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STEL JOUW EIGEN PROGRAMMA SAMEN:
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2.

3.

4.  

5.  

VEEL PLEZIER!

WAT? 
DAG VAN DE ARCHITECTUUR 
ZONDAG 13 OKTOBER 2013

WAAR? 
VERSPREID OVER HEEL 
VLAANDEREN EN BRUSSEL 

MEER? 
ALLE INFO EN RESERVATIES OP: 
WWW.DAGVANDEARCHITECTUUR.BE

MIJN DAG

BRUSSEL LIMBURG ANTWERPEN    
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VLAAMS BRABANT    WEST-VLAANDEREN    OOST-VLAANDEREN    

U W   M A I L I N G PA R T N E R

Genk © Jimmy Kets
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IS LIMBURG EEN LABORATORIUM VOOR HET INDUSTRIËLE 
EN VERSTEDELIJKTE LANDSCHAP VAN DE TOEKOMST?

Genk © Jimmy Kets

Genk © Jimmy Kets
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AVOND VAN DE ARCHITECTUUR

GENK OP 13 OKTOBER 2013: 

MAKE-OVER VAN EEN MAAKSTAD

GEEN FILELEED

C-mine Crib © Studio Segers

IS POP-UP INDUSTRIE 
DE TOEKOMST VAN GENK? 

STADSPORTRET GENK

Genk © Jimmy Kets



INFO EN RESERVATIE WWW.DAGVANDEARCHITECTUUR.BE 13/10/2013  BLOEIENDE LANDSCHAPPEN

ARNAUD TANDT

IN GESPREK MET BAS SMETS

Bordeaux 55.000 ha voor de natuur © Bureau Bas Smets
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PIETER T’JONCK

Genk © Jimmy Kets



Containers met 
Apple-effect

REPORTAGE THIJS DEMEULEMEESTER - FOTO PHOTOJOOST

VISITEKAARTJE

LEFGOZERS

“Dynamiek en 
toekomstvisie”

PUBLI REPORTAGE
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TEAM VLAAMS BOUWMEESTER

VAN LOODS TOT GEMEENTECENTRUM

DEINZE AAN DE LEIE

EEN STADSHAL VOOR GENT

Stadskernvernieuwing – Deinze © Stijn Bollaert

PUBLIEKE RUIMTE ALS 
MOTOR VAN STEDELIJKHEID

Emile Braunplein – Gent © Stijn Bollaert

Oostcampus – Oostkamp © Stijn Bollaert
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ANTWERPEN
ASBESTEMMINGS-
GEBIED 
SCHOONSELHOF
GELEID BEZOEK

Het Schoonselhof, de grootste be-
graafplaats van Antwerpen, voert een 
uitbreiding door van haar asbestem-
mingsgebied. Architect Kristoffel Bog-
haert geeft rondleidingen, waarin hij 
meer vertelt over de landschappelijke 
en architecturale achtergronden en de 
onderliggende ideeën van dit project.

BEWEGENDE 
LANDSCHAPPEN
FILMMARATHON

RESERVEREN AANBEVOLEN
De voorbije 50 jaar was het Belgi-
sche/Vlaamse landschap onderwerp 
van debat en controverse. Cineasten 
leveren beeld bij uiteenlopende me-
ningen over hoe om te gaan met het 
landschap. Het Centrum Vlaamse Ar-
chitectuurarchieven (van VAi) orga-
niseert een filmmarathon met docu-
mentaires van Charles Dekeukeleire, 
Luc De Heusch en Jef Cornelis.

BIODROOM
GELEID BEZOEK

Bezoek Biodroom op Linkeroever, een 
stedelijke ‘samentuin’. Het initiatief wil 
bewoners inspireren en een plek bie-
den om hun eigen groenten te kwe-

SCHOONSELHOF_ © Stany Dederen
ken en te genieten van de rust, van de 
natuur en van elkaar.

COLONIA
OPENGESTELD GEBOUW

Colonia wat? De naam slaat op een 
complexe gebouwencluster met in-
dustrieel karakter die werd geherdefi-
nieerd en herbestemd tot een woon –
en werkoase in hartje Antwerpen. Met 
zicht op zee architecten ging met haar 
ontwerp op zoek naar de naaktheid 
van het industrieel erfgoed.

