
Reglement wedstrijd Landschapsdichter Regionaal Landschap 
Pajottenland & Zennevallei 

 
1. Wat is een landschapsdichter voor Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 

(RLPZ)?  

Een landschapsdichter van RLPZ zet het landschap in onze regio op een poëtische manier in de 
kijker. Het prachtige landschap van het Pajottenland en de Zennevallei bepaalt het karakter van 
de streek. Natuur, landschap, landbouw, erfgoed en cultuur gaan hier op een intense manier 
samen. De landschapsdichter vertaalt het landschap in woorden (toegankelijk voor het grote 
publiek). 

 
2. Wie kan deelnemen? 

Iedereen die minstens 18 jaar is en een band heeft met het Pajottenland en/of de Zennevallei. 
Door deel te nemen verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement. 

 

3. Kandidaatstelling: 

Stuur je eigen geschreven gedicht(en) - maximum twee gedichten per persoon - voor 15 mei 
2022 per mail naar mieke@pajot-zenne.be of per post (poststempel geldt als bewijs) naar 
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (ter attentie van Mieke Vercruijsse), 
Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek.  

Voeg er een woordje uitleg aan toe aan de hand van deze drie vragen:  

a. Wat is de inspiratieplaats van het ingestuurde gedicht 
b. Wat is jouw band met de regio? 
c. Waarom zou jij landschapsdichter van RLPZ moeten worden? 

Je bezorgt ons ook volgende gegevens: volledige naam + eventueel schuilnaam, adres, 
telefoonnummer en geboortedatum. De inzendingen worden anoniem gemaakt vooraleer ze 
voorgelegd worden aan de jury. 

 

4. Voorwaarden:  
a. Het gedicht dient in het Nederlands geschreven zijn 
b. Het gedicht mag niet langer zijn dan een A4 getypt 
c. Het gedicht dient van de hand van de kandidaat te komen (plagiaat wordt sowieso 

uitgesloten) 
d. Het gedicht dient zowel in Word als in pdf aangeleverd te worden (indien digitaal) 
e. Enkel inzendingen met daarbij een antwoord op de vragen (zie punt 3) komen in 

aanmerking 
f. Je kunt het engagement aangaan om 2 jaar lang om de twee maanden een gedicht 

aan te leveren (25% gedichten uit eigen inspiratie, 75% op aanvraag - dus gelinkt aan 
projecten van RLPZ) 

mailto:mieke@pajot-zenne.be


g. Je bent bereid om je, tijdens de twee jaar dat je landschapsdichter bent, vrij te 
maken om aanwezig te zijn op een 5-tal evenementen van RLPZ en eventueel voor te 
lezen uit eigen werk 

 

5. Jurering 

Een driekoppige jury buigt zich over de gedichten en de motivatie van de kandidaten. De jury 
bestaat uit Alwin Loeckx (directeur RLPZ), Maxime Savoldi (huidige landschapsdichter RLPZ) en 
Marleen De Smet (voormalig dorpsdichter van Galmaarden). De jury beoordeelt de informatie 
anoniem. Dit betekent dat de ingezonden gedichten en motivaties anoniem gemaakt worden 
vooraleer de jury ze voorgelegd krijgt. 

 

6. Bekendmaking 

Tussen 28 en 30 mei wordt de landschapsdichter verwittigd. We niet geselecteerd wordt, krijgt in 
de loop van de maand juni sowieso ook bericht. De landschapsdichter wordt eind juni of begin 
juli officieel bekendgemaakt aan het grote publiek (persbericht of persmoment, sociale media, 
website, nieuwsbrief …). De uitspraak van de jury kan door de deelnemers niet herroepen 
worden. Over de uitspraak wordt geen briefwisseling noch discussie gevoerd. 

 

7. Aanstelling landschapsdichter 

De Landschapsdichter wordt door RLPZ aangesteld voor een periode van twee jaar. Deze loopt 
van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2024. RLPZ en de landschapsdichter ondertekenen hiertoe een 
engagementsverklaring. De landschapsdichter ontvangt geen financiële tegemoetkoming voor de 
geleverde gedichten, maar wel eeuwige roem. 

 

8. Gebruik van de gedichten 

RLPZ mag de gedichten publiceren, bewerken voor muziek of tentoonstellen, zonder dat hiervoor 
een vergoeding kan geëist worden. De artistieke eigendom van de gedichten blijft bij de 
landschapsdichter. De naam van de dichter wordt steeds vermeld bij elke publicatie. Ook na 30 
juni 2024 mogen de geleverde gedichten nog gebruikt worden onder dezelfde voorwaarden als 
hierboven geschreven. Na 30 juni 2024 wordt de auteur van elk gebruik vooraf op de hoogte 
gesteld. 

 

 

 


