
Stadslab2050 

Antwerpen 
 

experimenteren 

voor een duurzame stad 



Stadslab2050 : Slimme experimenten maken de stad! 

opdracht – wat kan een stedelijk labo voor jou 

beteken? 



the low impact supermarkt 



airbezen 

aardbeien meten luchtkwaliteit 



    een impuls 

geven aan de  

verduurzaming  

van de stad 



Stadslab2050 is … 

 

een vrijplaats voor innovatie, 

leren & nieuwe  

kruisbestuivingen 



Energie voor het 

 Antwerpse hart 

A globally connected world. 

A socially disconnected people. 

Our technology-rich, socially- mediated 

nation is  seemingly void of authentic, 

interpersonal relationships. 

Kunnen we een versnelling krijgen op 

vlak van energiebesparing en ons 

klaar maken voor de stad van de 

toekomst? 



…partners trekken samen op…. 

 

 

 



Title picture 

description 

idee generatie 



Eigenaarschap staat centraal 



Ontmoetingsruimte - 14 ideeën 



A globally connected world. 

A socially disconnected people. 

Our technology-rich, socially- mediated 

nation is  seemingly void of authentic, 

interpersonal relationships. 

Loslaten 

Begeleiding - Projectenfonds 



Stadslab2050 vertelt het verhaal 

“Wat doet de winkeldeur dicht? 

Een open winkeldeur staat gelijk 

aan een winkel die open is en 

klanten verwelkomt. Tegelijk leidt 

dit tot enorm veel energieverlies” 



Resultaat –  8- tal experimenten 



Leen Lauriks- UA 

Falen mag 

“het lab geeft je als brengt je als onderzoeker ook 

buiten je normale kringetje. Je komt in contact met 

bedrijven, met eindgebruikers, soms met mensen en 

organisaties uit  totaal andere hoek’ Univ. Antwerpen) 



• Meer groen en natuur in de stad 

• Samen duurzaam wonen en verbouwen 

• Energie voor het Antwerpse hart 

• Fashion Flows – circulaire mode 

• Aan tAfel 

• … 

Stadslab2050 - Agenda 



de rol van het lab 

• focus op piloten met impact 

• leren  

• Kennisuitwisseling 

• Netwerkvorming 

-> ‘ripple effect’ voor verandering 



• Mix tussen sturen en loslaten 

• Lab op snijvlak overheid – 

samenleving 

 

• Sterker partnerschap loont 

Wat hebben we zelf geleerd? 



1. Partners voor nieuwe thema’s of voor het lab in zijn geheel 

2. Stadsgemeenschap mag mee leren 

3. Spring mee op de kar van lopende experimenten 

Wat kan Stadslab2050 voor jou betekenen? 

 

 



bezoek www.stadslab2050.be 

 

volg ons op Twitter via @Stadslab2050,  

praat met ons mee op LinkedIn 

 

schrijf je in op onze nieuwsbrief! 

doe mee! 
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