
 
 

Persbericht 

 

Community Land Trust Brussels, 
 laureaat van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2017! 

 

De Lochting en en Paysans-Artisans ook genomineerd 
FoodSavers sleept de Publieksprijs in de wacht 

 
Brussel – 21 november 2017 – De Stichting voor Toekomstige Generaties, organisator van de 
Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, kondigt met veel genoegen de laureaat van de 
10de editie van de Grote Prijs aan: Community Land Trust Brussels. Deze nationale prijs voor 
duurzame ontwikkeling werd uitgereikt op donderdag 16 november in BEL te Brussel. 
 

Community Land Trust Brussels 

Community Land Trust Brussel (CLTB) beschouwt grond als een gemeenschappelijk goed. 
Daarom creëert het blijvend betaalbare koopwoningen op gemeenschapsgrond voor en met 
Brusselse gezinnen met een laag inkomen. Concreet koopt de vzw met subsidies enkele 
woningen, CLTB blijft eigenaar van de grond terwijl de bewoners eigenaar worden van de 
woning. Op die manier worden woningen betaalbaar voor mensen met een laag inkomen en 
dit voor altijd, zonder dat nieuwe subsidies nodig zijn. Zo weet CLTB op participatieve wijze de 
vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.  
Ontdek hier hun video. 
 
Motivatie van de eindjury 
De eindjury bestond dit jaar uit sleutelactoren uit de bedrijfswereld, middenveldorganisaties, 
de publieke sector en de media (zie bijlage voor de samenstelling van de jury). De 
selectiecriteria gehanteerd door de jury, zijn: de integratie van de verschillende dimensies van 
duurzame ontwikkeling in de dagelijkse werking, de maturiteit, de voorbeeldrol en het 
innovatieve karakter van het initiatief.  
 
“Van de stad een leefbare en betaalbare omgeving maken, voor iedereen, is een van de 
voornaamste uitdagingen van onze huidige en toekomstige samenlevingen. Community Land 
Trust Brussels biedt hierop een duurzaam en origineel antwoord door grond te beschouwen 
als een gemeenschappelijk goed, dat gebruikt moet worden in het algemene belang van de 
hele gemeenschap. Met deze concrete invulling van de commons, biedt het een werkbaar 
alternatief woonmodel dat een mix van publiek en privé reflecteert. Deze visie getuigt van 
stevige dosis durf en een out-of the-box denkwijze. Het is een kwaliteitsvol project met een 
enorm potentieel. Het initiatief toont een weldoordachte systeembenadering en een 
evenwicht tussen People, Planet, Participation en Prosperity. Het heeft een belangrijke 
voorbeeldfunctie, in het bijzonder wanneer het ook beleidsmakers weet te inspireren en hen 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/community-land-trust-brussels
https://www.youtube.com/watch?v=8cEDsby9Jf0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=8cEDsby9Jf0&t=5s


 
zelfs aanzet aanpassingen in de wetgeving door te voeren. In die zin heeft het een belangrijke 
impact op “het systeem”. Intussen krijgt het concept ook in andere Belgische steden voet aan 
grond. CLTB staat voor een stad op mensenmaat met actieve bewoners, waarin ieder een 
plaats en verantwoordelijkheid krijgt. Naast het recht op wonen, waarborgt CLTB een sociale 
mix én sterke sociale cohesie. Aan de hand van een eenmalige investering van publieke gelden 
weet CLTB de koopprijs van woningen te drukken, generatie na generatie. Dit maakt het 
concept duurzaam op lange termijn.” 

 

De genomineerden zijn: De Lochting (West-Vlaanderen) en Paysans-Artisans (Namen). 
 
“De Lochting bewaakt op nauwgezette wijze het evenwicht tussen People, Planet, Prosperity 
en Participation. Als maatwerkbedrijf zet het in op belangrijke ecologische thema’s, en dat met 
een sterk economisch en responsabiliserend beheer. Eén van de grootste meerwaarden van 
het project is dat het duurzame ontwikkeling uit zijn elitaire niche weet te tillen en het een 
breed gedragen thema maakt. Bij De Lochting staat (zelf)reflectie centraal, zowel bij de 
werknemers als op directieniveau. Bovendien is het bedrijf in constante evolutie, stopt het niet 
met innoveren en kan het flexibel inspelen op de uitdagingen eigen aan maatwerkbedrijven. 
De dragers zijn echte netwerkdenkers, uit op samenwerking en steeds op zoek naar nieuwe 
partners. Kortom, een uitstekend voorbeeld voor anderen binnen en buiten de sector.” 

Ontdek hier hun video. 
 

