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De Belgische inzending voor de
Architectuurbiënnale in Venetië komt
van een team met een naam die al even
onuitspreekbaar is als de complexe Vlaamse
ruimte zelf. Aan alle burgers, architecten,
stedenbouwkundigen en beleidsmakers :
weg met de woekerende consumptie,
welkom georganiseerde zelfredzaamheid.

architectuurbiënnale

AWJGGRAUaDVVTAT
The Ambition of the Territory
tot 25 november 2012
13e Internationale Architectuurbiënnale van Venetië
www.labiennale.org
5 oktober 2012 tot 6 januari 2013
deSingel, Antwerpen
www.desingel.be

leren delen
De tijdelijke associatie van ontwerpers
AWJGGRAUaDVVTAT, bestaande uit
think-and-do-tank Architecture Workroom
Brussels, grafisch ontwerper Joost Grootens,
stedenbouwkundig bureau Grau, architecten
de vylder vinck taillieu en kunstenaar Ante
Timmermans, werd geselecteerd voor de
invulling van het Belgisch paviljoen op de
13e Internationale Architectuurbiënnale van
Venetië 2012. De opdracht werd door het
Vlaams Architectuurinstituut en de Vlaams
Bouwmeester uitgeschreven om een tentoonstellingsconcept te ontwikkelen dat de essentie blootlegt van ‘ViA Ruimte’ : een concept,
geïntroduceerd door Vlaams Bouwmeester
Peter Swinnen, dat onderzoek doet in functie
van het ruimtelijke luik van de beleidsambitie
‘Vlaanderen in Actie’.
De tentoonstelling ‘The Ambition of the
Territory’ schetst een alternatief denkkader
om de toekomst van Europa te verbeelden.
Onze huidige welvaart en welvaartsstaten zijn
gebouwd op het principe van consumptie.
Consumptie van land, grondstoffen en goederen. Het territorium wordt daardoor het toneel
van groeiende conflicten tussen economische
dynamieken, demografische evoluties en
ecologische bedreigingen. Onze toekom-

stige welvaart zal niet op dit eindige principe
gebaseerd zijn. AWJGGRAUaDVVTAT verschuift de focus van de consumptie naar het
organiserend potentieel van het verstedelijkte
Europese territorium. Het team bestudeert
hoe de verschillende ruimtegebruiken
op elkaar kunnen worden afgestemd in
een ruimtelijk metabolisme. De visie van
Europa zal ambitieus zijn, of niet zijn. Haar
toekomst ligt in haar gedeeld territorium,
haar ‘common ground’.
Vlaanderen vormt een ideaal laboratorium om
dit nieuwe denkkader uit te testen. Door de
doorgedreven verstedelijking en consumptie
van zijn territorium kent het vandaag een
horizontale vermenging van kleinschalige
functies en programma’s. Daardoor groeit het
aantal ruimtelijke conflicten elke dag. Elke
dag berichten de media over de spanningen
tussen natuurbehoud en landbouwactiviteit,
tussen verstedelijking en het behoud van
open ruimte, over de betaalbaarheid van
het wonen, over onze poleposition in het
Europese fileklassement, over het stijgend
risico op overstromingen, etcetera. Een ander
ontwikkelingsprincipe is dus niet langer een
kwestie van goede intenties, maar van pure
noodzaak. De limiet is bereikt.

