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World Transformation Sessions

Waar gaat het over?

You Are Here

Om u in te schrijven, klik hier.
Voor het Facebook evenement, klik hier.
Voor alle World Transformation Sessions, klik hier.

You Are Here plaatst twaalf urgente opgaven op de
agenda, zowel in tentoonstelling als in programma:
onder het motto ‘geen transitie zonder ruimtelijke
transformatie’ stellen we in vraag welke rol ruimtelijk
ontwerp kan spelen in het verbeelden en testen van
optimistische antwoorden. De World Transformation
Sessions is een reeks van twaalf publieke debatten
tijdens de welke de twaalf relevante maatschappelijke
urgenties worden gespiegeld met de ruimtelijke
praktijk. Zo worden transitiedenkers, experts,
stedenbouwkundigen én architecten uitgenodigd op de
23ste verdieping van het WTC-gebouw.

De verstedelijking en de klimaatverandering leiden
samen tot een paradoxale situatie: terwijl de groeiende
bevolking steeds minder ruimte overlaat voor het
functioneren van het landschap, hebben we de
landschappelijke diensten steeds harder nodig. Door
de klimaatverandering hebben we meer ruimte nodig
voor het bufferen van water, voor de koeling van onze
steden, voor voedselproductie en productie van
hernieuwbare energie. Maar ook los van wat ze voor de
mens betekenen, vragen natuur en biodiversiteit ruimte
om te overleven. Met nieuwe types landschappen,
parken en gebouwen maken we ruimte voor natuurlijke
dynamieken en nieuwe voedselketens. We kunnen
nieuwe synergieën organiseren tussen verstedelijking
en open ruimte, en de cultuur en de geschiedenis van
het landschap koppelen aan zijn toekomst.