CONTAINERPARK 
BERCHEM
OPENGESTELD GEBOUW

Containerparken in de stad kennen 
een groot succes, maar op welke ma-
nier kunnen ze het best functioneren? 
Voor de kleinsten staan er ook een 
aantal leuke activiteiten over ‘recycla-
ge’ op het programma.

DEENSE LAND-
SCHAPSARCHITEC-
TUUR – TOEN EN NU
STUDIENAMIDDAG

RESERVEREN VERPLICHT !

Deense landschapsarchitecten heb-
ben niet alleen veel expertise met de 
integratie van open ruimte in de stad, 
maar benaderen die ook op een es-
thetische manier. Daarom haalden we 
samen met het Deens Cultureel Insti-
tuut twee experten naar Antwerpen. 

EXPEDITIE 
BRIALMONT: HET 
RINGLANDSCHAP 
VAN ANTWERPEN
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds het einde van de jaren ’60 ligt in 
het midden van de stad Antwerpen de 
ring als infrastructuurbaken tussen de 
binnenstad en haar districten. Wat zijn 
de kwaliteiten en mogelijkheden van 
dit ringlandschap? Tijdens de fiets-
tocht leert je over haar historisch ka-
rakter en de mogelijkheden van een 
eventuele overkapping. 

GEMEENSCHAPS-
CENTRUM WILRIJK
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De reconversie van het districthuis 
naar een geïntegreerd en open ge-
meenschapscentrum in het hart van 
Wilrijk zorgt voor een plaats waar ver-
schillende functies elkaar ontmoeten.

LANDSCHAPPEN 
BAS SMETS
TENTOONSTELLING
GELEID BEZOEK 

RESERVEREN VERPLICHT !

‘Landschappen’ presenteert hoe het 
landschapsontwerp in Vlaanderen - 
”een land zonder landschap” - be-
slissend is geweest voor Bureau Bas 
Smets. Deze eerste retrospectieve is 
gebaseerd op een theoretische intro-
spectie van de eigen methodiek en 
studie over het landschapsontwerp. 
Op 13 oktober kunt je inschrijven voor 
een gratis rondleiding.

OP STAP IN HET 
GROEN KWARTIER
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
De historische site van het voormalig 
militair hospitaal werd omgevormd tot 
een gevarieerd woonproject met een 
ziel. Schrijf je in voor de geleide wan-
deling en leer zowel over de geschie-
denis als over de toekomst van dit 
project. Los van de geleide wandelin-
gen kan je ook op eigen houtje de si-
te bezoeken.

Containerpark Berchem © Bovenbouw Architecten

Park groot schijn © stany dederen

Fort Lillo © provincie Antwerpen – Vilda, Yves Adams

Colonia © Met zich op zee architecten
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FALCONRUI_ © META Architecten

WORDT HET GROENDAK 
EEN GROENTENDAK? 

TUINIEREN IN ZAKKEN

PLEASE TRY THIS AT HOME

Biodroom © EcoHuis Antwerpen

PARK GROOT 
SCHIJN
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Park Groot Schijn wordt omgevormd 
tot een nieuw sport- en recreatie-
park met ruimte voor natuur. In 2010 
kreeg het project de Vlaamse Ruimte-
lijke Planningsprijs. Schrijf je in voor 
een geleide wandeling door het park 
of bezoek het park aan de hand van 
infopanelen.

PARK SPOOR NOORD
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Een wandeling van extremen, die het 
harde arbeidersverleden contrasteert 
met beloftevolle stadsvernieuwingen. 
Ontspoord groen slingert zich door-
heen het park met het gerecupereer-
de industriële spoorerfgoed en als 
kers op de taart: de opgeknapte wa-
tertorens.

VLAKKE LAND
TENTOONSTELLING

Het ontwerpend onderzoek naar ver-
harding en de aanleg van straten pro-
beert om los te komen van het vertica-
le vlak. Met de tentoonstelling Vlakke 
land geeft ontwerpbureau BORDUUR 
een idee van de mogelijke alternatieve 
rollen van bestrating binnen een ste-
delijke context.

