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You Are Here
U Bent Hier Vous Êtes Iciأنت هنا Buradasınız

You Are Here
een expo, programma van stadsdebatten en gedeelde werkplek in Brussel, 
in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK
opent de deuren voor het grote publiek op 1 juni 2018
 

Je investeert in zonnepanelen, je volgende wagen is elektrisch, groenten en 
fruit koop je lokaal, je neemt je eigen tas mee. Je sorteert je afval in steeds meer 
zakjes met verschillende kleuren. Maar of je nu echt overtuigd bent of slechts je 
geweten wil sussen, je leest ook de krant: de kleine beetjes volstaan niet. 
Je hebt een levensstijl geërfd die niet realistisch is. De grondstoffen zijn bijna op. 
De ruimte ook. 
Deze planeet is eindig en haar rijkdommen zijn ongelijk verdeeld. 
Het zal anders moeten. 
Ook jouw toekomst wordt radicaal anders. Dat hebben we vastgelegd in 
plechtige beloften en akkoorden, in de kleinste stad en met de hele wereld. 
We bestrijden de klimaatverandering en de armoede, gaan over op hernieuwbare 
energie en reduceren de CO2-uitstoot, op weg naar een circulaire economie. 
De mijlpalen van die beloftes liggen in 2020, 2025, 2030 of zelfs 2050. Ze 
naderen verdomd snel.
Tussen de kleine experimenten en de ambitieuze doelen gaapt een groot gat. 
We weten wel wat we moeten doen, maar we weten niet hoe. 
Dat is de missing link. 

The Missing Link
Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar effectieve ruimtelijke 
transformatie? Enter IABR–2018+2020–THE MISSING LINK. 

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zet de komende twee 
edities in 2018 en 2020 geheel in het teken van de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties en van het klimaatverdrag van Parijs. In het 
voorjaar van 2017 benoemde bestuurder-directeur George Brugmans drie 
curatoren: de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams 
Bouwmeester Leo van Broeck en Joachim Declerck van denk-en-doe-tank 
Architecture Workroom Brussels. Tot 2020 maken zij en hun teams, samen met 
de IABR, ruimte en tijd voor een doorlopend programma van ontwerp, debat en 
tentoonstellingen.

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een maatschappelijk experiment 
en een tweeluik, een dubbelbiënnale in 2018 en 2020. De werkbiënnale in 
2018 brengt de praktijken, de inzichten en de kracht samen van de verscheidene 
actoren en experts die op vele plaatsen aan The Missing Link werken. 
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Samen met de curatoren en IABR formuleren zij de ambities en acties voor het 
werktraject tot 2020. De biënnale in 2020 toont de concrete resultaten die 
worden geboekt, op het terrein.

Delta van de Lage Landen
IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is ook geografisch een tweeluik, 
ze doet twee landen aan, Nederland en België. Samen met haar curatoren 
en in partnerschap met Architecture Workroom Brussels breidt de IABR 
haar werkveld met deze dubbeleditie uit naar de Delta van de Lage Landen. 
Deze Rijn-Maas-Schelde-delta is een uniek dicht verstedelijkt gebied dat een 
belangrijke rol speelt in de wereldeconomie. 

Het gezamenlijke onderzoek in die Delta loopt vandaag reeds over de 
energietransitie als stadsproject in het IABR-Atelier Rotterdam, en rond 
demografische groei in het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied. Daarnaast 
werken in het nieuw opgezette Delta Atelier meer dan veertig Nederlandse en 
Belgische praktijken, lokale overheden, burgerinitiatieven en experts drie jaar 
lang samen aan de toekomst van de gezamenlijke delta. Wereldwijd denkwerk, 
initiatief en ontwerpkracht worden ingezet om de slag te maken naar concrete 
veranderingen en ruimtelijke transformaties. Zo wordt het realiseren van de 
Sustainable Development Goals en het halen van de klimaatakkoorden mee 
mogelijk gemaakt.

Het spreekt voor zich dat prominente steden van deze delta, Rotterdam en 
Brussel, het decor zijn voor het uitgebreide biënnale programma. In Brussel 
draagt het IABR–2018+2020–THE MISSING LINK programma de titel 
You Are Here, een titel die je stil doet staan om je vervolgens door 
participeren, reflecteren en onderzoeken weer in beweging te brengen. 
 
You Are Here
Niet toevallig koos Architecture Workroom Brussels samen met de curatoren 
het World Trade Center als uitvalsbasis. Ooit een prestigieus product van de 
20ste-eeuwse stadsplanning, overvol van ambitie en hoop op welvaart. Nu een 
restant van een utopie die hard werd doorprikt. Pendelaars, salariswagens op 
drukke rijvakken, kamperende asielzoekers en 15% leegstand die zienderogen 
toeneemt. De Noordwijk die rond de WTC is ontstaan, is een weerspiegeling 
van de veranderingen in de wereld en de daarmee gepaard gaande 
uitdagingen. Uitdagingen die zich ook op andere plaatsen in de delta en 
de wereld voordoen.

You Are Here speelt in op de uitnodigende kracht van deze plek, en van haar 
geschiedenis en toekomst. Hoe maken we in onze steden ruimte voor een 
andere mobiliteit, hernieuwbare energie of meer solidariteit. En hoe maken we 
de slag van goeie intenties naar concrete transformaties?

