
Expo Post-Fossiel.Gent toont toekomstbeelden
van een Gent zonder fossiele brandstoffen

Het Foresight team van Digipolis Gent daagde via een wedstrijd kunstenaars,
makers en andere creatieve geesten uit om alternatieve toekomsten van Gent te
verbeelden. Er was slechts één regel: fossiele brandstoffen hebben geen plaats
meer in de stad. Vijf inzendingen zijn door een jury geselecteerd en worden
tentoongesteld op de ‘Post-Fossiel.Gent’ expo, die loopt tussen 18 en 28 mei 2018
in NEST. Met de expo wil 'Foresight by Digipolis' aanzetten tot reflectie en debat
over een wenselijke toekomst voor Gent.

Post-Fossiel.Gent, de toekomst in beeld



De Stad Gent wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Fossiele brandstoffen hebben daarom
geen plaats meer in de stad van de toekomst. Maar hoe ruikt of ziet die stad van de
toekomst er dan uit? Foresight Gent gelooft sterk in de kracht van verbeelding om
maatschappelijke en technologische uitdagingen aan te pakken. Door de toekomst te
verbeelden, wordt ze een voorwerp van discussie, wordt ze beter begrepen en kunnen
we ze beter voelen. Daarnaast zetten toekomstbeelden aan tot actie. Zo ontstaat een
idee over de realiteit in die toekomst en met dat idee komt ook de belofte van een ander
leven.

Stad Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. We moeten onze stad dus fossielvrij
maken. Een utopie? Neen, niet als we er samen werk van maken en nieuwe
paden durven uitdenken. De Expo Post-Fossiel.Gent zet de bezoeker aan het
denken met enkele fossielvrije toekomstbeelden voor Gent.

— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

De winnaars

De vijf winnaars hebben elk 1.000 euro gekregen en gaan onder begeleiding van een
curator hun idee en concept verder uitwerken. Uit de vijf installaties, die te zien op de
tentoonstelling Post-Fossiel.Gent, wordt uiteindelijk een eindwinnaar gekozen die een
geldprijs van 4.000 euro ontvangt.

Creativiteit kent geen grenzen. Vijf projecten die getuigen van een grote
verbeeldingskracht om vorm te geven aan de stad van de toekomst.

— Martine De Regge, schepen van ICT-beleid

Stil en luisterrijk
DE STILTEREVOLUTIE, een stille audio installatie verspreid over verschillende ruimtes
of verschillende hoeken in één ruimte.
Solliciteer jij in in 2050 voor deze job?
Geluidsarchitect (m/v/x)
Je denkt mee na over de meest wenselijke geluiden voor de verschillende stadsdelen. Je
verdiept stelselmatig je kennis over de psychologische effecten van geluiden in specifieke
omgevingen en assisteert de Stadsgeluidmeester bij het ontwerpen en beheren van het
Geluidsplan van de stad.

One look at a time
Hoe ziet de inwoner van de toekomst eruit?



Naast bewoning, transport en cultuur, is ook zelfexpressie essentieel voor de moderne
inwoner van de stad. Welk statement is er krachtiger dan een fashion statement? Kleren
maken de man, en een samenhang van kleren maakt ook deel uit van het stadszicht. En
hoe zullen mode en technologie de textielindustrie beïnvloeden? Gebeurt dat door
fotovoltaïsche stoffen en schoenen die kinetische energie genereren?

mPower station
mPower station is een model dat mensen de (verbeeldings)kracht geeft om samen,
lokaal, open en transparant energie op te wekken.
mPower is modulair en aanpasbaar. Het groeit mee met de stad en kan verschillende
vormen en groottes aannemen. (op het water, op het land, …). Het is open source, vrij
om te gebruiken, te delen, en op elkaars ideeën verder te bouwen.

