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Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een 
website en de organisatie van internationale lezingen, ten-
toonstellingen en de Brussels Architecture Prize (BAP), is A+ 
Architecture in Belgium dé referentie voor de sector. 
 Het belangrijkste doel: het belichten en stimuleren van  
architecten en alle verwante beroepen, en zo bijdragen tot een 
kwaliteitsvolle invulling van onze bebouwde omgeving.
 Het Team Vlaams Bouwmeester, de Brusselse Bouwmees-
ter maître architecte en de Cellule architecture zijn structurele 
partners van de vereniging en dragen inhoudelijk bij aan het 
tijdschrift. A+ ontvangt ook werkingssubsidies van de Vlaamse 
Regering, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de Stad Brussel. 
 A+ Architecture in Belgium, 48 jaar geleden opgericht, is 
een vzw en heeft dus geen winstoogmerk.

Voor meer informatie: 
– over de tarieven van advertenties in het tijdschrift A+
– over de tarieven van het digitaal platform
– over de programmatie van de internationale lezingen en tentoonstellingen in 2022 
– over de verschillende sponsorformules 

→ Rita Minissi 
 rita.minissi@mima.be
 +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 het platform dat met gedegen journalistiek 
door een objectieve bril de vinger aan de pols 
houdt van wat er gaande is in de Belgische 
architectuurscene.’
Alexander Dierendonck en Isabelle Blancke, Dierendonckblancke architecten 

‘A+ is niet alleen getuige van de Belgische archi-
tecturale dynamiek, maar neemt al decennialang 
deel aan de definitie ervan. De energie waarmee 
het team instaat voor het tijdschrift, de tentoon-
stellingen, lezingen en edities, definieert A+ 
als volwaardige praktijk van de architecturale  
cultuur.
 In die zin is A+ een soort alter ego dat ons het 
hele jaar door begeleidt, en het is gewoonweg 
ondenkbaar het niet bij de hand te hebben.’
Radim Louda, Central ofaau

‘A+ is een platform dat Baukultur promoot door 
reflecties, discussies en nieuwe inzichten uit het 
“laboratorium voor Europa”, België. De “+” ligt 
erin ons, zowel online als offline, dichter bij het 
hart van de Belgische architectuurgemeenschap 
te brengen, ongeacht of je een student of een 
reeds gevestigde architect bent.’
Oana Bogdan en Leo Van Broeck, Bogdan & Van Broeck architects 
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A+ Digital, Events  &  Network.A+ Magazine,
A+ Community:

De programmatie van lezingen en tentoonstellingen over 
architectuur gebeurt in samenwerking met Bozar, dat 
strategisch in hartje Brussel gelegen is en dat in België 
marktleider is wat culturele evenementen betreft. A+ ont-
vangt de allergrootste namen op het vlak van de interna-
tionale hedendaagse architectuur, onder wie David Chip-
perfield, Stephen Bates, Go Hasegawa, Rem Koolhaas ... 
 De tentoonstellingen trekken ongeveer 5.000 bezoe-
kers aan per jaar en de lezingen, afhankelijk van de zaal-
capaciteit, tussen de 480 en 2.100 personen per avond. 
Het trouwe publiek bestaat in hoofdzaak uit architecten, 
studie bureaus en architectuurstudenten. De evenementen 
worden gestreamd en bereiken zo duizenden mensen.
 In 2022 wordt, na Dierendonckblancke, Baukunst en 
Ura, het Brusselse architectuurbureau Agwa in Bozar in 
de verf gezet: met een tentoonstelling, een lezing en een 
monografie. 

Nodig uw klanten uit voor een architectuuravond in Bozar voor 
een lezing met een vip-aperitief vooraf of een privédiner ach-
teraf: dat tilt uw bedrijf naar een veel hoger kwalitatief niveau 
dan het klassieke commerciële contact. Met sponsorformules 
op maat kunt u uw bedrijf associëren met een prestigieus ar-
chitectuurprogramma met gegarandeerde zichtbaarheid en 
netwerking voor, tijdens en na deze evenementen *.

* Georganiseerd volgens de geldende sanitaire regels.