De nood aan een nieuwe aanpak wordt nog
verder aangescherpt door de economische
en demografische ontwikkelingen waar dit
deel van Europa voor staat. Als één van de
economische motoren van het continent trekt
Vlaanderen veel nieuwe mensen aan. Tegen
2050 verwacht Vlaanderen een miljoen nieuwe
inwoners. Burgers die allemaal een plek zullen
zoeken om te wonen, een activiteit om in het
levensonderhoud te voorzien, en nog zo veel
meer. Voor Vlaanderen is het dus absolute
noodzaak om te breken met het huidige
verstedelijkingsprincipe, en te werken aan een
alternatief sturingsmodel.
AWJGGRAUaDVVTAT focust op het tekenen
en hertekenen van het territorium en de leefomgeving. Door te ontwerpen als collectief
hoopt het bovendien het nieuwe paradigma
dat het uitdraagt ook echt te belichamen.
De nieuwe maatschappelijke vraagstukken
kunnen enkel en alleen collectief opgelost worden, dicht bij de realiteit van het
gedeelde territorium.
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awb ‘Can we build europe’s future as
a collection of metropolitan territories ?’
AWB pleit voor een radicale verschuiving van
onze huidige planningsprincipes en -politiek
naar de logica van een gedecentraliseerd
stedelijk en economisch systeem. Als we ons
concentreren op het ontwikkelen van een
duurzaam ruimtelijk metabolisme, dan is de
gedecentraliseerde stedelijke regio niet langer
het tegengestelde van de duurzame, compacte
stad, maar eerder de ideale basis voor positieve
maatschappelijke veranderingen. AWB stelt de
transnationale deltaregio Rijn-Maas-Schelde
voor als een robuust systeem van verschillende,
complementaire metropolitane territoria die elk
hun eigen missie en ambitie koesteren.
grau ‘How can we move from
conflicting interests to territorial collectives ?’
Grau ontwikkelde een strategie voor Borgloon, een landbouwregio met een dynamisch sociaal netwerk van seizoenarbeiders.
In plaats van het gebruik van ruimtes vast te leggen en af te
grenzen, voorziet Grau strategisch gekozen knooppunten tussen
woningnood, vernieuwing van landbouwmethodes, de verhoogde
druk door recreatie en het vraagstuk van de biodiversiteit. Deze
interventies zijn een bewijs van de latente diversiteit van sociale
en economische activiteiten in het landschap. Rond deze ‘nodes’
herrijst er een territoriale collectiviteit.

grau ‘Can farming produce a metropolitan future ?’
In samenwerking met de Boerenbond onderzoekt Grau hoe ruimtelijk metabolisme het meest volgebouwde stuk Vlaanderen, tussen Antwerpen en Brussel, kan
structureren. Er wordt niet geopteerd voor een gecrispeerd verdedigen van de
open ruimte, maar wel voor een systeem van ‘productieparken’ die tegelijkertijd
landbouw- en recreatieve activiteiten toestaan. Grau identificeert industriële locaties waar warmte en energie worden gegenereerd als de ideale plekken om nieuwe,
energie-intensieve landbouwactiviteiten op te starten. Andersom worden huizen
gegroepeerd rond de water-, warmte en elektriciteitsnetwerken van de glastuinbouw. Het is de organisatie en de productiviteit van de onbebouwde ruimte die in
de toekomst de bebouwde ruimte zal structureren.

open
oproep

selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep
Het nieuwe woonzorgcentrum
in Machelen zal gerealiseerd
worden op de bestaande site
van het huidige woonzorgcentrum en zal een combinatie
kunnen zijn van nieuwbouw,
renovatie en verbouwing.
Architecturaal gezien ligt de
uitdaging voor om een belangrijk bouwprogramma op de site
te realiseren dat de leefbaarheid en toegankelijkheid
maximaliseert en tegelijkertijd wonen, zorgen, leven én
welzijn optimaliseert.

Woonzorgcentrum Machelen
HildundK–Korteknie
Stuhlmacher Architecten stelt
een project voor dat zich
uitstekend integreert in het
dorpsweefsel. Het nieuwe plein,
het gebouw en de binnentuin
werken als een geheel en sluiten
aan op de bestaande ruimtelijke
configuratie. Door de inplanting achteraan op het terrein,
het geknikte bouwvolume, de
gaanderijen op de begane grond,
de detaillering en de materialisatie wordt het bouwvolume

