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Project 'B401 Bruggenbouwers' wint Henry van
de Velde Award

De Stad Gent heeft samen met communicatiebureau Heren Loebas een Henry van

de Velde Award gewonnen voor de campagne 'B401 Bruggenbouwers', waarbij 14

Gentenaars hun toekomstbeeld voor het viaduct B401 deelden. Zo vind je hun

portretten bijvoorbeeld op de pijlers van het viaduct. Het project kan ook nog de

publieksprijs winnen, stemmen kan nog steeds.

Project 'B401 Bruggenbouwers'

Het project 'B401 Bruggenbouwers' is gekoppeld aan de studie die liep rond de B401 in Gent,

ook wel de fly-over genoemd. Die verbindt verschillende autosnelwegen met de stadsring en

voert het autoverkeer tot in het hart van de Gentse binnenstad.
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Gedurende een jaar doorliep de Stad Gent een traject met het studieteam van Tractebel en van

51N4E om de toekomstmogelijkheden voor deze locatie te onderzoeken. Niet zomaar een

drastische verandering, maar wel een meerjarenplan waarin de aanwezigheid van het viaduct

stilaan afgebouwd wordt en de mobiliteit eromheen in nieuwe banen geleid wordt. Voor een

stad als Gent is het belangrijk dat haar inwoners voldoende geïnformeerd en betrokken worden

bij zo'n proces, zodat het resultaat ook breed gedragen wordt.

Om die reden werden de Bruggenbouwers in het leven geroepen: 14 Gentenaars die hun

toekomstbeeld voor het viaduct delen. Belangrijk was om met deze campagne zoveel mogelijk

Gentenaars en gebruikers van het viaduct aan te spreken en te betrekken in dit traject. Daarom

werd deze boodschap verspreid gedurende verschillende momenten en door gebruik te maken

van verschillende communicatiekanalen. Zo werden de portretten van de Bruggenbouwers

bijvoorbeeld als kunstobjecten metershoog aangebracht op de pijlers van het viaduct. Op

verschillende momenten en via diverse kanalen konden stadsbewoners hun mening en hun

toekomstbeelden geven.

'De B401 brengt nog altijd teveel wagens tot in het hart van de stad. Dat moet
anders. Elk initiatief om draagvlak te verwerven voor een duurzaam alternatief
krijgt mijn volle steun. De Bruggenbouwers spreken alvast alle betrokkenen
aan.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Genomineerd voor publieksprijs

De Stad Gent won voor de campagne 'B401 Bruggenbouwers' de Henry van de Velde Award

binnen de categorie Graphic en Communication, maar kan daarnaast ook de publieksprijs in de

wacht slepen. Stemmen kan via de website van de Henry van de Velde Awards. Op 22 januari

2020 volgt de officiële prijsuitreiking. Alle winnende campagnes krijgen daarnaast ook een plek

op een tentoonstelling in BOZAR, die loopt van 23 januari tot en met 29 maart 2020.

De Henry van de Velde Awards

Lees meer over het project 'B401 Bruggenbouwers'

https://www.henryvandevelde.be/editie/editie-2020
https://ookmijn.stad.gent/bruggenbouwers


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren ontwerpers, bedrijven, producten, projecten

en diensten die vanuit design een positieve impact hebben op de samenleving en de economie.

De Henry van de Velde Awards worden breed gedragen dankzij de gedeelde visie van een

professionele en onafhankelijke jury met belangrijke expertise in de sector. Met de

tentoonstelling, de publicatie en de eigen website vormen de Henry van de Velde Awards een

platform voor Vlaams design.

Contact

Nele Vanhooren, Dienst Stedelijke Vernieuwing, tel. 09 266 82 37, e-mail

nele.vanhooren@stad.gent

Sofie Aelterman, Woordvoerder schepen Watteeuw, tel. 09 266 50 93, e-mail

sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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