Oproep voorbeeldprojecten
‘Stedenbouw kan ook zo’

Boek ‘Toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning’

Binnen het VIBE-project ‘Ecopolis-Vlaanderen’ verscheen tien jaar geleden het boek Duurzame
stedenbouw in woord en beeld, gids met praktijkvoorbeelden voor de transitie naar een ecopolis, een
praktijkgericht boek met voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland.
Het boek is ondertussen uitverkocht en heeft nood aan een update, zowel inhoudelijk als naar
illustratie en vormgeving toe. De auteurs willen het boek updaten en nieuwe voorbeelden
toevoegen. Het boek moet hét basiswerk over duurzame stedenbouw en ruimtelijke planning in
Vlaanderen worden.
Om voorbeeldprojecten van toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning te
verzamelen, lanceert VIBE in samenwerking met BBL, ABBLO, VRP en KU Leuven een oproep bij
gemeenten, opdrachtgevers, ontwerpbureaus, ontwikkelaars en burgercollectieven.
Een onafhankelijke jury zal de projecten screenen op basis van vastgelegde criteria.

Wie kan een dossier inzenden?
Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper, ontwikkelaar of burgercollectief betrokken
bij de totstandkoming van een toekomstbestendig stedenbouwkundig project?
Stel uw project dan kandidaat voor een opname in het boek Stedenbouw kan ook zo;
Toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning (werktitel) en maak kans op de
gelijknamige prijs. De projectoproep wordt afgesloten op 31 maart 2021. De prijs reiken we uit
tijdens de lancering van het boek in het najaar van 2021.

Criteria
Uiteraard willen we alleen de sterkste en meest inspirerende voorbeelden in het boek opnemen. Dus
enkel de projecten die geïntegreerd worden benaderd en blijk geven van een hoog ambitieniveau.
Geïntegreerde projecten worden benaderd vanuit drie verschillende invalshoeken: de
verantwoordelijke stad of gemeente (verantwoord omgaan met de stromen zoals water, energie,
materialen, voedsel), de levende stad of gemeente (gezonde en aangename plekken voor mens, dier
en plant) en de participatieve stad of gemeente (een project door en voor de bewoners en
gebruikers). We verwijzen hiervoor ook graag naar het document ‘Klimaat en duurzaamheid’.
Heeft uw project een bijzondere focus? Vermeld dit dan zeker in de beschrijving. Deze voorbeelden
zijn namelijk heel interessant om een bepaald thema in het boek toe te lichten. Denk aan participatie
en coproductie, versterken van het groenblauwe netwerk, toepassen van hernieuwbare energie, het
sluiten van de waterkringloop, circulariteit, ruimtelijke voedselstrategie …
We zijn op zoek naar projecten met verschillende schalen, dus van bouwblok tot regio.
We zullen voornamelijk gerealiseerde projecten opnemen in het boek.
Let op: we zijn niet op zoek naar louter publieke ruimte of architectuurprojecten, maar echt
stedenbouwkundige projecten, ruimtelijke planning, stads- en dorpsvernieuwing, blauwgroene
landschapsprojecten…

U kan maximaal 3 projecten per organisatie indienen.

Hoe neemt u deel?
Wil u meedingen naar een plaats in het voorbeeldenboek en de prijs Toekomstbestendige
stedenbouw en ruimtelijke planning? Dan kan u vrijblijvend een kandidaatdossier indienen per mail
naar boek@vibe.be.
Dit dossier bestaat uit één samenhangend PDF-bestand van maximaal 10 MB. Het bestand omvat
maximaal 5 pagina´s volgens het sjabloon in bijlage, waarin volgende elementen zijn opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.

Titel van het project en gegevens van de betrokkenen
Plan
Foto’s
Beschrijving van het project
Waarom is dit een voorbeeld van toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning?

Naam van het document en de mail: ‘Voorbeeldenboek_titel project_gemeente’
Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen met Eva Heuts, eva.heuts@vibe.be of
0468 07 81 09.

Voorwaarden
-

-

De opdrachtgever / bouwheer is op de hoogte van de inzending van het project en gaat
hiermee akkoord.
In geval van selectie in fase 1 (kandidaatdossier) levert de inzender binnen de vier weken na
de bekendmaking van de selectie een volledig projectdossier aan (fase 2). Deze aanvullende
informatie bestaat een uitgebreidere tekst (artikel), meerdere foto´s, plannen en
ontwerptekeningen in hoge resolutie in functie van de lay-out van het boek.
Met de inzending van een kandidaatdossier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

