Lucht voor Scholen

You Are Here

Lucht voor Scholen

Waar gaat het over?

Lucht voor Scholen maakt samen met ouders, directie
en leerlingen plannen voor twintig schoolomgevingen,
met meer publieke ruimte en een andere mobiliteit. De
inzichten worden doorgezet naar meer dan honderd
scholen: overal tegelijk bouwen we aan een betere
luchtkwaliteit.

Meer

In Vlaanderen en Brussel woedt een hevig debat rond
luchtvervuiling nabij scholen. Een schijnbaar abstract
milieuprobleem wordt plots heel concreet wanneer
het gaat over de gezondheid van onze kinderen. Overal
in het land voeren bezorgde ouders actie aan de
schoolpoorten. De energie die hier vrijkomt vormt een
hefboom om met het netwerk van scholen, kinderen,
ouders en ontwerpers opnieuw na te denken over de
schoolomgeving, en bij uitbreiding over het stedelijk
mobiliteitsvraagstuk. De transformatie begint, maar
beperkt zich niet tot de schaal van de school of de straat
net ervoor. Door in de schoolomgeving plaats te maken
voor voetgangers, fietsverkeer en openbaar vervoer
wordt het autoverkeer minder dominant. Wanneer
we erin slagen vele schoolomgevingen tegelijk te
transformeren, maken we meteen ook onze steden klaar
voor een nieuwe mobiliteit.
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We koppelen het netwerk van actievoerende ouders
(in nu al in bijna honderd scholen) aan ontwerpen verbeeldingskracht. Via een call brengen we
verschillende soorten schoolomgevingen, elk met
hun kansen en opgaven, in kaart. Op basis daarvan
selecteren we een twintigtal locaties, die dienen
als testcase voor ontwerpend onderzoek. Dat
gebeurt in werksessies met ouders en ontwerpers,
waarop vervolgens in het najaar in verschillende
architectuuropleidingen verder gewerkt wordt. We
spreken het beleid rechtstreeks aan om de kansen
tot verbetering van mobiliteit, publieke ruimte en
luchtkwaliteit daadwerkelijk vast te grijpen. We
ontwikkelen en ontwerpen een aanpak voor een
virale transformatie van vele schoolomgevingen
tegelijk als voorbereiding om op Vlaams niveau een
programmawerking te lanceren ter ondersteuning en
financiering van die transformatie.

Lucht voor onze scholen is een initiatief van Filter Café
Filtré, Tetra architecten en Architecture Workroom
Brussels.

CALL FOR ACTION: LUCHT VOOR SCHOLEN
Een oproep naar ouders, leerlingen en
directies die hun schoolomgeving willen
transformeren voor een betere publieke
ruimte, mobiliteit en luchtkwaliteit.

Waarover gaat het?

In Vlaanderen en Brussel woedt een hevig debat rond
luchtvervuiling nabij scholen. Een schijnbaar abstract
milieuprobleem wordt plots heel concreet wanneer
het gaat over de gezondheid van onze kinderen. Overal
in het land voeren bezorgde ouders actie aan de
schoolpoorten. De energie die hier vrijkomt vormt een
hefboom om met het netwerk van scholen, kinderen,
ouders en ontwerpers opnieuw na te denken over de
schoolomgeving en bij uitbreiding over het stedelijk
mobiliteitsvraagstuk. De transformatie begint, maar
beperkt zich niet tot de schaal van de school of de
straat er net ervoor. Door in de schoolomgeving plaats
te maken voor voetgangers, fietsverkeer en openbaar
vervoer wordt het autoverkeer minder dominant.
Wanneer we erin slagen vele schoolomgevingen tegelijk
te transformeren, maken we meteen ook onze steden
klaar voor een nieuwe mobiliteit en zo een betere lucht.

Wat is het aanbod?
Stap 1, Selectie van 20 schoolomgevingen (15/06)

De schoolomgevingen zullen gekozen worden op basis
van de specifieke (deel-)problemen waar ze tegenaan
lopen en de kansen die ze in zich dragen. De opgave is
uitzonderlijk complex en divers: dat willen we in kaart
brengen en ontrafelen.

Stap 2, Verkennend traject (23/06 – 22/09)

Iedere school zal begeleid en ondersteund worden
om tot concrete voorstellen te komen door ontwerpers
en (mobiliteits)experts. Via workshops werken we
op vele schoolomgevingen tegelijk. Dat zal tastbare
resultaten opleveren voor elke school afzonderlijk:
referentievoorbeelden, schema’s, concepten en eerste
plannen.
Tijdens de Week van de Mobiliteit (16 – 22 sept.)
brengen we de uitkomsten van deze verkennende fase
naar buiten. Dit publieke momentum grijpen we aan
voor een debat met de politiek. De 20 onderzochte
schoolomgevingen zijn de bewijslast.

Stap 3, Ontwerpend onderzoek (23/9 – 11/11)

In een volgende fase zoomen we dieper in op
iedere schoolomgeving afzonderlijk. Studenten uit
verschillende architectuuropleidingen leggen zich toe
op de verschillende locaties. Op die manier kunnen we
meerdere scenario’s per schoolomgeving testen. Via
workshops en debatten worden de wensen en vereisten
van schooldirecties, ouders en kinderen meegenomen,
maar ook van lokale en regionale overheden.
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“Lucht voor scholen” is één van de zestien
werktrajectien die deel uitmaken van de werkvloer
van de 23e verdieping van You Are Here, de Brusselse
tentoonstelling en programma die het kader van
IABR–20181+2020–THE MISSING LINK plaatsneemt
in de WTC 1-toren. Gedurende meer dan vijf maanden
werken hier honderden actoren, met ondersteuning van
experts en ontwerpers, aan concrete doorbraken voor
urgente opgaven. De tentoonstelling vertaalt abstracte
doelen naar structurele transformaties op het terrein,
van de kleine schaal van de Noordwijk tot de grote
schaal van onze Eurodelta.
Een werktraject in het kader van You Are Here, opgezet
vanuit het partnerschap tussen Filter Café Filtré, Tetra
architecten en Architecture Workroom Brussels.

Stap 4, Programma (7 – 9/11)

Voor elk ‘type’ schoolomgeving trekken we lessen en
formuleren we concrete richtlijnen. Op die manier
ontwikkelen we een methodiek om de (lucht)kwaliteit
rond schoolomgevingen structureel aan te pakken, op
meerdere plaatsen tegelijkertijd. We leveren een reeks
uitgewerkte pilootprojecten én de voorbereiding om
deze op te schalen af aan het beleid.

Wat wordt verwacht?

——Een korte omschrijving van de context die de (lucht)
kwaliteit van de schoolomgeving uniek maakt
——Een vermelding van de actief betrokken actoren: de
(start van een) coalitie
——De eigen verwachtingen van het begeleidend traject,
op korte en op lange termijn

Stuur vòòr 15 juni je antwoord naar
youarehere@architectureworkroom.eu om deel te
nemen. We brengen uiterlijk 20 juni iedere aangemelde
school op de hoogte van de selectie.
De eerste workshop zal plaatsvinden op zaterdag
23 juni in de werktentoonstelling You Are Here op
de 23e verdieping van de WTC 1-toren in Brussel.
Reserveer dit moment alvast in je agenda! De andere
data zijn indicatief en kunnen nog wijzigen in de loop
van de verdere ontwikkeling van het werktraject.
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We kijken uit naar iedere inzending!

