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Buurtcollectief VTEX wint de Klimop.Award 2019 
 

Op zondag 27 januari werd voor de elfde keer de Klimop.Award uitgereikt. Dit initiatief van Na-

tuur.koepel wil elk jaar een bedrijf, organisatie, project,… in de picture zetten die een vooruitstre-

vende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de ‘achterblijvers’ inspireren. 

We zien op veel plaatsen in Vlaanderen dat burgerbewegingen opstaan die willen realiseren wat zij 

belangrijk vinden omdat de overheid in gebreke blijft. Een voorbeeld daarvan vinden we in de wijk 

Sint-Jan in Kortrijk, waar het buurtcollectief VTEX zich inzet om de stedelijke buurt groen te houden 

en te vrijwaren van bijkomende bebouwing. Zij krijgen vandaag de Klimop-Award. 

De wijk Sint-Jan is een dichtbevolkte en 

diverse buurt, waar de Vetex-site mo-

menteel het kloppend groene hart van 

vormt en zorgt voor vele vormen van 

ontmoeting, spel, ontspanning, avontuur 

en experiment voor jong en oud. De site 

wordt bedreigd door plannen voor 

nieuwbouwprojecten, maar het buurt-

collectief wil de groene ruimte en soci-

ale functie daarvan behouden. Er wordt 

gepleit voor een kwalitatieve reconver-

sie van het industriële erfgoed en de vol-

ledige site, maar zonder bijkomende be-

bouwing. 

Natuur.koepel kan zich helemaal vinden in deze doelstellingen. We stellen momenteel vast dat er 

veel sprake is van een betonstop, maar dat tegelijk het aansnijden van groene ruimte niet vertraagt, 

maar integendeel nog versnelt. Gelukkig zijn er mensen die daartegen protesteren. En het blijft niet 

bij protest alleen, er werd in het plan van Tsjing Tsjang, zoals dit genoemd werd, een eigen visie op 

de ontwikkeling van de site uitgeschreven. 

Natuur.koepel hoopt dat hier en op andere plaatsen beleidsmakers zich laten inspireren door burgers 

die ijveren voor de leefbaarheid van hun buurt. En we hopen dat deze award daar een steentje aan 

bijdraagt. 

De Klimop.award bestaat dit jaar uit een werk van digitaal kunstenaar Mike Van Acoleyen, waarin 

een luchtfoto van de site verwerkt is. De winnaars ontvingen hun prijs onder massale belangstelling 

en in aanwezigheid van gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. 

Natuur.koepel vzw 


