wil je op een biodiversiteitsbewuste en 
klimaatbestendige manier ontwerpen? 
Dan is de korte vakopleiding 
Duurzaam ontwerpen met planten en 
groenvormen iets voor jou. In enkele 
dagen krijg je een praktische leidraad 
voor je ontwerppraktijk mee. 

Wat leer je?

Je leert een methodiek voor een duurzaam beplan-
tingsontwerp toepassen. De opleiding scherpt je in-
zicht in ontwerpen met de lokale omgeving aan, met 
klimaat en biodiversiteit en met het oog op menselij-
ke beleving. Je kan na de opleiding met vertrouwen 
een groen- en beplantingsplan opstellen, lezen en 
beoordelen op zijn ecologische waarde. 

Voor wie?

De navorming is interessant voor iedereen die be-
roepshalve met beplanting te maken heeft: tuin- en 
landschapsarchitecten, tuinontwerpers, groenamb-
tenaren en diensthoofden, groenmanagers, studie-
bureaus, architecten, stedenbouwkundigen, bio-in-
genieurs, tuinaannemers, projectontwikkelaars, …

Wanneer?

De opleiding vindt plaats op 5 dagen in 2023: 
• donderdag 16 maart
• dinsdag 21 maart
• donderdag 23 maart
• dinsdag 28 maart
• donderdag 30 maart.

Elke lesdag loopt van 10 tot 17 uur. Op 20 april volgt 
een fietsexcursie in Antwerpen. Die start om 9.30 uur 
en eindigt om 16.30 uur.

Schrijf je in via 
http://bit.ly/31yBNL3

http://bit.ly/31yBNL3


100% PRAKTIJKGERICHT

De praktische methodiek van 
duurzaam beplantingsontwerp komt 
aan bod in 4 stappen. Verschillende 
schaalniveaus, situaties en cases 
komen daarbij ter sprake. We gaan in 
op zowel private tuinen, semi-publieke 
ruimten als openbare domeinen. 

Een groenstudie uitvoeren 

Hoe analyseer je bestaande beplantingen en vege-
taties met aandacht voor groeiproces, dynamiek en 
biodiversiteit? We bekijken bestaande begroeiingen 
zowel door een ecologische bril als door een ont-
werpbril.

Een groenplan opstellen 

Hoe ontwikkel je een groenvisie? We laten zien hoe 
je met ecosysteemdiensten aan de slag kan gaan en 
hoe je beheergericht ontwerpt. Je maakt kennis met 
boeiende praktijkcases waaruit een duidelijke visie 
op ontwerpen met planten en groenvormen spreekt.

Een beplantingsvoorstel ontwikkelen

We bespreken verschillende manieren om tot een 
duurzaam beplantingsvoorstel met de juiste plan-
tenkeuze en -samenstelling te komen. We gaan die-
per in op het creëren van biodiversiteit en op hoe je 
functionele elementen natuurwaarde geeft.

Een beplantingsplan maken 

De opleiding toont ten slotte uiteenlopende manie-
ren om een beplantingsplan, -schema of -lijst op te 
maken. Er gaat ook aandacht naar plant- en zaai-
technieken.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4



Ontwerp: district Borgerhout





Ontwerp: Plant & Houtgoed



PROGRAMMA 

Het programma bestaat uit 5 lesdagen 
van 10 tot 17 uur op campus Jette van 
de Erasmushogeschool Brussel en een 
eendaagse excursie naar Antwerpen. 
Elke lesdag omvat theorie, praktijk, 
voorbeeldcases en een oefening. 
Er is elke dag volop ruimte voor 
uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Donderdag 16.03.23 | Groenstudie I

Op de eerste lesdag staat het ecologisch lezen van 
een plek centraal. Je leert over biotiek en abiotiek, 
plantengemeenschappen, groenvormen en terrein-
eenheden, en hoe je een bestaande siuatie aan de 
hand van dit begrippenapparaat kan analyseren en 
evalueren. Daarnaast komen de dynamiek van na-
tuurlijke processen en de levensstrategieën van 
planten aan bod. Verder gaat de aandacht naar ver-
bindingen in het landschap. Voorbeelden illustreren 
de theorie. In de namiddag wordt de ontwerpoefe-
ning, die doorheen de cursus loopt, geïntroduceerd.

Thema’s van dag 1: biotiek en abiotiek + plantenge-
meenschappen + groenvormen en terreineenheden 
+ natuurlijke processen + levensstrategieën + cor-
ridors en stapstenen + eilandtheorie en habitatfrag-
mentatie + tuinenlandschap

Dinsdag 21.03.23 | Groenstudie II

Op de tweede lesdag leer je wat een robuust land-
schapsontwerp met een natuurlijke, gelaagde vege-
tatie is. Je leert hoe je als ontwerper natuurlijke pro-
cessen en gradiënten benut, hoe je met seizoenaliteit 
en microklimaat omspringt en je maakt kennis met 
verschillende naturalistische stijlen. Er wordt ook al 



aandacht geschonken aan plantenkeuze en beheer. 
In de namiddag voer je zelf een groenstudie op het 
campusterrein uit.