A+ is meer dan een tijdschrift. Het is op de eerste plaats een 
community van architecten en toonaangevende actoren in de 
wereld van de architectuur, waar invloedrijke gevestigde waar-
den en jong aanstormend talent elkaar ontmoeten.
 Zowel het tijdschrift – erkend als het meest geapprecieerde 
van de sector – als de evenementen die A+ op prestigieuze of 

onuitgegeven locaties organiseert, zijn niet te missen momen-
ten van reflectie en netwerken.
 Gebruik deze community om uw merk in de markt te zet-
ten, ook via de online communicatiekanalen van A+, en geef 
voorrang aan een crossmediacampagne om uw doelgroep te 
bereiken. A+ 294  Back to Brick (21/2) + colloquium

Baksteen wordt als een van de traditionele bouwmaterialen van 
de Noord-Europese architectuur gezien – zowel voor de draag-
structuur als voor de gevel als paramentsteen. Daarenboven 
wordt steeds meer ingezet op baksteen omwille van zijn groot 
circulair potentieel en in het kader van de energietransitie. A+ 
onderzoekt de Belgische baksteenarchitectuur van vandaag, met 
aandacht voor de technische, constructieve en fysieke aspecten 
van het materiaal, en publiceert hiervan ook de detailplannen. 
 Dit dossier verschijnt naar aanleiding van de lezing op 15/3: 
A+Talk on Brick, in samenwerking met UGent in het kader van 
een internationaal colloquium over baksteenarchitectuur. Deze 
lezing is meteen ook de lancering van dit nummer.

A+295  Reimagining the office (18/4)
Afgelopen jaren begonnen steeds meer mensen thuis te 
werken. Dit heeft een grote impact op de kantoorsector, 
die de laatste jaren sowieso al met leegstand kampte. Veel 
kantoorgebouwen uit de jaren 1960-1970 hebben bovendien 
grootschalige renovaties voor de boeg, en de monofunctio-
nele kantoortoren is een anachronisme waarin niet meer 
wordt geïnvesteerd. Als gevolg hiervan worden veel kantoor-
gebouwen tot woningen of scholen herbestemd. We zien 
alternatieve typologieën verschijnen waarin plaats is voor 
verschillende programma’s, zoals wonen, werken en ont-
spanning, waarbij ook het interieur een belangrijke rol speelt. 
 A+ onderzoekt welke toekomst het kantoor vandaag heeft 
in tijden van thuiswerken en bekijkt de impact van de renovatie 
op het gebied van typologie, programma, verdichting en de 
technische uitdagingen.

A+ 296 Small Escapes (20/6)
Ook de architect wil er soms even uit. De concurrentie binnen 
de wedstrijdcultuur, de toenemende regelgeving of de omvang-
rijke administratie bij publieke opdrachten doen architecten 
naar meer eenvoud verlangen. In dit nummer publiceert A+ 
kleinschalige projecten met een speciale focus op de eigen 
(tweede) woning van de architect. Want meer nog dan een 
vlucht uit de ratrace, is ontwerpen voor zichzelf vooral een 
zoektocht naar traagheid, lichtheid, vrijheid en bovenal expe-
riment. Dit resulteert in bijzondere, kleinschalige architectuur 
waarin zowel de ontwerper als het gebruik dankzij specifieke 
ruimtelijke kwaliteiten, materiaalgebruik en alternatieve ener-
getische concepten (zoals off-the-grid bouwen), aan de druk 
van het systeem kan ontsnappen.

A+297 Architecture of Energy (19/9) + colloquium
De bouwsector heeft een belangrijk aandeel in het energie-
verbruik. Als we de klimaatdoelstellingen van Parijs willen 
halen, moet dit verbruik drastisch omlaag. Hoe kan het pro-
duceren en delen van hernieuwbare energie en het verlagen 
van het verbruik door renovatie van woningen hand in hand 
gaan? Wat zijn de projecten van vandaag en morgen die een 
alternatief energiesysteem integreren? Hoe kan architectuur 
bijdragen aan het beheer van energie? A+ onderzoekt hoe 
de energiezuinige stad er vandaag uitziet en welke impact 
dit heeft op de architectuur, zowel technisch als esthetisch. 
 A+ organiseert in het kader van dit nummer eveneens een 
colloquium waarin verschillende actoren in debat gaan over het 
aandeel van architectuur en stedenbouw in de energietransitie. 
Dit is meteen ook de lancering van dit nummer.

