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FORUM 10 & 11.05.2017
BOZAR Center for Fine Arts Brussels   
« New uses, new move – Land use & Mobility »

Welke gebruiken en de levensstijlen zullen wij morgen erop nahouden (wonen, 
werken, consumptie, en welke gevolgen zullen hieruit voortvloeiende voor het 
onroerend goed en de ruimtelijke ordening). Wat voor invloed zullen zij hebben 
op de mobiliteit en hoe zullen zij de invloed van de mobiliteit ondergaan?
Welke technologische vooruitgang wordt geboekt op het vlak van de mobiliteit 
van mensen en goederen alsook op het vlak van de connectiviteit. Hoe beïnvloe-
den die onze gebruiken nu al of in de toekomst? Wat zal de uiteindelijk de invloed 
op onze ruimte zijn?
Wat zijn samengevat de dynamieken van de verandering in de gedragingen en 
praktijken, die wederkerig onze verwachtingen inzake mobiliteit en connectiviteit 
zullen dooreenschudden maar ook onze levens-, werk- en verplaatsingswijzen 
evenals de wijze waarop wij handeldrijven?

Werkplekken / Huisvesting en wonen/ Smart Cities / De in-
dividuele auto / De lichte verplaatsing / Producten en goe-
deren / Ruimte en mobiliteitsinfrastructuur
Voorstelling van de «Grand Prix de l’Urbanisme» (17:30 – 17:45)
Besluiten van het forum en de ronde tafel in aanwezigheid van de Ministers 
Rudi Vervoort, Pascal Smet, Céline Frémault et Carlo Di Antonio (17:45 – 
18:45)
Sprekers:Elisabeth Pélegrin-Genel (architecte & urbaniste), Isabelle Sonneville
(AXA Belgium), Benjamin Cadranel (Citydev), Eric Schartz (MATEXI), Ryan Fix  
(PUREHOUSE LAB), Jean Haëntjens (conseiller en stratégies urbaines), Pieter Bal-
lon (auteur de « Smart Cities »), Jean-François Soupizet (consultant en déveppement 
international & développement numérique), Frédéric Mathis (VEDECOM), Michel Hu-
bert (Brussels Studies), Ross Douglas (promoteur des Salons « Autonomy »), Xavier 
Tackoen (Espace-Mobilité), Georges Amar (prospectiviste), Thibaud Hilmarcher
(Tractebel Engie), Maria Cristina MAROLDA (DG MOVE Commission Européenne), 
Mirjam Tas (Logistique urbaine UPS), Frédéric Héran (Université de Lille),Guillaume 
Vandervaeren (JNC – FBU), Simon Collet (TEC).

10.05.2017 Conferentie «Big and Small» van KAI-UWE BERGMANN (19:00)
11.05.2017 : 7 workshops - 20 speakers (9:00  – 18:45)
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