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De Blauwe Ruit van de Eurometropool
Hoe kan je de fiets- en wandelroutes in het Blauwe Park van de
Eurometropool meer zichtbaar maken?
Met deze oproep vragen we creatievelingen naar ideeën om de
Blauwe Ruit - een circuit van 90 kilometer in het park herkenbaar te markeren.
Dit kan op verschillende wijzen: een product, een dienst of een
ingreep.
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Ontwerpers geven identiteit aan De Blauwe Ruit
De Blauwe Ruit is een lus van 90 km die wordt gevormd door de belangrijkste waterlopen van de
Eurometropool: de Deule, de Leie, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, de Schelde, het Spierekanaal en
het Kanaal van Roubaix. Deze lus verbindt de drie deelregio's van de Eurometropool via het water.
De Eurometropool en haar partners willen van de Blauwe Ruit de toegangspoort maken tot het
Blauwe Park van de Eurometropool.

Het fiets- en wandelcircuit van de Blauwe Ruit wordt specifiek ingericht voor de burgers van de
Eurometropool maar ook voor andere recreanten. De Blauwe Ruit moet de identiteit van het
Blauwe Park nog versterken. In dit project gaan we op zoek naar een ingreep in het landschap
langs de route die aan die ambitie vorm en inhoud kan geven.
Deze duurzame markering typeert de Blauwe Ruit en de grensoverschrijdende context. De ingreep
moet in het oog springen, maar kan alle vormen aannemen: bijvoorbeeld een beeldenroute, een
bomenrij, een digitaal concept, een soundscape,...
Dit project is een POC (proof of concept) binnen Lille World Design Capital (Lille WDC2020).
Hierdoor krijgt de Blauwe Ruit een internationale uitstraling. De open oproep wordt internationaal
gecommuniceerd.
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De Blauwe Ruit zichtbaar maken
De vorm is niet bepaald. We zoeken naar een ingreep die in het oog springt, die ervoor zorgt dat
de Blauwe Ruit herkend wordt. Het is een ingreep die waarde geeft, waarde markeert. Het moet
verrassend en herkenbaar zijn.
Geen gewone wegwijzers. We zoeken naar een product, een idee, het kan zelfs een dienst zijn.
De ingreep bepaalt mee de signatuur van het Blauwe Park en de Blauwe Ruit.
Hanteer het concept van het Blauwe Park als inspiratie: een aaneengesloten gebied van water
en groen, een gedeelde ruimte voor natuur, beleving en ondernemen.
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Over het Blauwe Park
Het Blauwe Park van de Eurometropool is een netwerk van zachte verbindingen. Een aantrekkelijk
gebied dat, waar je je ook bevindt, vlot toegankelijk is te voet, met de fiets, met de boot, zonder
onderbrekingen, grenzen of obstakels. Het is een park dat mensen in contact brengt met elkaar en
met de natuur.
Water kent geen grenzen. Rivieren, kanalen en waterlopen vormen de basis voor het netwerk.
Dorpen, gemeenten en steden zijn verbonden via water en groen. Het park is een continue ruimte
voor mens en natuur. Het park verbindt Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië.
Meer info: www.hetblauwepark.eu

Boek
Het is sterk aanbevolen om het boek over het Blauwe Park door te nemen.
Je kan dit boek hier downloaden.
Een gedrukte versie is te verkrijgen op aanvraag.
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De Blauwe Ruit