FORT LILLO
GELEIDE WANDELING
TENTOONSTELLING

RESERVEREN VERPLICHT !
Lillo is een klein havendorp en sinds de 
16de eeuw militair bolwerk aan de Schel-
de. Het ontwerp voor een nieuwe jacht-
haven met publieke ruimte past binnen 
het grotere Sigmaplan dat overstromin-
gen moet voorkomen als gevolg van de 
verhoging van de waterstanden. Schrijf je 
in voor de rondleiding en bezoek de ten-
toonstelling in het Kruitmagazijn.

FALCONRUI
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Met Falconrui bewijst META dat een 
project met verschillende woontypolo-
gieën toch kan uitmonden in een har-
monieus geheel. Het ontwerp maakt 
ruimte voor een gezonde dialoog tus-
sen privé en publiek, individu en groep.

BORNEM
ROUTE N16
TENTOONSTELLING, 
INSTALLATIES

De cultuurcentra van Bornem, Puurs, 
Willebroek en Mechelen sloegen de 
handen in elkaar voor een uniek ar-
chitectuur- en beeldende kunst project 
waarbij de N16, die de participerende 
gemeenten met elkaar verbindt, omge-
toverd wordt tot een ongewone maar 
boeiende tentoonstellingslocatie.

Vlakke land Collage © Borduur

Route N16, Philippe Vander Maren en Richard Venlet © Irene Kegels

HERSELT
TOONZAAL & 
MAGAZIJN HOUT-
HANDEL THIELS
OPENGESTELD GEBOUW

Het familiebedrijf Houthandel Thiels be-
vindt zich al generaties aan de kerk in de 
dorpskern van Blauberg. Het kreeg een 
nieuwe toonzaal, een nieuwe magazijn 
en een nieuwe woning. Daardoor is het 
visueel sterk aanwezig in de dorpskom.
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DE HOGE RIELEN Binnenzicht loods

KASTERLEE
DE HOGE RIELEN - 
6 LOODSEN
OPENGESTELD GEBOUW

Tot 1974 was de Hoge Rielen een mi-
litair domein in de Kempen. Verspreid 
over het hele domein ligt een reeks 
oude opslagloodsen (1955) voor mu-
nitie van het Britse leger. Om deze 
historische context op lange termijn te 
bewaren, kreeg Studio Secchi-Vigano 
uit Milaan de opdracht om een mas-
terplan te ontwikkelen.

DE HOGE RIELEN – 
ONTHAALGEBOUW
OPENGESTELD GEBOUW

Huiswerk Architecten creëerde met 
het onthaalgebouw van recreatiedo-
mein De Hoge Rielen een toegangs-
poort met een expliciete knipoog naar 
de typologie van de historische lood-
sen op het oude militaire domein. De 
leegte van het domein en het volume 
van de loodsen vereenzelvigd in één 
gebouw.

DE HOGE RIELEN - 
HOSTEL WADI
OPENGESTELD GEBOUW

Met Hostel Wadi krijgt de Hoge Rie-
len er een (on)opvallend ecologisch 
bouwwonder bij. Opvallend vanwege 
een ingenieus infiltratiesysteem, on-
opvallend door de subtiele integratie 
in het landschap.

DE HOGE RIELEN - 
LOODSKAMPEREN
OPENGESTELD GEBOUW

Domein de Hoge Rielen lanceert een 
unieke kampeerervaring: ‘loodskam-
peren’. Sinds deze zomer kan je op 
het domein kamperen in een aange-
paste militaire loods. TEEMA archi-
tecten verbouwde enkele bestaan-
de loodsen om tot een verblijfplek die 
het midden houdt tussen het klassie-
ke ‘buiten kamperen’ en het slapen in 
een paviljoen.

