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A+ Architecture in Belgium werd 46 jaar geleden opgericht, en 
is de enige nationale organisatie binnen de sector die sinds vele 
jaren wordt gesubsidieerd door zowel de Vlaamse regering, 
de Federatie Wallonië-Brussel als het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest.

Met zijn wijdverspreid tijdschrift, een digitaal platform en de 
organisatie van internationale lezingen, is A+ dé referentie in België.

A+ Architecture in Belgium heeft als doel opgevat om architecten, 
projectleiders, fabrikanten en bouwheren in de kijker te plaatsen 
en te stimuleren, aan de hand van inventarisering, reflectie en 
promotie. Zo draagt A+ bij tot een kwalitatieve bouwsector, die 
bruggen bouwt tussen de gewesten en gemeenschappen, en tot 
ver buiten de landsgrenzen reikt. 

A+ Architecture in Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk.

Sinds 2019 ontwikkelt A+ een nieuwe formule: in plaats van 6 
klassieke nummers komen er elk jaar 4 klassieke nummers en 2 
speciale uitgaven.

“Toen wij architectuur studeerden, late jaren 70 begin jaren 80, 
moesten wij ten rade bij buitenlandse tijdschriften zoals Wonen/
THBK in Nederland, Domus of Lotus in Italië of Architecture 
d’Aujourd’hui in Frankrijk. De enige belangrijke publicatie was toen 
A+ met themanummers over bijvoorbeeld Charles Vandenhove 
(april 1975) en Guarino Guarini (September 1976).
 Vandaag is het tijdschrift een levendig platform geworden en 
een onmisbaar instrument voor elk architectenbureau.” 
– Klaas Goris, Coussée & Goris architecten

“A+ is als een zoektocht onder een bladerdek, onverwachte din-
gen komen boven. Het onbekende wordt bloot gelegd. Een rijk-
dom aan architectuur ziet het licht.” –Jo Taillieu, DeVylderVinckTaillieu Architecten

“Als een caleidoscopische spiegel van architecturale productie in 
België, juich ik het eclectisme van het tijdschrift toe.”
Adrien Verschuere, Architect BAUKUNST

 Voor meer informatie over:
–  de tarieven van A+ tijdschrift
–  de programmatie van de lezingen en 
 tentoonstelling in 2020
–  onze verschillende sponsorformules
–  de bannering op de website of in de nieuwsbrief,
 in combinatie met print 

 Contact A+ media
 Rita Minissi 
 rita.minissi@mima.be 
 T +32 497 50 02 92

 ICASD Informatiecentrum voor Architectuur, 
 Stedenbouw en Design
 Ernest Allardstraat 21/3
 B–1000 Brussel
 www.a-plus.be

“A+ is België op papier. Een blad dat ar-
chitectuur en architecten verbindt, het 
debat opentrekt en nieuwe inzichten ver-
schaft. Een uitzonderlijke plaats waar 
eens geen grenzen worden getrokken, 
maar gesprekken worden gevoerd.” 
– An Fonteyne, noAarchitecten
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Dankzij de kwalitatieve inhoud, een hoge oplage en een 

wijde verspreiding is A+ is het meest gelezen en meest ge-

waardeerde tijdschrift door architecten. Uit respect voor 

onze lezers publiceren we geen betalende redactiestuk-

ken. Een redactie en een redactieraad, samengesteld uit 

architecten en stedenbouwkundigen, staan garant voor 

het objectieve en onafhankelijke karakter van de inhoud.

Adverteren in A+

4 klassieke nummers
De 4 klassieke nummers worden verspreid op 13.800 
exemplaren met een gecontroleerde postbezorging. 
Deze nummers krijgen een dynamische invulling: de 
nadruk ligt op de publicatie van projecten, interviews 
en op actualiteit (lezingen, expo’s, boekrecensies, pro-
ducten,..), met steeds één onderwerp in de kijker dat 
kort en krachtig uitgediept wordt. 
 In elk nummer werkt a+ samen met de Vlaams Bouw - 
meester, de Brussels Bouwmeester (bma) en de Cellu-
le architecture (fwb). De klassieke nummers worden 
zowel in het Frans als in het Nederlands verspreid, in 
twee aparte edities. De verschijning van elk nummer 
wordt telkens gekoppeld aan een internationale archi-
tectuurlezing in bozar.