CAReFREE
In de stad van de toekomst is er geen plaats meer voor de vervuilende auto. Maar wat
doe je met de infrastructuur die jarenlang ten dienste stond van de uitgestorven auto?
Hoe kan die een nieuwe bestemming krijgen en tegelijkertijd een meerwaarde vormen
voor de stad en zijn toekomstige stadsbewoner? Daarover gaat CAReFREE.

De groeiende stad - de stadsoogsters
Geroezemoes. Een geur van gemaaid gras en zomerbloemen waait je tegemoet. Het
aangename gevoel van zachte, licht verende straatstenen onder je voeten. Je handen
raken muren aan, volledig begroeid met planten, zwammen en mos. In de verte klinkt
een tram. Een tram die gras maait en verzamelt. In je mond proef je de smaak van de
groeiende stad. Een bonte mengeling van eetbare planten, bloemen en zwammen. Zo
ver als het oog reikt zie je groen in de straat en dus een stad die samen met haar
bewoners aan het groeien is.

Meer info over de winnaars vindt u op de website Post-Fossiel.Gent.
Op de Post-Fossiel.Gent expo krijgen deze vijf winnende werken het gezelschap van vijf
Nederlandse installaties uit de gelijknamige Post-Fossil.City expo die eerder in Den Haag
en Utrecht liep. We zijn benieuwd of een andere Europese stad bereid is een
vervolgtraject aan deze expo te breien?

Praktisch

De tentoonstelling Post-Fossiel.Gent is te bezoeken in NEST Gent (Graaf Van
Vlaanderenplein 40, 9000 Gent) tussen 18 en 28 mei 2018.

In samenwerking met Foresight by Digipolis en Digipolis Gent

http://www.post-fossiel.gent/
http://www.post-fossiel.gent/


Foresight werkt sinds 2017 aan technologische innovatie in Gent, met aandacht voor de
lange termijn. Nadenken over een wenselijke toekomst voor Gent, en mensen helpen
daarbij bewuste keuzes te maken is een streefdoel. Waar mogelijk worden
technologische experimenten gedaan, in maximale samenwerking met burgers,
bedrijven, collega’s en academici. Foresight is te vinden op Twitter als @foresightgent en
cureert ook een wekelijkse nieuwsbrief voor toekomst en technologie.

Digipolis Gent is een overheidsorganisatie die de ambities en doelstellingen van Groep
Gent mee helpt waarmaken op digitaal vlak. Als ICT-partner installeert en onderhoudt
Digipolis de ICT-infrastructuur (netwerken, computers, printers, ICT-randapparatuur,
telefonie…) binnen Groep Gent en worden softwaretoepassingen ontwikkeld. Een
servicedesk helpt alle informaticagebruikers bij vragen of problemen.

Gent Klimaatstad

In 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Een stad waar u gezonde lucht inademt, waar u
voldoende groen hebt om te ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad met
ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde en
comfortabele huizen, een stad waar niet de mensen maar de windmolens en de
zonnepanelen overuren draaien, een stad die energieonafhankelijk is.

http://persruimte.stad.gent/images/272228
http://persruimte.stad.gent/images/272095
http://bit.ly/ForesightWeekly8
https://twitter.com/ForesightGent?lang=nl


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Gent anno 2050 heeft zo goed als geen negatieve impact meer op het klimaat, en is dan
‘klimaatneutraal’. Alles wat we doen, heeft vrijwel geen negatieve invloed meer op de
klimaatverandering of opwarming van de aarde. Gentse burgers, bedrijven, verenigingen,
scholen en de Stad Gent doen van alles om van Gent een klimaatneutrale stad te
maken.

Informatie
Joris Wauters, Foresight Specialist Digipolis Gent, gsm 0498 28 70 23 , e-mail
Joris.Wauters@digipolis.gent
Sarie Van Lancker, communicatieverantwoordelijke Digipolis Gent, gsm 0472 52 37 12, e-
mail Sarie.VanLancker@digipolis.gent

Bevoegd

 

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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