TURNHOUT
ARCHITECTUUR-
KAART TURNHOUT
PRESENTATIE & STARTPUNT

Architectuurcentrum Ar-Tur nodigt u 
uit voor de presentatie van de archi-
tectuurkaart van Turnhout. De kaart 
brengt alle bijzondere architectuur in 
en rond Turnhout in beeld. U kunt met 
de kaart op pad met de fiets of te voet 
langs alle mooie plekjes van de regio 
en de stad.

CULTUURHUIS 
DE WARANDE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De Warande, het allereerste cultuur-
centrum in Vlaanderen, werd door 
Beel & Achtergael Architecten gere-

noveerd en uitgebreid tot een attrac-
tieve cultuur -en ontmoetingsplek in 
hartje Turnhout. De rondleidingen ver-
trekken onder de luifel van de fuifzaal.

WONING MET 
ADVOCATENKANTOOR
OPENGESTELD GEBOUW

Deze woning met advocatenkantoor 
staat aan de noordzijde van het kanaal 
in Turnhout en vormt daarmee de ver-
binding naar de nieuwe wijk die aan 
deze zijde moet verrijzen. De secuur 
uitgesneden raamopeningen gaan 
tussen de bladeren van de bomenrij-
en op zoek naar vergezichten over het 
kanaal of focussen op het langzame 
verkeer op de taluds.

ZOERSEL
DOMEIN 
MONNIKENHEIDE 
OPENGESTELD DOMEIN

Huize Monnikenheide voorziet alter-
natieve woonvormen voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Het resultaat is een aantal gebouwen 
waar de focus ligt op de individualiteit 
van haar bewoners.Hostel Wadi © de Hoge Rielen

Huis aan de Voorne

DOMEIN 
MONNIKENHEIDE: 
DE ZONNEBLOEM
OPENGESTELD GEBOUW

Een huis vol transparantie. Architect 
Jo Peeters creëerde met De Zonne-
bloem een mooie, hedendaagse thuis 
voor negen mensen met een verstan-
delijke beperking.

DOMEIN 
MONNIKENHEIDE: 
HUIS AAN ’T LAAR
OPENGESTELD GEBOUW

Het Huis aan ’t Laar is ontworpen door 
51N4E als een woning die in de hoog-
te groeit, net als de dennenbomen 
rondom het gebouw. De woonst heeft 
een unieke identiteit en past perfect 
in haar groene omgeving door de ge-
velbeplanking van verkoolde Siberi-
sche Larix.

DOMEIN 
MONNIKENHEIDE: 
HUIS AAN DE KERK
OPENGESTELD GEBOUW

Met het project ‘Huis aan de kerk’ 
breit Huize Monnikenheide een ver-
volg aan het pilootproject ‘Huis aan 
de Voorne’. Wederom komen ze tot 
een verrassend alternatief voor be-
geleid wonen, ditmaal in het hart van 
het dorp.

HUIS AAN DE 
VOORNE
OPENGESTELD GEBOUW

Huize Monnikenheide bouwt wonin-
gen voor mensen met een verstan-
delijke beperking.  Met hun unieke 
alternatieve manier van wonen door-
prikken ze het clichébeeld van zorgin-
stellingen. In het pilootproject ‘Huis 
aan de Voorne’ leven de bewoners 
met een handicap zelfstandiger en 
dichter bij het dorpsleven.

MONNIKENBOS – 
RODE ROOS
TENTOONSTELLING & LEZING

Domein Monnikenheide breidt met 
een ontwerp van UR Architects haar 
patrimonium uit. De geplande verbou-
wing van drie nieuwe zorgwoningen in 
het Monnikenbos en de zorgwoning 
Rode Rood door UR Architects, wordt 
voorgesteld tijdens de Dag van de Ar-
chitectuur.

Woning met advocatenkantoor 
© Rudy van der Auwera

Huis aan het Laar © Filip Dujardin
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BRUISEND BRUSSEL         © Danja Cauwberghs

Anspachpark

 L28 © Jeroen Verrecht

BRUSSEL
A+ 40 JAAR
VEILING & DEBAT

A+ Architecture Belgium wordt 40 en 
organiseert een tentoonstelling van ar-
chitectuurtekeningen en foto’s, die op 
17 oktober geveild worden. Om 15u 
kunt u deelnemen aan een debat in 
het kader van A.WEEK.  Het evenement 
wordt feestelijk afgesloten met een 
verjaardagstaart (16u) en een DJ-set.