“Paysans-Artisans is een veelzijdig, volwassen project dat een groot aantal producenten (65) 
weet te verenigen. Paysans-Artisans gaat verder dan een doorsnee coöperatie. Het is meer dan 
een platform, daar het de producenten zijn die de activiteiten dragen en zodoende vormgeven 
aan een alternatief model. Bovendien breng het consument en producent effectief dichter bij 
elkaar, waardoor het een enorme verbindende kracht heeft. Het is een breed gedragen 
beweging die streeft naar een globale mentaliteitsverandering en een interessante aanvulling 
op, of alternatief voor, het huidige economisch model formuleert. Het netwerk heeft een 
aanzienlijke reikwijdte, niet alleen op geografisch vlak, maar ook omdat het met succes 
anderen inspireert en motiveert. Net omdat het zo breed gedragen is, slaagt het erin steeds 
nieuwe activiteiten te ontwikkeling, zoals de opening van een eerste permanente winkel. Als 
één van de sterke initiatieven van deze editie, is het een terechte genomineerde.”  
Ontdek hier hun video. 
 
De Publieksprijs gaat naar FoodSavers Gent 
Via de website van de Stichting voor Toekomstige Generaties kon het grote publiek haar stem 
uitbrengen voor haar drie favoriete projecten. Het project dat de Publieksprijs 2017 in de 
wacht sleept, met 790 van de 5500 stemmen, is FoodSavers Gent (Oost-Vlaanderen). 
 

Duurzame ontwikkeling, elke dag opnieuw! 
De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties ontstond tien jaar geleden, in 2007, op initiatief 
van de Stichting voor Toekomstige Generaties en valoriseert Belgische ondernemingen, 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/portal/initiatives/de-lochting
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https://www.youtube.com/watch?v=NVrow9cJS1Y&t=4s
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verenigingen en projecten; positieve, duurzame initiatieven die de aandacht verdienen van 
het brede publiek. 
Vier finalisten werden laureaat van de Provinciale Prijzen voor duurzame ontwikkeling die 
door vier van de vijf Waalse provincies werd georganiseerd. De finalisten voor de Vlaamse 
provincies, de provincie Luik en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden door een 
expertenjury geselecteerd.  
 
De acht andere finalisten van de Grote Prijs 2017 

▪ La Communauté de la Poudrière - Brussel 
▪ INDSé 2e et 3e degrés Bastogne - Luxemburg 
▪ La Ferme de Froidmont – Waals-Brabant  
▪ LaSemo - Henegouwen 
▪ Léopold7 - Luik 
▪ Peerby – Oost-Vlaanderen 
▪ RoodFood – Oost-Vlaanderen 
▪ Tejo - Antwerpen 

 
 
Over de Grote Prijs 
Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, motiveert en stimuleert de Grote Prijs al 10 jaar 
changemakers, die op hun beurt anderen weten te inspireren. Bovendien biedt de Grote Prijs voor 
Toekomstige Generaties een unieke gelegenheid om bruggen te bouwen tussen actoren uit 
verschillende sectoren en met verschillende achtergronden. 
Meer informatie: www.gp-toekomstigegeneraties.be 
 
Over de Stichting voor Toekomstige Generaties  
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998 en is de enige Belgische stichting die 
zich uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, één van de grootste 
uitdagingen van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, 
onafhankelijke stichting van openbaar nut en is actief in heel België. Als platform voor transformatieve 
filantropie maakt de Stichting voor Toekomstige Generaties het voor haar partners, investeerders en 
donateurs mogelijk om te investeren in de toekomstige generaties. 
Meer informatie: www.stg.be  
 
Persbeelden https://www.dropbox.com/sh/8slin85vdc55fpj/AAAiNT0mCF2St7-aZbBgCCP3a?dl=0 
 
Perscontact Cécile Purnode – c.purnode@stg.be - 0479 52 69 11 
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Bijlage: juryleden 2017  
 
 
Eindjury 2017: 
 
De eindjury bestond dit jaar uit sleutelactoren uit de bedrijfswereld, middenveldorganisaties, 
de publieke sector en de media (zie bijlage voor de samenstelling van de jury). 
 

• Sophie Brems, RTBF/La Première 

• Tine Hens, MO* Magazine en auteur "Het klein verzet" 

• Julien Jacquet, PermaFungi, laureaat Grote Prijs 2016 

• Sebastiaan Kennes, Ashoka 

• Jo Van Cauwenberge, GoodPlanet Belgium 

• Cédric Van de Walle, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
  
Expertenjury 2017*: 

• Jean Hugé, ULB, Laboratoire d'ecologie des systèmes et de gestion des ressources 
• Dirk Le Roy, Sustenuto 
• Deirdre Maes, KULeuven, Duurzaamheidsbeleid 
• Cédric Van de Walle, Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling 
• Sylvie Varlez, Federaal PlanBureau 
• Natacha Zuinen, SPW, Departement Duurzame Ontwikkeling 

 
* In het Waals Gewest organiseren vier provincies hun eigen Provinciale Prijs voor Duurzame 
Ontwikkeling met hun eigen jury's. De laureaten van deze provinciale prijzen worden 
automatisch finalist voor de nationale Grote Prijs. De expertenjury 2017 selecteerde dus 
enkel de finalisten van het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
provincie Luik. 

 

http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/provinciale-prijzen-voor-duurzame-ontwikkeling
http://grandprix.foundationfuturegenerations.org/nl/content/provinciale-prijzen-voor-duurzame-ontwikkeling
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