A+298 At your service (14/11)
Publieke voorzieningen zoals gemeentehuizen, brandweer-
kazernes, politiekantoren of postgebouwen worden door ar-
chitectuur met een sterke typologische traditie gekenmerkt. 
Toenemende digitalisering en veranderende noden vormen 
belangrijke impulsen voor de evolutie van deze gebouwen. 
In dit nummer onderzoekt A+ de typologie van de dienstbare  
architectuur en publiceert projecten die deze sector opnieuw 
op de kaart zetten.

A+299 Quality Matters (12/12) + debat
Architectuur uit België krijgt veel aandacht en aanzien in het 
buitenland. Dat is deels te danken aan een doorgedreven archi-
tectuurbeleid dat de laatste twintig jaar werd uitgerold: instan-
ties zoals de Vlaamse en Brusselse Bouwmeester, de verschillen-
de Stadsbouwmeesters, procedures zoals Open Oproep, en de 
oprichting van de Cellule architecture en nu ook het ICA/WB 
dragen hier allemaal op hun manier aan bij. Maar ook regionale 
culturele spelers en publieke bouwheren spelen een belangrijke 
rol. A+ publiceert een breed scala aan gerealiseerde projecten 
van de afgelopen jaren, onderzoekt aan de hand hiervan hoe dit 
beleid de motor is van architectuurkwaliteit en welke verande-
ringen nodig zijn om deze te behouden en te laten groeien. 
 A+ organiseert eveneens een debat met de verschillende spelers 
over de rol en de impact van het beleid in een bottom-up architec-
tuurveld. Dit debat is meteen ook de lancering van dit nummer. In 
samenwerking met de verschillende bouwmeesters en instituten.

A+ Magazine 2022 = 
Recente projecten, Interviews,  Actualiteit, 

Producten & Thema

In 2022 geeft A+ 5 klassieke edities uit
in het Nederlands en het Frans 
+ 1 speciale editie in het Engels.

De klassieke edities bevatten steeds een centraal thematisch 
dossier met daarnaast verschillende rubrieken: actualiteit, 
projecten, een interview, product news, een vernieuwde stu-
dentenrubriek, en een nieuwe rubriek waarin we telkens een 
bureau voorstellen.
 De speciale uitgave is volledig aan 1 thema gewijd en wordt 
in samenwerking met een partner samengesteld.

Met het digitale platform A+ bereiken we alle architecten 
in België dankzij een database van meer dan 17.000 profes-
sionele actoren die geabonneerd zijn op onze nieuwsbrief, 
onder wie alle Belgische architecten.
 A-plus.be is een venster op de activiteiten van A+: de 
geplande evenementen (lezingen, tentoonstellingen, de-
batten, lanceringsfeesten, wedstrijden …) en de publicaties 
(tijdschriften, boeken, speciale edities).
 A-plus.be belicht ook de innovaties van de bedrijven 
uit de sector en de architecturale en culturele actualiteit 
in het land, inclusief boekbesprekingen en kronieken. De 
verspreiding van al deze informatie op de sociale netwer-
ken genereert een breed publiek. 

Nieuw: 
A+SESSIONS, korte video’s 

Elke maand interviewt A+ een internationaal gerenommeerde 
architect die uitgenodigd is in het kader van de lezingen in Bozar. 
De gast krijgt vragen voorgelegd waarop slechts twee antwoor-
den mogelijk zijn. De stijl is informeel, het ritme snel en de replie-
ken vaak verrassend! Uw logo staat heel zichtbaar bij de aanvang 
en het slot van het interview. Deze video’s worden vervolgens via 
de sociale netwerken verspreid en gedeeld (Instagram, YouTube, 
Facebook), wat de zichtbaarheid van uw merk vergroot, niet al-
leen bij de Belgische volgers, maar ook internationaal. 

 https://www.a-plus.be/fr/a-sessions/ 
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