ANSPACHPARK: 
EEN GROENE DRAAD 
DOOR BRUSSEL
TENTOONSTELLING

Vandaag is de Anspachlaan niets 
meer maar ook niets minder dan 
een autostrade door het centrum van 
Brussel. Hoe kan deze grijze verkeers-
ader bijdragen tot een leefbare stad? 
Het jonge ontwerpteam 1V4M2A ziet 
een geïntegreerd lineair park als hét 
antwoord.

ABC-HUIS: PRE-
SENTATIE PROJECT 
ZENNEPARK
TENTOONSTELLING

r

RESERVEREN VERPLICHT !
In 2014 krijgt onze hoofdstad er met 
het Zennepark een nieuwe groene zo-
ne bij. Het park zal de oude loop van 
de Zenne volgen. Bedoeling is om in 
het kader van het Duurzame Wijkcon-
tract Masui de wijk te doen herleven.

ATELIER BOUW-
MEESTER OPENT 
ZIJN DEUREN
TENTOONSTELLING

Tijdens de Dag van de Architectuur 
krijg je een unieke kans om een kijkje 
te nemen achter de coulissen van het 
Team Bouwmeester. Je kan ook de 
tentoonstelling bezoeken over de Prijs 

Bouwmeester die wordt uitgereikt aan 
publieke opdrachtgevers. 

BRUISENS RUISEND 
BRUSSEL 
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Rust vinden in het centrum van de 
stad is geen evidentie. Bessst en 
Brukselbinnenstebuiten nemen je op 
sleeptouw langs stilteroutes in het 
bruisende hart van Brussel.

BRUTOPIA
OPENGESTELD GEBOUW

Een groep Brusselaars slaat de han-
den in elkaar voor de bouw van Bru-
topia, een groots opgevat cohousing 
project vlakbij het Zuidstation. Ze fo-
cussen daarbij op duurzaamheid, sa-
menhorigheid, ecologie en sociale mix.

HENRY VAN DE VELDE. 
BRIEVEN VAN 
ARCHITECTEN
TENTOONSTELLING

Henry van de Velde, pionier van de 
moderne architectuur, was een ver-
woed brievenschrijver. Prachtige brie-
ven van onder andere Alvar Aalto, 
Eric Mendelsohn, Le Corbusier, Wal-
ter Gropius, Huib Hoste, Richard Neu-
tra, J.J.P. Oud en Léon Stynen worden 
voor het eerst tentoongesteld. Een ini-
tiatief van het Centrum Vlaamse Ar-

chitectuurarchieven (van VAi) i.s.m. de 
Koninklijke Bibliotheek, en de Archives 
& Musée de la Littérature.

L28
OPENGESTELD GEBOUW

Het ambitieuze nieuwbouwproject 
L28 in de Maritieme wijk van Sint-
Jans Molenbeek trekt resoluut de 
kaart van ecologische en sociale 
duurzaamheid.

A.WEEK: VAN 13 TOT 20 OKTOBER 2013
A.WEEK HOOFDKWARTIER: RAVENSTEINSTRAAT 15, 1000 BRUSSEL
VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE: WWW.AWEEK.BE

PERIFERIA 
RANDSTADFESTIVAL
FESTIVAL

Het festival PeriFeria nodigt uit naar 
een plek op de grens tussen Brussel en 
Vlaanderen waar al die uitdagingen sa-
menkomen. Aan het kruispunt van de 
Navo-site, de A201 en het Woluweveld 
zorgen De Stedenb(r)ouwers van de 
Brusselse doe-tank City 3 voor artistiek 
spektakel, workshops en rondleidingen.

