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WORD VÓÓR 31 MAART 2022
LID EN KRIJG DE LEDENACTIE

(2 + 1 GRATIS) VOOR HET CONGRES 
PUBLIEKE RUIMTE ER ZOMAAR BIJ.

#CPR2022
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Het congresthema ‘Leg de puzzel’ 
staat voor samenwerking, proces 
en participatie want puzzelen aan 
projecten en publieke ruimte doen 
we samen. Elk stukje is noodzakelijk 
om de puzzel te leggen. Lokale en 
bovenlokale overheden, publieke, 
private en non-profitpartners, 
beleidsmakers en burgers spelen 
allemaal hun rol om samen de grote 
publiekeruimtepuzzel te vormen. 

De stad Antwerpen is voor het eerst 
gaststad voor het Congres Publieke 
Ruimte. Twee jaar geleden won 
Antwerpen nog de Prijs Publieke Ruimte. 
En in 2022 valt er weer heel wat te 
ontdekken in ‘t Stad. Ontdek het tijdens 
het congres via één van de boeiende 
lezingen of ga mee op pad tijdens één 
van de terreinbezoeken.

WELKOM IN ANTWERPEN

Met medewerking en steun van

LEG DE PUZZEL

http://
https://www.congrespubliekeruimte.info/antwerpen/


ONTDEK INSPIRERENDE KEYNOTE SPEAKERS

EN VELE ANDERE INTERESSANTE GASTSPREKERS

 RUNE GJØS 

 Head of the Mobility Department,  

 Agency for Urban Environment, City of Oslo 

Oslo, from zero to hero in developing
public spaces for safe and green mobility

 SJERP DE VRIES 
 Senior wetenschappelijk 
 onderzoeker Wageningen 
 Environmental Research 

 JOSÉ BESSELINK 
 Senior planoloog 
 Gemeente Rotterdam 

 FLORIAN BOER 
 De Urbanisten 

 ALEXANDER D’HOOGHE,  
 Intendant Over De Ring / 
 De Grote Verbinding 



LEZINGEN

Eigen aan het congres 
publieke ruimte is de grote 
variëteit aan praktijkgerichte 
lezingen. Via verschillende 
werkvormen maakt u kennis 
met tal van best practices uit 
binnen- en buitenland. Aan 
het einde van de dag keert u 
terug met heel wat inzichten 
en informatie.

GASTHEER

Tim Verheyden is journalist en 
reportagemaker bij VRT NWS en 
Canvas. Zo werkt Verheyden voor 
het onderzoeksprogramma Pano en 
maakte hij voor Canvas de reeksen 
“Facebook&Ik” en “Privacy&Ik”.

EXCURSIES

Tijdens congresexcursies 
komen uitdagingen en 
goede praktijkvoorbeelden 
uit Antwerpen aan bod. 
Deelnemers gaan met de 
fiets op stap en maken o.a. 
kennis met water, licht en 
groen, mobiliteitsingrepen 
en speelelementen in 
de stad.

PRIJS PUBLIEKE RUIMTE

Tijdens de slotsessie 
van het congres vindt 
traditioneel de uitreiking 
plaats van de Prijs Publieke 
Ruimte en de Publieksprijs 
Publieke Ruimte. Zowel 
in de categorie ‘stedelijke 
projecten’ als in de categorie 
‘landelijke projecten’ gaat 
één inzending met de titel 
en de roem lopen.

DIT KAN JE VERWACHTEN OP HET
CONGRES PUBLIEKE RUIMTE 2022



FORUM

De bedrijven op het 
Forum organiseren op 
verschillende momenten 
doorheen de dag demo’s 
zodat u op een originele 
manier kan kennismaken 
met de innovaties en 
nieuwe ontwikkelingen voor 
openbare ruimte.

NETWERKRECEPTIE

Het congres verenigt 
iedereen die betrokken is bij 
beleid, planning, ontwerp, 
inrichting en beheer van 
publieke ruimten.

PRAKTIJKBOEK

Het praktijkboek Publieke 
Ruimte 2022 staat 
boordevol fascinerende 
projecten uit heel Vlaanderen 
en Brussel. Gratis voor elke 
congresdeelnemer en niet 
te missen voor iedereen 
die op de hoogte wil blijven 
van de laatste trends en 
ontwikkelingen! 

