ARCHITECTUURLEZINGEN 2016

Bouwstenen voor een
nieuwe wooncultuur
Met deze lezingenreeks zwengelen AR-TUR en KAMP C het
publieke debat over duurzaam wonen in het heden en de
toekomst aan. De volgende jaren krijgt Vlaanderen een golf
van demografische veranderingen over zich. Dat vraagt naar
een discussie over nieuwe woonomgevingen, over het dorp
en de stad van de toekomst.
De lezingenreeks vormt een inspiratie voor al wie
actief betrokken is bij het wonen in Vlaanderen: van de
toekomstige en huidige bewoners zelf tot de diverse
maatschappelijke woonactoren, van het architectenbureau
tot de politicus, van de architectuurstudent tot de
ambtenaar, van de academische onderzoeker tot de
huisvestigingsmaatschappij en de projectontwikkelaar,
van de woonmedia tot de bouwmaterialenfabrikant, van de
landmeter tot de notaris.
We benaderen daarbij het fenomeen wonen vanuit de
concrete zorg voor de cultuur van het wonen en voor
ruimtelijke kwaliteit in een razendsnel veranderende
maatschappelijke context.

© Hilde D’haeyere

di 1/3 - Kamp C

di 20/9 - Kamp C

INLEIDING WONEN |
BOUWSTENEN VOOR EEN HABITOLOGIE
Sylvain De Bleeckere | Prof. Em. Universiteit Hasselt

VERANDERINGSGERICHT EN
KLIMAATBESTENDIG WONEN
Pieter Walraet | KPW architecten

over de behoefte aan nieuwe woonvormen en –concepten
binnen de Vlaamse samenleving

over levensloopbestendig wonen

Els Claessens | ECTV

over het Rotterdamse Zomerhofkwartier

over het bouwen van plekken die bemiddelen

di 12/4 - AR-TUR in de Warande
WONEN IN VERDUURZAAMD ERFGOED
Robin Engels | Origin Architecture & Engineering
over de renovatie van woningen van Victor Bourgeois en
Willy Van der Meeren

Roel Simons | BouwhulpGroep

Dirk van Peijpe | De Urbanisten

di 18/10 - AR-TUR in de Warande
WONEN OP EEN KLEINERE OPPERVLAKTE
Nele Stragier | Architecture & Petra Pferdmenges
/ Alive Architecture
over kleinschalige ontwerpen in Durbuy en
Vlaams-Brabant

Halewijn Lievens | NU architectuuratelier

over de renovatie van het Philipsdorp in Eindhoven

over de Bomastraat in Gent

di 10/5 - Kamp C

di 22/11 - Kamp C

WONEN IN EEN ZORGENDE OMGEVING
Michiel Verhaegen | osar

AFSLUITEND DEBAT WONEN met alle sprekers

over het ‘rusthuis van de toekomst’ en kleinschalig
wonen voor ouderen

Caro Van Dijk | Caro Van Dijk Architectuur
over woonzorg in Japan

di 14/6 - AR-TUR in de Warande
WONEN IN EEN GEDEELDE OMGEVING
Goedele Desmet | BOB361
over studentenhuis GATE15 in Antwerpen
(Belgische prijs voor Architectuur 2015)

Anne Malliet | Projectverantwoordelijke Vlaams
Bouwmeester
over woningbouwcoöpetaties in Zwitserland

locatie:
De lezingen vinden afwisselend in Kamp C
(Britselaan 20, 2260 Westerlo) en bij
AR-TUR (Warandestraat 42, 2300 Turnhout) plaats.
start:
20.00 uur
inkom:
5 euro per lezing
reserveren:
www.warande.be/programma/architectuur/
moderator:

Tim Vekemans | RE-ST architecten
www.ar-tur.be en www.dewijkvanmorgen.be
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