
 
RANDATLAS 

Intentieverklaring 
 
De komende drie jaar (2022 – 2024) organiseert de kleine expeditie vzw een participatief 
erfgoedproject in de (Noord)Rand rond Brussel. 

 
In dit snel evoluerende, dynamische gebied gaat de expeditie op zoek naar het verhaal dat 
het eigen(zinnige) karakter van deze regio bepaalt. Ze gaat aan de slag op de plekken waar 
stad en platteland elkaar omarmen, verstoten, wringen, schuren, liefhebben en afwijzen met 
als doel inzicht te verwerven in de complexe relatie tussen Stad en Rand en hoe deze zich in 
landschap en samenleven vertaalt. 

 
De expeditie gaat op zoek naar de verhalen die vandaag in de (Noord)Rand worden 
geschreven; de verhalen met de mensen van nu, bewoners, gebruikers, passanten, in de 
hoofdrol. 
 
Het opzet is om het erfgoed dat vandaag gemaakt en geleefd wordt, te zien, te horen en te 
delen. Aan de hand van dit gedeeld verhaal wil de expeditie verbinden en activeren. Samen 
met de inwoners uit de Rand brengt ze hun omgeving in kaart. Op deze manier wordt er 
gewerkt aan een rijkere en meer genuanceerde kijk op de Rand. 

 
Een uitgebreide beschrijving van het project is terug te vinden op www.cultuurnoordrand.be. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente/ organisatie ....................................... herkent zich in het opzet en de 
doelstellingen van RANDATLAS en engageert zich om: 

 
0 Een gastplek te zijn voor een ‘groot kamp’. 
Als gastplek is de gemeente/organisatie in staat het project mee te ontwikkelen en uit te 
dragen. Daarbij hoort volgend engagement: 

- Toeleiding: een lokaal netwerk activeren binnen een wijk, buurt, plek … en het 
project ondersteunen in het bereiken van lokale gemeenschappen. 

- Een plek voorzien/faciliteren waar een basiskamp kan worden ingericht. Het kamp 
wordt de centrale plek voor participatieve activiteiten. 

- X-aantal exemplaren van de publicatie van de Randatlas aan te kopen.  
 
0 Gastheer te zijn voor een ‘klein kamp op maat’. 
Als gastplek is de gemeente/organisatie in staat het project mee te ontwikkelen en uit te 
dragen. Daarbij hoort volgend engagement: 

- Toeleiding: een lokaal netwerk activeren binnen een wijk, buurt, plek … en het 
project ondersteunen in het bereiken van lokale gemeenschappen. 

- Een plek voorzien/faciliteren waar een activiteit op maat kan worden ingericht. 
- X-aantal exemplaren van de publicatie van de Randatlas aan te kopen.  
 

0 Communicatiepartner te zijn voor RANDATLAS.  
 
0 Een verbindende partner te zijn. We zullen het project mee ontwikkelen en uitdragen.  
 
Contactpersoon voor dit project (onder voorbehoud van wijzigingen) is 
 
Naam:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Deze intentieverklaring is onder voorbehoud van verdere financiële afspraken binnen IGS 
Cultuur Noordrand en het toekennen van subsidies voor het project) 
 

Opgemaakt op …………………………... te ……………………………………………………………………………… 

Naam, functie, handtekening ………………………………………………………………………………………………… 


