Atelier Noord

You Are Here

Atelier Noord

Waar gaat het over?

om een omslag te maken voor de Noordwijk. Die kans
grijpen we samen in een coalitie met ontwerpers, lokale
verenigingen en een vastgoedcoöperatie. De komende
maanden stellen we eerst en vooral een atlas samen.
Die vormt de basis voor een gedeelde agenda en een
breed gedragen toekomstvisie voor de Noordwijk.

Meer

We zetten belangrijke transities voor de wijk
op de politieke agenda, van het hergebruik van
kantoorgebouwen voor nieuwe functies zoals
huisvesting, zorg en onderwijs, tot het maken van ruimte
voor stedelijke economie, biodiversiteit en nieuwe
mobiliteitsvormen. Om dit te bereiken moeten we het
samenspel tussen publieke en private krachten anders
organiseren. Stap voor stap gaan we op zoek naar de
voorwaarden voor een daadkrachtige en inclusieve
Noordwijk-alliantie. De Noordwijk kan op die manier
uitgroeien tot een belangrijke schakel in Brussel. Ze
transformeert van een monofunctioneel eiland tot
een multifunctioneel stadsdeel dat solidair is met
wat rondom gebeurt. WTC I is het epicentrum van die
transformatie.

Atelier Noord bouwt aan een coalitie van organisaties
uit de buurt, gebouweigenaren en overheden. De
komende maanden tekenen ze in een open atelier
aan een stappenplan voor de transformatie van deze
monofunctionele tot een multifunctionele wijk.
Op de plaats waar je nu staat, stond vijftig jaar geleden
een bescheiden rijwoning in een volkse woonwijk.
Om de Noordwijk om te vormen tot internationaal
zakencentrum werden meer dan 12.000 mensen uit
hun huis gezet. Vandaag staat 10% van de kantoren
leeg, is er nauwelijks stedelijke dynamiek en vormen
de lege straten ’s nachts het decor van een spookstad.
De Noordwijk is echter uitermate gunstig gelegen
tussen het Noordstation en het stadscentrum, is perfect
bereikbaar via de Kleine Ring en het kanaal en heeft
bovendien grote hoeveelheden onderbenutte publieke
ruimte.
De leegstand in de kantoorwijk, de demografische
groei in de omliggende wijken (met de bijbehorende
vastgoedprojecten) en de komst van honderden
transmigranten aan de voet van WTC I zijn een kans
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Atelier Noord is een initiatief van Lab North, bestaande
uit Up4North vzw, 51N4E, Architecture Workroom
Brussels en Vraiment Vraiment, samen met een
groeiend netwerk van maatschappelijke actoren uit de
wijk en perspective.brussels.
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Waar gaat het over?

Een nieuwe kijk op de uitdagingen in de Noordwijk!
Drie buitenlandse experten bieden u de kans om met
een frisse blik naar de uitdagingen in de Noordwijk
te kijken. Zij zullen elk een presentatie van een
stedenbouwkundig project geven.
De volgende thema’s komen aan bod: governance,
functiemenging, activering van de publieke ruimte, en
transitie naar gebouwen voor divers gebruik. De focus
ligt op acties op korte termijn, zodat we de transformatie
van de wijk vandaag al verder op gang kunnen brengen.

Presentaties

Ingeleid door Pierre Lemaire (perspective.brussels) en
gemodereerd door Kristiaan Borret (bMA).
——Projecten ‘Sloterdijk en Amstel III - Amsterdam’,
door Ellen Nieuweboer, Opdrachtgever Ontwikkeling
Werkgebieden bij de gemeente Amsterdam
——Project ‘Werkstadt - Zürich’,
door Tabea Michaelis en Ben Pohl , stadsplanners en
partners bij Denkstatt Bazel
——Project ‘Groundcontrol – Paris’
door Charlotte Girerd, Directeur Projecten en
Ontwikkeling, SNCF Vastgoed – communicatie /
veranderingsmanagement

Gratis toegang
Voor meer informatie, contacteer ons via
contact@labnorth.be
Voor meer informatie, klik hier
Voor het Facebook evenement, klik hier

Atelier Noord

In samenwerking met perspective.brussels, BMA en
Lab North