©JIMMY KETS

©KOEN BROOS

ENDNOTE 
MICHAËL VANDEBRIL & 
MAUD VANHAUWAERT

Poëzie in de publieke ruimte, kijk mee door de 
bril van de Antwerpse stadsdichters

Michaël Vandebril, coördinator van Antwerpen 
Boekenstad, vertelt wat een stadsdichter 
kan betekenen voor een stad en hoe poëzie 
wordt ingezet in de publieke ruimte. Maud 
Vanhauwaert vertelt over haar aanpak en 
realisaties als tiende stadsdichter, van een 
Toren van Babel tot en met een gedicht op de 
kathedraal.



DETAILS VAN HET VOLLEDIGE PROGRAMMA VIND JE HIER

Atrium Keynote (QE-zaal) Stadsontwikeling Groen Mobiliteit Klimaat Gebruikers Excursies

09:00

09:30

10:30

11:20

12:10

 

13:00
 

14:00

14:40

15:20

16:30

18:00

FIETSTOCHT:
Ga op fietssafari 
en ontdek
de toekomst
van de Ringzone

Registratie en
welkomstdrink

Pauze - Demo’s
op het Forum

Lunch - Demo’s
op het Forum

Pauze - Demo’s
op het Forum

Netwerkreceptie
op het Forum

Plenaire slotsessie
Uitreiking Prijs
Publieke Ruimte

CATHY BERX

Poëzie in de
publieke ruimte

MICHAËL VANDEBRIL, 
MAUD VANHAUWAERT

Oslo, from zero
to hero in 
developing public 
spaces for safe and
green mobility

RUNE GJØS

De Grote
verbinding

ALEXANDER
D’HOOGHE

De klimaat-
sensitieve stad

FLORIAN BOER

Rotterdam loopt

JOSÉ BESSELINK

Wat groen voor
u kan doen

SJERP DE VRIES

De ondergrond als 
publieke leefruimte

SHANA DEBROCK

Elektrisch laden in 
e publieke ruimte

ERIK WIEËRS,
KATRIEN VANDENHECKE, 
ANNE DELANOTE

Kansen voor 
blauwgroene 
dooradering

IVO TERRENS

Meisjes en
publieke ruimte

SABINE MIEDERNA

Groen op grijs 
met gevelgroen

SANDY
ANDRIAENSENS

Nature-based 
solutions voor 
veerkrachtige 
steden

MICHIEL
VAN DRIESSCHE

Blauwgroen,
van denken
naar doen.

MARJOLEIN
WEEMAES

De Bouwdoos, 
medicijn voor jouw 
dorpsplein

ILSE CLAES

Een nieuw
bomenplan
voor Antwerpen

JOS SCHENK

Waar publieke 
ruimte en modal 
shift elkaar
ontmoeten

JAN VERHAERT
HELEEN GEERAERT

De Grote
Verbinding: zo 
gaan de 7 Ring-
parken er uitzien

PATRICIA DE SOMER

Inclusieve publieke 
ruimte

ELS HUIGENS
MARJAN MORRIS
JOLIJN DE HAENE

Natuur in de stad

BART BACKAERT

Mobipunten:
tijd voor actie!

BRAM ROELANT

Droogte – en
waterbeleid in steden

MAAIKE BREUGELMANS
SAMUEL VAN DE 
VIJVER

De beweegvriendelijke 
stad

AD DE BONT

FIETSTOCHT:
De ontwikkeling
van een groenblauw
netwerk in
Antwerpen

https://www.congrespubliekeruimte.info/praktisch/programma/


Het Congres Publieke Ruimte is een Initiatief van Infopunt Publieke Ruimte, de deelwerking van de 
Voetgangersbeweging die als kenniscentrum voor openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel al jaren publieke 
ruimte op de beleidsagenda zet voor een aangename leefomgeving voor iedereen.

www.congrespubliekeruimte.info        |      Diksmuidelaan 303, B-2600 Antwerpen (Berchem)        |        +32(0)3 270 06 30         |         contact@publiekeruimte.info

PRAKTISCH TARIEVEN
WANNEER? 
26/04/2022

WAAR? 
Flanders Meeting & Convention 
Center Antwerp 
Koningin Astridplein  20 – 26 
2018 Antwerpen

LEDENTARIEF

€ 135

€ 150

€ 150

€ 170

STANDAARDTARIEF

TOT EN MET 
31/03/2022

VANAF
01/04/2022 

  

STUDENTENTARIEF

€ 45
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https://www.publiekeruimte.info/
https://www.voetgangersbeweging.be/
http://www.congrespubliekeruimte.info
mailto:contact@publiekeruimte.info 