Lezerspubliek 2020

12.500 architecten, architect-stagiairs, architectuur-
 studenten,onderwijs, studiebureaus, binnenhuis-
 architecten, overheidsinstellingen
170 nationale en internationale bibliotheken, media
330 bouwsector

13.000 totaal exemplaren verspreid per post 
650 totaal exemplaren verspreid 
 tijdens architectuurevents
350 gespecialiseerde boekhandels

14.000 totale oplage

A+282  Village architecture (24 februari)

In dit nummer onderzoekt A+ wat de identiteit is van het ‘dorp’ en 
het ‘platteland’ in een verstedelijkt gebied als Vlaanderen of een 
eerder ruraal en postindustrieel gebied als Wallonië. De ruimte-
lijke uitdagingen binnen een rurale context zijn divers en gaan van 
mobiliteit en bereikbaarheid over landschappelijke interventies 
tot de behoefte aan een nieuwe architectuurtaal die tegemoet-
komt aan de identitaire vraagstukken waar dorpen vandaag 
mee worstelen. Wat is dorpsarchitectuur vandaag en wat zijn de 
effecten van de betonstop, de mobiscore en de bouwmeesterscan? 
A+ bekijkt welke initiatieven een nieuwe ruimtelijke dynamiek 
brengen, met een speciale aandacht voor ecologisch bouwen. 
Products: ruwbouw | gevel | afwerking 

A+283  Caring architecture (20 april) 

Dit nummer gaat over architectuur voor mensen in een kwets-
bare positie: ouderen, zieken, psychiatrische patiënten en ge-
detineerden. Elk van hen woont op een plek, in een structuur 
waar ze niet voor gekozen hebben. We zien een evolutie van het 
ruimtelijk kader waarin gezocht wordt naar een meer humane, 
minder gemedicaliseerde of minder strafrechtelijke omgeving. 
Zorgzame architectuur besteedt uiterst precieze aandacht aan 
het kleinschalige, het intieme, de geborgenheid, huiselijkheid, 
en de manier waarop dit ondersteund wordt door specifieke 
materialen en technieken.
Products: sanitaire | hvac | zorg | vloeren

14.000 a+ klassiek gemiddelde oplage 

4 Aantal nummers/Jaar

56% NL  Verspreiding (cim)
44% FR 

NL & FR  2 versies 

A+285  Museums of the 21 century (21 september)

Dit jaar worden een reeks belangrijke musea opgeleverd 
en andere staan in de startblokken. Wat is de impact van 
deze grote en prestigieuze projecten op de stad waarin ze 
gebouwd worden? Welk kader scheppen ze voor de ten-
toongestelde werken die zowel op ruimtelijk als op tech-
nisch en klimatologisch vlak steeds grotere eisen stellen? 
Wat maakt het museum voor de 21ste eeuw zo bijzonder? 
Het is een nummer over nieuwe gebouwen voor (hedendaagse) 
kunst waarin het niet alleen gaat over architectuur, maar ook 
over de spanning tussen gebouw, kunstwerk en bezoeker. 
Products: verlichting | domotica 

A+286  Structure & re-use (16 november)

