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Het tijdschrift Ruimte & Maatschappij is een fo-
rum voor debat en reflectie over de ruimtelijke 
uitdagingen van de 21ste eeuw. Het is een inter-
disciplinaire ontmoetingsplaats waar Vlaamse 
en Nederlandse wetenschappers en praktijk-
mensen uit verschillende disciplines en secto-
ren elkaar treffen en de dialoog aangaan. Een 
peer review bewaakt de inhoudelijke kwaliteit, 
de leesbaarheid en maatschappelijke relevantie 
van de artikelen.

Ruimte & Maatschappij is een thematisch breed 
tijdschrift dat aandacht heeft voor de ruimtelij-
ke aspecten van wonen, economie, mobiliteit, 
toerisme en vrije tijd, natuur, landbouw, kunst 
en cultuur, technologie, migratie, onderwijs, po-
litiek, enzovoort. Het zwengelt het debat aan in 
een maatschappelijk kader.

In Ruimte & Maatschappij is zowel plaats voor 
klassieke artikelen die verslag uitbrengen over 
onderzoek, als voor rapportages uit de litera-
tuur, polemische essays, reflecties uit de prak-
tijk, casussen, research briefings,…

Een greep uit de voorbije artikelen:

■ Wonen in hoge dichtheid: ook iets voor  
gezinnen?

■ Vlaanderen vs. Nederland. Invloed van de 
ruimtelijke planning op mobiliteit

■ De opvoedende kant van de ruimtelijke  
inrichting

■ Sociale en etnische menging van wijken: 
tijd voor bezinning

■ Overstromingen in de lage landen 
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Een abonnement
Een jaargang bestaat uit vier num-
mers en loopt van september tot 
augustus.  

Het abonnementsgeld bedraagt,  
inclusief verzendkosten in  
Nederland en België: 
- € 49,- (particulier)
- € 41,50 (student) 
- € 41,50 (groep, minimaal 5)
- € 65,- (instelling).
(los nummer: € 19,-,  
plus verzendkosten)

Abonnementen kunnen op elk ge-
wenst tijdstip ingaan en gelden dan 
voor de lopende jaargang, met inbe-
grip van de al verschenen nummers 
van die jaargang. Daarna wordt het 
abonnement stilzwijgend met een 
jaar verlengd. Opzeggingen moeten 
uiterlijk in augustus schriftelijk aan 
de uitgever worden meegedeeld.

U kunt zich abonneren door de 
onderstaande bon ingevuld terug te 
zenden. Mailen, faxen of telefoneren 
kan ook. Om online te abonneren 
surft u naar www.garant-uitgevers.
eu/RM.

❏ Ja, ik wil graag een abonnement op Ruimte & Maatschappij

	 ❏ als particulier (€ 49,-)

	 ❏ als student / kopie van studentenkaart toevoegen (€ 41,50)

	 ❏ als groep (€ 41,50/ex; min. 5).  Aantal: ……..

	 ❏ als instelling (€ 65,-)

Naam: .....................................................................................................................................................

Instelling (indien van toepassing): ..........................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................

E-mailadres: ...........................................................................................................................................

Referentie (indien van toepassing): .........................................................................................................

Datum: ............................................................ Handtekening: ..........................................................
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Redactie

Hoofdredactie

Pascal De Decker, LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Architectuur Gent/Brussel en Hogeschool Gent

Redactie

- Marco Bontje, Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies, Universiteit van Am-

sterdam

- Edwin Buitelaar, Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag

- Maarten Loopmans, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, Katholieke Universiteit Leuven

- Tamara Metze, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Universiteit van Tilburg en Stad bv, Amsterdam

- Ton Notten, Kenniskring Opgroeien in de Stad, Hogeschool Rotterdam

- Stijn Oosterlynck, OASeS, Departement Sociologie, Universiteit Antwerpen

- Ann Pisman, Afdeling Ruimtelijke Planning, Vlaamse overheid 

- Barbara Van Dijck, Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Katholieke Universiteit 

Leuven

- Joris Voets, Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap, Universiteit Gent

- Bas Waterhout, Onderzoeksinstituut OTB,Technische Universiteit Delft

De redactie wordt ondersteund door een uitgebreide adviesraad met vertegenwoordigers uit de universiteiten, 
hogescholen, wetenschappelijk instellingen en de praktijk.
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Somersstraat 13-15
2018 Antwerpen

Telefoon: 03 231 29 00
Telefax: 03 233 26 59

Koninginnelaan 96
7315 EB Apeldoorn
Telefoon: 055 522 06 25
Telefax: 055 522 56 94
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