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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?
 Als we een duurzame wereld willen, moeten we 
afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstof 
en de overgang maken naar een circulaire economie. 
Hergebruik van grondstoffen en materialen is de 
boodschap. En dat is ook een stedelijk vraagstuk. De 
stromen van grondstoffen, energie en producten 
voeden onze steden, om dan vervolgens als 
restmaterialen en afval afgevoerd te worden. Daarin 
speelt ook de bouwsector een grote rol: deze 
consumeert massaal arbeid, energie en materialen. 
En dat terwijl veel gebouwen – bijvoorbeeld in deze 
Noordwijk – na een dertigtal jaar al terug worden 
afgebroken. Maar als we kennis verzamelen over onze 
materialenstromen, kunnen we ook van die reststroom 
oogsten. Kunnen we het ontwerp en bouwproces zo 
hertekenen dat de afbraak en het hergebruik van de 
materialen bij aanvang is ingerekend? Welk straatbeeld, 
welke architectuur levert dit op?
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