De draagstructuur van een gebouw wordt vaak weggemoffeld 
onder lagen isolatiemateriaal en gevelbekleding, gipskarton en 
pleisterwerk. Soms komt ze tevoorschijn en bepaalt ze de ruim-
telijke ervaring van de plek of de vormelijke articulatie van het 
hele gebouw. Soms is een gebouw hoofdzakelijk structuur zoals 
dat het geval is bij bruggen of bepaalde industriële gebouwen. 
Bij vele grootschalige herbestemmingsprojecten is de structuur 
vaak het enige ‘authentieke’ element dat echt bewaard blijft. Bij 
een steeds verder groeiende vraag naar een circulair materiaalbe-
heer spelen structurele elementen een belangrijke rol. A+ gaat in 
gesprek met verschillende studiebureaus en technische experts.
Products: eco-materialen | office

2 speciale uitgaven
In de 2 speciale uitgaven ligt de nadruk op één specifiek 
thema. Hierbij werkt A+ telkens samen met een of meer-
dere externe partners. De verschijning van elk nummer 
wordt gekoppeld aan een event in samenwerking met de 
partners: een ideale netwerk- en uitwisselingsgelegen-
heid tussen architecten en aanverwante professionals.
De 2 speciale uitgaven worden gedrukt op 2000 exem-
plaren, in het Engels gepubliceerd en richten zich ook 
op een internationaal publiek. Ze worden verkocht in 
de gespecialiseerde boekhandels en maken deel uit van 
de abonnementenformules (4+2).

A+ speciale uitgave 
2.000 exemplaren

Aantal nummers/jaar
2  

Taal
Engels

Laat u online opmerken

Het digitale platform van A+ is een aanvulling op het 
tijdschrift. Op dit platform geven we met zorgvuldig 
uitgekozen informatie de voorkeur aan kwaliteit boven 
kwantiteit.

Verschijningsdata van de newsletters
 21.01, 25.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 07.07, 25.08, 22.09, 
 20.10, 17.11

Eind 2019 lanceert a+ een gloednieuwe website! Met dit 
nieuwe platform positioneert a+ zichzelf nog meer als de 
referentie voor architectuur en stedenbouw in België.

Uw banner laten verschijnen op deze twee digitale dragers, 
aanvullend bij uw gedrukte publiciteit, vormt een uitstek-
ende crossmediale aanpak waarmee u ongetwijfeld uw doel-
groep bereikt: 14.000 Facebook volgers, 1500 Instagram  
volgers en  2100 YouTube abbonees.

A-plus.be werkt intuïtiever en sneller, en is in de eerste 

plaats een etalage waarin nieuws over A+ zelf wordt ge-

presenteerd, zoals toekomstige evenementen (lezingen, 

tentoonstellingen, debatten, launch party’s, enzovoort) 

of uitgaven (tijdschriften, publicaties, themanummers). 

a-plus.be biedt met artikels, boekbesprekingen en recen-

sies van tentoonstellingen ook een kritische blik op heden-

daagse architectuur en cultuur in België.

 Via exclusieve artikels over de staat van architectuur 

in het land nodigt de nieuwsbrief van A+ uit tot debat en 

reflectie. Verder vermelden we in de nieuwsbrief vorige en 

toekomstige evenementen, en kondigen we het nieuwe 

nummer aan. De nieuwsbrief bevat ook exclusieve acties 

voor abonnees en wordt een keer per maand in het Neder-

lands en het Frans verstuurd naar een publiek dat voorna-

melijk uit architecten bestaat. A+ is bijzonder actief op de 

sociale media en verwijst altijd naar de website, waardoor 

het aantal bezoekers/architecten gestaag toeneemt.