geminimaliseerd. Overgangen
tussen privé en publiek zijn subtiel
opgevat en goed georganiseerd.
www.kortekniestuhlmacher.nl
www.hildundk.de
plaats Machelen
bouwheer OCMW Machelen budget
14 500 000 euro
(incl. btw en erelonen)
ontwerpteams
MikeViktorViktor architects |
casanova+hernandez architecten |
HildundK–Korteknie Stuhlmacher
Architecten [gunning] |
noAarchitecten |
osar architects
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advvt ‘What is the mission of architecture
in the entrepreneurial landscape ?’
Door de onderneming Estee uit het territorium
te plukken en als model te presenteren, en door
haar te vergelijken met de traditionele vierkantshoeve, identificeert advvt een onontgonnen
potentieel. Tegenwoordig worden huisvesting en
werk gezien als twee elkaar volledig uitsluitende functies. Estee gaat lijnrecht in tegen dit
principe : leven en werken zijn twee zijden van
dezelfde medaille. Estee vertelt iets meer over
de essentie van ondernemen en initiatief. Wat
als we de welvaart nu eens schoeiden op een in
Vlaanderen welbekende leest – het familiebedrijf – in plaats van de consumptie van het
territorium te plannen via zoneringsprincipes ?

sjg ‘How can we change our (mental) map of the living environment ?’
De ‘metabolische cartografie’ die werd ontwikkeld door Studio Joost
Grootens is een instrument om het potentieel van een multifunctioneel territorium te kunnen vatten en weergeven. Dit instrument staat
niet langer ten dienste van een consumptiegeoriënteerde planning
en weigert het territorium te verdelen in verstedelijkte flarden die
zich afzonderen van industriële, natuur- en landbouwgebieden.
Door een fijnkorrelige mix van het grootstedelijke landschap legt deze
cartografie, die de naam ‘A Land Never’ meekreeg, de grondslag voor
een nieuwe lezing met veel oog voor horizontale uitwisseling en het
combineren van programma’s en functies.

av ‘What are the fundaments for a
transnational territorial project ?’
Atelier Versailles presenteert een prospectieve
cartografie van de territoriale beginselen van de
Eurometropolis – de transtanionale regio op de
grens tussen Frankrijk en België, tussen Rijsel,
Kortrijk en Doornik. Dit gebied kan niet gereduceerd worden tot een geheel van compacte
steden dat in een later stadium is dichtgeslibd
door een georganiseerde en wijdverspreide
bebouwing. In verschillende domeinen is
sinds de middeleeuwen de ‘onderlegger’ van
de verstedelijking in oorsprong horizontaal
georganiseerd. Dit betekent dat Vlaanderen
afhankelijk is van belangrijke economische
polen die buiten zijn grenzen liggen. Vlaanderen
kan met recht en rede beschouwd worden als
een multi-economie die is ingebed in de structuur van het Europese en globale territorium en
haar verstedelijking.

open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester open oproep selectieprocedure vlaams bouwmeester selectie
De focus bij het ontwerp blijft
niet beperkt tot de realisatie
van 135 rusthuis-woongelegenheden. Ook transmurale voorzieningen zullen
aangeboden worden, zoals
een centrum voor kortverblijf,
assistentiewoningen voor
echtparen (van wie één van de
partners zorgbehoevend is),
een dagverzorgingscentrum en
een lokaal dienstencentrum.
Niettegenstaande de omvang
van dit project is het wenselijk
om huiselijke kleinschaligheid
terug te vinden in het ontwerp.
Kleine geclusterde woongroepen kunnen een antwoord zijn

op deze vraag, waarbij ook
rekening gehouden wordt
met de specifieke noden van
ouderen met dementie. In de
onmiddellijke nabijheid van
de zorgcampus bevindt zich
het gemeenteplein, de kerk,
winkels en een school. Ook
met het openbaar vervoer is
de site gemakkelijk te bereiken vanuit de buurgemeentes.
Er werd bewust gekozen voor
een centrale ligging omdat het
voor ouderen belangrijk is hun
levensloop verder te zetten
in de wijk of de omgeving
waar zij opgegroeid zijn en
geleefd hebben.

Zorgcampus, Wingene
Sergison Bates architects uit
Londen slaagt erin de sportaccommodatie perfect in te passen
op deze krappe site, gelegen in
een woonbuurt, en de resterende buitenruimtes maximaal te
betrekken.
www.sergisonbates.co.uk
plaats Heilig Sacramentstraat, Wingene
bouwheer Amphora
budget 20 000 000 euro
(incl.btw, ereloon en omgevingsaanleg)
ontwerpteams Groep 3 Architecten |
Sergison Bates architects [gunning] |
RAU | Henley Halebrown Rorrison |
JDWA&OPEN