De Blauwe Ruit is de fietslus die de drie regio’s van de Eurometropool met elkaar verbindt.
Deze route van 90 kilometer, die in één of twee dagen kan worden afgelegd, volgt de jaagpaden
langs de belangrijkste bevaarbare waterlopen van de Eurometropool: de Schelde, de Leie, de
Deûle, het Kanaal Bossuit-Kortrijk, het Spierekanaal en het Kanaal van Roubaix.
In de loop der eeuwen hebben steden zich aan de oevers ontwikkeld: Kortrijk, stad van
architectuur, kunst en design, helemaal op het water gericht met zijn parken, wandelingen,
speeltuinen en cafés langs de oevers van de Leie; Menen, een levendig stadje dat in de 14e
eeuw een belangrijk centrum van de lakenindustrie was; Wervik en zijn Tabaksmuseum; Komen,
met zijn rijke geschiedenis, de enige Waalse stad die in de Eerste Wereldoorlog
achtereenvolgens door de Duitse en geallieerde strijdkrachten werd bezet; Lille, stad van kunst
en geschiedenis, met zijn musea en levendig stadscentrum, zijn oevers van de Haute Deûle of
het kanaal van Roubaix waar je kan verpozen; Roubaix en zijn museum van kunst en industrie
in één van de mooiste art decozwembaden uit de jaren ‘30; Tourcoing en zijn hydraulische
brug...
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Water maakt integraal deel uit van het decor van deze steden en dorpen, met paden langs de
kades, leef- en ontmoetingsruimten, cafés en restaurants, havens, sluizen en industrieel erfgoed
die getuigen van het belang dat het water speelde en nog steeds speelt in de ontwikkeling van
de eurometropool.
Fiets langs de stromen, rivieren en kanalen om dit blauwe erfgoed van de Eurometropool LilleKortrijk-Tournai te ontdekken. Ontdek het Blauwe Park, waarvan de Blauwe Ruit de
belangrijkste route is. Dit Blauwe Park vormt een sterke identiteit van de Eurometropool.
Een identiteit die dankzij een samenwerking tussen alle partners van het Interregproject TripodII en Lille World Design Capital 2020 een unieke bewegwijzering zal krijgen.
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TRIPOD-II
Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende
samenwerkingsprojecten financieel te steunen. Het Europees territoriaal
samenwerkingsprogramma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen spruit voort uit de wil om
economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen
en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk.
TRIPOD-II is een Frans-Vlaams-Waals Interreg-project voor grensoverschrijdende samenwerking,
gedragen door twaalf partners: Lille-Design (FR, Lead Partner), Aditec Pas-de-Calais (FR), CCI
Grand Lille (FR), Métropole Européenne de Lille – MEL (FR), Designregio Kortrijk (VL), Antwerp
Management School (VL), Design Innovation (WA), Progress/Maison du Design (WA), IDETA (WA),
Héracles (WA), Wallonie Design (WA) en Intercommunale Leiedal (VL).
TRIPOD staat voor Transregional Project for Innovation and Promotion of Design. Het project wil
een model maken voor kmo’s die nieuwe markten willen aanboren en die dat doel willen bereiken
door het inzetten van design.
De partners van TRIPOD-II zijn actief bezig met economische ontwikkeling en/of design en
bundelen hun krachten en vaardigheden om ondernemingen te begeleiden en op te leiden wanneer
zij designmethodologie willen integreren als factor van concurrentievermogen, differentiëring en
innovatie.
Verder wil dit project de gemeenschap van designers uit de drie regio’s samenbrengen om nieuwe
samenwerkingsverbanden te creëren en op die manier de projecten van ondernemingen te
verrijken.
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

OPROEP - TRIPOD-II - De Blauwe Ruit van de Eurometropool - 7

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking. Ze bestaat uit 152 Franse en Belgische gemeenten. De 14 overheidsinstellingen
die samen de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai in het leven hebben geroepen, streven allemaal
hetzelfde na: alle aspecten van de samenwerking binnen het grondgebied versterken.
Fransen, Vlamingen en Walen bundelen dus de krachten om samen projecten van algemeen
belang op poten te zetten en te begeleiden. Deze projecten kunnen op allerlei domeinen
verwezenlijkt worden: vervoer, toerisme, milieu... Het Blauwe Park is een project van de
Eurometropool en haar partners.
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Procedure
1. De open oproep wordt verspreid in een internationale context, onder meer via het UNESCO
Creative Cities Network.
2. Ontwerpers kunnen kandideren.
a. Kandidaten leveren een portfolio (digitaal)
b. Ze motiveren hun kandidatuur op max. 1 A4 (tweetalig)
c. Ze leveren een eerste ideeënschets (drager niet bepaald)
3. Op basis van de vooropgestelde criteria wordt een keuze gemaakt door een jury. Deze zal
bepalen welke drie kandidaten in aanmerking komen voor verdere uitwerking. (100p)
a. Criterium 1: realiseerbaarheid (30p)
b. Criterium 2: kostprijs (30p)
c. Criterium 3: concept en originaliteit (40p)
4. Voor elk van de drie gekozen deelnemers is een budget voorzien van 1.500 euro. Een jury
evalueert de drie voorstellen. (100p)
a. Criterium 1: realiseerbaarheid (30p)
b. Criterium 2: kostprijs (20p)
c. Criterium 3: originaliteit (25p)
d. Criterium 4: contextgebondenheid (25p)
5. Daarna kan de gekozen ontwerper aan de slag om zijn/haar ontwerp verder in cocreatie uit
te werken samen met ondernemingen uit het werkingsgebied van het Tripod-II project.
Op regelmatige basis wordt overleg gepleegd zodat de nodige milestones, deadlines en
acties kunnen genomen worden.
6. Een proof of concept wordt voorgesteld tijdens de Week van het Ontwerpen 2019.
7. Het uiteindelijk uitgewerkte resultaat wordt getoond aan het grote publiek op
Wereldwaterdag op 22 maart 2020.

Zin om je kandidaat te stellen?
●
●

Je kan voorafgaandelijk contact opnemen met projectleider Kris Dekeyzer voor duiding,
informatie of om een idee af te toetsen.
Formeel indienen van de kandidatuur doe je ten laatste op 22 juni 2019 om 00:00

Contact
Kris Dekeyzer, projectleider: +32 056 24 16 16 | +32 0477 48 11 35 | kris.dekeyzer@leiedal.be
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Partners
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