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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?
Vandaag investeren we miljarden overheidsgeld om 
onze wereldpositie op vlak van logistiek te versterken. 
We bouwen bredere sluizen, grotere dokken en 
reusachtige logistieke centra. Met al die investeringen 
subsidiëren we de overzeese maakindustrie en 
beconcurreren we onze eigen, lokale economie. De 
grote havens van de Eurodelta hangen nu nog vast aan 
fossiele brandstoffen. Maar we staan op een kantelpunt: 
hernieuwbare energie en circulaire economie zijn aan 
een opmars bezig. De tijd dringt. Als de havens van 
Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge, Gent-Terneuzen 
en Amsterdam gezamenlijk beslissen de omslag naar 
een circulair systeem te maken, houden ze de sleutel 
in handen tot de poort van Europa. Die transitie zal 
voelbaar zijn voor de bewoners van de steden zelf. De 
‘stadshavens’ zijn de kraamkamers voor de circulaire 
economie in de toekomst. De zoektocht naar hoe woon- 
en havengebied gemengd kunnen bestaan, woedt 
volop.
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