Sinds 2006 gebeurt de programmatie van lezingen en 
tentoonstellingen over architectuur in samenwerking 
met Bozar, marktleider op het vlak van culturele 
evenementen binnen de sector in België, met een 
strategische ligging in hartje Brussel. A+ mocht al 
de allergrootsten uit de wereld van de hedendaagse 
architectuur ontvangen: David Chipperfield, Go 
Hasegawa, Peter Märkli, Arno Brandlhuber, Grafton, 
Peter St John, Emanuel Christ, Fala Atelier, Christian 
Kerez, Stephen Taylor, Carme Pigem (rcr), Studio 
Mumbai, H Arquitectes, Atelier Bow-Wow, Sergison 
Bates, Tom Emerson, Eduardo Souto de Moura, Martino 
Tattara (Dogma), Tobia Scarpa, Rudy Ricciotti, Jean 
Nouvel, Anne Lacaton, Roger Diener, Bjarke Ingels, 
Tony Fretton, Peter Zumthor, Valerio Olgiati, … 
De tentoonstellingen lokken gemiddeld 5.000 
bezoekers/jaar en de lezingen, naargelang van de 
zaalcapaciteit, 480 tot 2.100 personen. Het publiek 
bestaat voornamelijk uit architecten, studiebureaus 
en architectuurstudenten.

Sponsoren en netwerken

Nodig uw klanten en medewerkers uit voor  een avond rond 

architectuur in Bozar  (een lezing voorafgegaan door een 

vip-aperitief of gevolgd door een privé walking dinner) zal 

het imago van uw bedrijf meer opleveren dan een gewoon 

commercieel contact.

 Met onze sponsorformules op maat kunt u uw merk 

koppelen aan het prestigieuze culturele programma van 

Bozar. Een uitstekende garantie voor zichtbaarheid en 

networking voor, tijdens en na de evenementen. 

 In 2020 zal de programmatie van A+ omvatten:

– 1 monografische tentoonstelling over het Belgische 

 architectuurbureau URA, ondersteund door een presti-

gieuze publicatie, een lezing en een “Bezoekersgids”

–  een cyclus van 7 internationale lezingen in het Paleis voor 

Schone Kunsten te Brussel, met Bezoekersgids en een 

artikel in het tijdschrift A+

–  ACROSS: een cyclus van 8 lezingen over jonge Belgische 

architectuurbureaus en een tentoonstelling (in een 

partnerschap met het Vai en Uliège)

 Bezoekersgids

WAT tekst, foto’s en advertenties
WAAR/WANNEER

 gratis verspreiding
 tijdens de evenementen
HOE formaat A5 staand
 + 5mm afloop

A+284  Belgium: The Next Generation! (18 Mei)

  Book launch at the Biennale Venezia

Belgische architectuur krijgt veel media-aandacht in het 
buitenland, maar vaak gaat het telkens over dezelfde bureaus 
en dezelfde projecten die internationaal in de prijzen vallen. 
Met dit nummer wil A+ aanstormend talent tonen, (jonge) 
bureaus die vandaag, op het scherp van de snee, onze ruim-
telijke én maatschappelijke context vormgeven. A+ toont 
het werk van bureaus die op een kantelpunt in hun carrière 
zitten, een doorstartmoment dat vraagt om professionali-
sering, groei en capaciteitsopbouw, zonder identiteits- en 
kwaliteitsverlies. A+ lanceert deze speciale uitgave eind mei 
op de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië en 
in België in september.
In samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut

A+287  Changing Practices (14 December)

  Book launch in Brussels

De ecologische en economische uitdagingen waarin we vandaag 
op wereldniveau worstelen hebben een bewustwordingsproces 
in gang gezet dat zijn neerslag vindt in de transitie van vele uit-
eenlopende domeinen.  Ook de architectuurpraktijk is volop in 
verandering. Dat zien we in de ontwikkeling en in het gebruik 
van nieuwe materialen waar duurzaamheid, veiligheid en circu-
lariteit in toenemende mate sturend zijn. De nieuwe generatie 
pionierende architecten, planners, sociologen, ontwikkelaars, 
materiaalfabrikanten of ondernemers is klaar voor een ver-
snelling. Zonder de grote bouwfirma’s zullen nieuwe circulaire 
materialen hun intrede niet maken. Zonder een fundamentele 
omslag in onze woonmarkt zullen de alternatieve ontwikkelaars 
in de marge blijven morrelen. Maar aan welke voorwaarden? 
In samenwerking met de denktank Architecture Workroom Brussels 
(AWB) en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam (IABR)
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