Thema’s van dag 2: gelaagdheid + gradiënten + 
microklimaat + seizoenaliteit + habitatcreatie + bio-
diversiteit + naturalistische stijlen + soortenkeuze + 
beheergericht ontwerpen

Donderdag 23.03.23 | Groenplan

In het eerste deel van deze lesdag gaat de aan-
dacht naar de ontwikkeling van een groenplan op 
de schaal van de stad. Je leert hoe je aan de hand 
van ecosysteemdiensten een visie en integraal plan 
vorm geeft. In het tweede deel verschuift de aan-
dacht naar de de schaal van het park en de tuin. De 
klemtoon ligt op de ontwikkeling van visie, sfeer en 
esthetiek aan de hand van groenvormen. Je leert 
meer over de verschillende groeiwijzen van planten, 
hun groeivoorwaarden en het effect van verschillen-
de beplantingsmethoden. In de namiddag werk je 
een groenplan uit op basis van de groenstudie die je 
eerder maakte.

Thema’s van dag 3: ecosysteemdiensten + habitus 

+ habitat + beplantingsmethoden + streefbeelden

Dinsdag 28.03.23 | Beplantingsvoorstel

Tijdens deze lesdag gaan we dieper in op planten-
keuze, plantensamensstelling en het integreren van 
groen in functionele elementen als zitplaatsen, par-
kings, muren en zichtschermen. Je leert met bio-
toopelementen van een plantengemeenschap een 
ecosysteem maken. Daarnaast verkennen we de 
beplanting van enkele gerealiseerde cases. In de na-
middag maak je een eigen beplantingsvoorstel.



Thema’s van dag 4: fenologie + ecologische niche 
+ hulpmiddelen bij plantkeuze + plannen met dyna-
miek + plant- en zaadgoed + muurvegetatie + sub-
straatmengsels + zaadmengsels

Donderdag 30.03.23 | Beplantingsplan

Deze dag staat in het teken van de opmaak van een 
beplantingsplan waarmee een ontworpen beplan-
ting uitgevoerd wordt. Bijzondere aandacht gaat 
naar manieren om de structuur en dynamiek van 
een beplanting weer te geven. Er komen alternatie-
ven voor het traditionele beplantingsplan aan bod. In 
de namiddag maak je zelf een beplantingsplan.

Thema’s van dag 5: vegetatiestructuren + mengver-
banden en patronen + matrixvegetaties + groeps-
beplantingen + plantafstanden + alternatieven voor 
beplantingsplannen + zoneringen en symbolen + 
beplantingslijsten + bestek en meetstaat + maten-
plan

Donderdag  20.04.23 | Excursie

Met de fiets rijden we langs verschillende projecten 
in Antwerpen. We brengen onder meer een bezoek 
aan Park Groot Schijn, Park Spoor Noord en het pro-
ject Koning Noord.



Beplantingsontwerp: Nora Danko



Ontwerp: AG Vespa, Tractebel - ADR Architects - Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele



Ontwerp: AG Vespa, Tractebel - ADR Architects - Georges Descombes i.s.m. Les Eclairistes Associés & Erik De Waele



DOCENTEN

De opleiding wordt gegeven door 
een team van lesgevers uit de praktijk 
die elkaar afwisselen. Zo krijg je als 
deelnemer verschillende ervaringen 
mee. 

Jan Bleys

Landschapsarchitect bij Ars Horti

Anne Buchacker-Winter

Landschapsarchitect bij Leven en ruimte

Wim Collet

Landschapsarchitect bij Natuurlijk

Jeroen Deseyn

Landschapsarchitect en bioloog bij Plant & Houtgoed

Christophe Dierckxens

Landschapsarchitect en bio-ingenieur bij Natuurstudio

Wim Verheyden

Projectmanager Klimaat & biodiversiteit bij stad Genk

Maarten Vanwesemael 

Teamverantwoordelijke parkbeheer bij provincie  
Antwerpen



Beplantingsontwerp: Jan Spruyt





Ontwerp: Geert Meysmans



Ontwerp: district Antwerpen



PRAKTISCHE INFORMATIE

Vereiste voorkennis

Je kan deelnemen als je kennis van ontwerpen hebt 
en van planten en groenvormen op het niveau van 
een professionele bachelor. 

Aantal deelnemers

De opleiding is interactief. Daarom is het aantal deel-
nemers beperkt tot 20.

Locatie

De opleiding gaat door op campus Jette van de 
Erasmushogeschool Brussel, Laarbeeklaan 121, 1090 
Jette. De zesde en laatste lesdag bestaat uit een ex-
cursie naar Antwerpen.

Kostprijs

De opleiding kost 1 250 euro. Je komt in aanmerking 
voor subsidie via de KMO-portefeuille, opleidings-
cheques van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
voor Vlaams opleidingsverlof.
Inbegrepen: syllabus, fietsexcursie, broodjeslunch, 
koffie, thee en water, tekenmateriaal

Materiaal

Om de oefeningen tijdens de opleiding uit te voeren 
breng je best je eigen computer of tablet mee, bij 
voorkeur uitgerust met een tekenprogramma of ont-
werpsoftware. De opleiding voorziet in materiaal om 
te schetsen en te tekenen met de hand.

Attest

Je ontvangt na afloop een attest van de Erasmusho-
geschool Brussel.



Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

tuin.plus@ehb.be

INSCHRIJVEN  
voor deze opleiding doe je via  

http://bit.ly/31yBNL3

http://bit.ly/31yBNL3

