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Waakvlam bijeenkomst met CdK Wim van de Donk 

De vijfde editie van de Landschapstriënnale is van september 2020 verplaatst naar april  2021. Om de 

energie en het enthousiasme richting het voorjaar vast te houden organiseerden de 

Landschapstriënnale 2021 en Van Gogh Nationaal Park op 31 augustus een “Waakvlam bijeenkomst”. 

Op de bijeenkomst gaf (scheidend) Commissaris van de Koning Wim van de Donk een inspirerende 

beschouwing over het landschap in het (post) coronatijdperk. Zie voor een terugblik van de 

bijeenkomst de website van Van Gogh Nationaal Park.  
 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=694081f184&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=694081f184&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=c57184d0b5&e=657dc55106


 

 

Van de Donk: “Verbindend denken, ondernemend denken, verbeeldend denken. Dat is waar het 

belang van het landschap ons nu om vraagt”. (foto: J. en M. Claassen).  

 

 

Landschapslaboratoria in beeld 

In april 2021 vormen tien Landschapslaboratoria de ruggengraat van de Landschapstriënnale. Ze zijn 

gericht op maatschappelijke thema’s, zoals bijvoorbeeld water, energie, gezondheid en biobased 

bouwen. Ze vinden plaats op locaties verspreid in Van Gogh Nationaal Park en duren elk minimaal een 

dag. In de video 'High Green - Innovating the Landscape' komen de gangmakers van deze Laboratoria 

aan het woord, met toelichting van curator Marco Vermeulen.   
 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=afdb8a3dd5&e=657dc55106


 

 

 

  

 

 

Waddenkust gastregio Landschapstriënnale 2023  

De landelijke stichting Landschapstriënnale heeft de Waddenkust geselecteerd als gastregio voor de 

editie in 2023. Onder de titel DYNAMISCHE DELTA worden dan de schijnwerpers op dit bijzondere 

deel van Nederland gezet. Binnenkort wordt de intentie-overeenkomst getekend waarna de 

voorbereidingen voor het festival in 2023 van start gaan.  

 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=376d0524f1&e=657dc55106


 

 

Finale Eo Wijers Prijsvraag  

Verrukkelijk Landschap, naar een aantrekkelijk en vitaal platteland', zo luidt het thema van de 11e 

editie van de Eo Wijers Prijsvraag. In de tweede ronde, nauwelijks gehinderd door de 

coronamaatregelen, werkten twaalf teams aan de ontwerpopgaven voor het landelijk gebied in de 

regio's Twente, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Kempen & Groote Heide en Zuid-Limburg. Op 23 

september is het slotakkoord. Dan wordt de oogst bekeken, het juryrapport gepubliceerd en de lessen 

en de ideeën voor het platteland van de toekomst aangeboden aan (o.a.) het ministerie van LNV. Zie 

ook: https://eowijers.nl/slotbijeenkomst/  
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

  

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=112436c3f6&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=12bac5f04c&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=1611fd4a95&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=3a9e2679be&e=657dc55106
https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=c2c7c88c8b&e=657dc55106


 

De Landschapstriënnale is een manifestatie gericht op het verleden, heden en toekomst 

van het Nederlandse landschap. De triënnale is elke drie jaar te gast in een andere regio 

waarbij de focus wordt gelegd op de opgaven, ontwikkeling en thema's in dat gebied.  

 

www.landschapstriennale.com  

  

  

 

 

 

 

https://landschapstriennale.us15.list-manage.com/track/click?u=979a94cdcfb16f1e58fa340cc&id=9a925eb96c&e=657dc55106