Zowel het leegstaande winkelcentrum als de WTC I toren worden opengesteld 
voor tentoonstellingen, publieke debatten en werksessies met ontwerpers, 
lokale en regionale besturen, experts en betrokken burgers. In partnerschap 
met Team Vlaams Bouwmeester en Up4North transformeert Architecture 
Workroom Brussels het WTC tot een open werkplaats. Hier worden diverse 
ideeën, plekken, actoren en praktijken samengebracht, worden nieuwe 
verbanden gelegd, en nieuwe coalities mogelijk gemaakt. Een test-site voor de 
transformatie van Brussel, Vlaanderen en de hele Delta. En voor transformaties 
die ook op andere plekken in de wereld gerealiseerd moeten worden. 
Het verandert als het ware in een Wereld Transformatie Centrum. 
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Programma
De ambitie om ruimte te maken voor de toekomst vertaalt zich ook in de 
opbouw van de tentoonstellingen en het daarbij horende programma. 

Op de eerste verdieping komt de bezoeker eerst in ‘The Future is Not 
Realistic’, waar hij/zij in de dubbelhoge lobby van een voormalige bank wordt 
ondergedompeld in een geluidsinstallatie die The Missing Link voelbaar en 
tastbaar maakt. 

Een tweede tentoonstelling ‘The Future is a Practice’ presenteert een twintigtal 
concrete projecten van ontwerpers, denkers en doeners uit Nederland en 
België. Samen tonen zij aan dat we vandaag reeds inzichten en methodes 
hebben om de ambitieuze toekomstdoelen een stapje dichterbij te brengen, via 
concrete transformaties van steden en landschappen. Door ze in één ruimte 
samen te brengen, toont deze tentoonstelling de gezamenlijke inzichten en 
kracht van deze ruimtelijke praktijken. Ze maken de toekomst voorstelbaar: iets 
wat niet langer onbekend is, maar waar we naar kunnen verlangen.

Die kracht en dat verlangen zijn noodzakelijke voorwaarden om tot effectieve 
oplossingen te komen. Ze stuwen het programma op de 23e verdieping 
vooruit. ‘The Future is Here’ is de werkvloer waar, met een adembenemend 
zicht op Brussel, letterlijk én figuurlijk ruimte wordt gemaakt voor 15 concrete 
maatschappelijke veranderingstrajecten in Brussel, Vlaanderen en de Delta 
van de Lage Landen. Tussen 2 juni en 11 november zal hier met meer dan 400 
actoren de slag naar concrete transformaties worden ontwikkeld en verbeeld, 
om de actoren vervolgens elk op hun locatie de weg naar realisatie verder te 
laten zetten. Hier wordt de toekomst realistisch.  

You Are Here, in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK | 
korte inhoud
You Are Here is het Brusselse programma van expo’s, stadsdebatten en 
werksessies in het kader van IABR–2018+2020–The Missing Link. Van 2 
juni tot 11 november 2018 wordt het Brusselse World Trade Center met zijn 
leegstaand winkelcentrum getransformeerd tot podium en werkplaats. Het 
biedt besturen, burgers en hun initiatieven, bedrijven en anderen ruimte en tijd. 
Maar het biedt hen ook inspiratie en ondersteuning van ontwerpers en experts, 
om zo te werken aan de grootste opgave van onze tijd: hoe passen we onze 
manier van wonen, werken en bewegen zo aan dat we de klimaatdoelen écht 
kunnen halen? Via tentoonstellingen, publieke debatten en werksessies wordt 
er gewerkt aan effectieve doorbraken en concrete ruimtelijke transformaties. 
Zo wordt het WTC de test-site én open werkplaats voor de toekomst van de 
Noordwijk, de stad, de delta van de Lage Landen, en bij uitbreiding de wereld. 
Een Wereld Transformatie Centrum dat helpt om de ambitieuze doelen te 
vertalen naar concrete veranderingen op het terrein. Hier wordt de toekomst 
realistisch.
 

You Are Here, in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK | 
praktisch
WTC I
Koning Albert II-laan 28-30
1000 Brussels 
T +32 2 204 07 10  
youarehere@architectureworkroom.eu
www.youarehere.brussels
@youareherebrussels (facebook / instagram / twitter)

http://youarehere.brussels
https://www.facebook.com/youareherebrussels/
https://www.instagram.com/youareherebrussels/
https://twitter.com/AreBrussels
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You Are Here is an exhibition, urban debate  
programme and shared workspace in Brussels,  
part of the IABR – 2018+2020 – THE MISSING LINK  

02.06 – 08.07 / 15.09 –11.11.2018   
WTC 1, Boulevard King Albert II 28–30, 1000 Brussels
Wed – Sun 13.00 –18.00, Thu 13.00 – 21.00   
Free Entry   www.youarehere.brussels  
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Fase #1
02/06/18 – 06/07/18
Openingsuren expo
van woensdag tot zondag van 13u tot 18u en op donderdag van 13u tot 21u

Fase #2 
14/09/18 – 11/11/18

You Are Here, in het kader van IABR–2018+2020–THE MISSING LINK | 
partners 
Architecture Workroom Brussels
Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Team Vlaams Bouwmeester 
Up4North
Provincie Oost-Vlaanderen
Vlaamse Overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Government of the Netherlands
City of Rotterdam 
Creative Industries Fund NL 
Resilient Rotterdam
Rotterdam Makers District
Metropoolregio Rotterdam Den Haag


