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World Transformation Sessions
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. 

Waar gaat het over?
De grote energietransitie houdt een grootschalige 
transformatie in van onze consumptie en productie van 
energie, maar ook een grootschalige herdenking van 
onze bebouwde ruimte. We zien de energietransitie 
nog te vaak als een louter technisch vraagstuk, maar 
een opeenstapeling van technische snufjes zal niet 
volstaan. We kunnen nieuwe types van gebouw testen 
om van binnenuit energie te besparen, maar deze ook 
ontwerpen zodanig dat ze tegelijk ook meer ruimte én 
meer comfort bieden. Zo wordt de energietransitie 
ook een sleutel tot een betere stad. Nu betalen de 
verouderde, vaak kwetsbare wijken de grootste kost 
voor de omslag naar hernieuwbare energie. Door 
collectief te renoveren en produceren kunnen de 
sociale én financiële winsten voor iedereen toegankelijk 
worden. Energiewijken, die bouw je samen! Ook op 
het allergrootste schaalniveau liggen er keuzes op 
tafel. Niet elke regio heeft een even groot potentieel 
voor hernieuwbare energie. Omgekeerd produceren 
sommige regio’s meer energie dan andere. Door 
verschillende energieregio’s aan elkaar te schakelen, 
kunnen overschotten en tekorten efficiënt worden 
herverdeeld. Zijn we klaar voor een Europees 
supernetwerk en de beslissingen die daarvoor nodig 
zijn?
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