PERIFERIA 
RONDLEIDINGEN
WANDELROUTE

RESERVEREN VERPLICHT !
Hoe gaan we om met de open ruim-
te in de Brusselse periferie, wat houdt 
duurzaam water- en biodiversiteitsbe-
heer in, welke oplossingen zijn er om 
de mobiliteitsproblemen en de leeg-
stand aan te pakken? De deskundi-
gen van onder meer BUUR, de Vlaam-
se Landmaatschappij, S-M-L, Bral en 
Coördinatie Zenne lichten hun visie en 
inzichten toe.
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ZEEPZIEDERIJ © Filip Dujardin

VUB U-RESIDENCE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De campus van de Vrije Universiteit 
Brussel heeft er sinds kort een land-
mark bij. De transparante sokkel op 
pijlers van het nagelnieuwe U-Resi-
dence creëert als het ware een nieu-
we toegangspoort tot het universi-
teitsterrein.

ZEEPZIEDERIJ 
HEYMANS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het sociale woningbouwproject Zeep-
ziederij Heymans toont hoe de stad 
kan veranderen door dichtheid te kop-
pelen aan openheid. De herstructure-
ring van de voormalige industriële site 
op de Anderlechtsesteenweg brengt 
de ‘compacte stad’ in beeld.

PERIFERIA FESTIVAL OP 13 OKTOBER 2013
GEORGANISEERD DOOR CITY3 IN HET KADER VAN DE DAG VAN 
DE ARCHITECTUUR, WOLUWEVELD, NAVO-ZETEL, A201
VOOR HET VOLLEDIGE PROGRAMMA ZIE: 
WWW.PERIFERIAFESTIVAL.BE

DELEN WE 
STRAKS 
HET BED 
MET DE 
BUREN?

SAMEN DROMEN

IMPULS VOOR DE BUURT

Brutopia, Vorst, Stekke & Fraas architecten

ZENNETUIN
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
B-architecten realiseerde met het 
project Zennetuin een plek waar zo-
wel bewoners als omwonenden een 
toevluchtsoord vinden, ‘ver weg’ van 
de alledaagse Brusselse drukte.

VUB U-Residence © BOGDAN & VAN BROECK Architects

Zennetuin © Caffeine.be
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BOKRIJK                  © Openluchtmuseum Bokrijk

Bibliotheek Genk © Stad Genk

BILZEN
ATELIER 
CLEURENMERKEN
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Licht en ruimte op een zakdoek. Ont-
werpers cleurenmerken bouwden hun 
atelier op bijna onmogelijke reststukjes 
in de bouwzones. Het is een beschei-
den maar nieuwe vorm van duurzaam 
omgaan met bouwoppervlakte.

GENK
C-MINE CULTUUR-
CENTRUM 
INFOPUNT

Op dit punt kan je alle informatie krijgen 
over de Dag van de Architectuur in Genk.

BIBLIOTHEEK ALS 
STEDELIJK HUIS
LEZING, INTERVIEW & 
INFOPUNT

Ruth Soenen en Joris van Reusel in 
gesprek met Olav Grondelaers. In 
de bibliotheek van de 21ste eeuw 
zijn het niet enkel rekken vol boe-
ken die de dienst uitmaken. Biblio-
theken zijn nu ook veelzijdige ont-
moetingsplekken. 

BLADWIJZER 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Een samenspel van renovatie en 
nieuwbouw maken van de verouder-
de basisschool Sint-Jans een uitge-
breide, moderne en duurzame school, 
de Bladwijzer.

BOKRIJK: SCHUUR 
UIT OORDEREN
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
De indrukwekkende schuur werd in 
samenwerking met architect Bart Lens 
onlangs gerestaureerd en opnieuw in-
gevuld. Het ontwerp steunt op een uit-
gebreid onderzoek van het gebouw en 
op de geschiedenis van de bewoners.

C-MINE ATELIER 
STOCKMANS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het metaalmagazijn van de steen-
koolmijn Winterslag is gerenoveerd en 
heringericht. Het beschermd gebouw 
leeft verder als tentoonstellingsruim-
te en porseleinmanufactuur van Stu-
dio Pieter Stockmans.

C-MINE CRIB
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Hip bedrijvencentrum voor jong talent. 
De voormalige mijnburelen van Winter-
slag werden gerestaureerd, verbouwd 
en uitgebreid tot een bruisende hotspot 
voor jong ondernemend talent.

C-MINE EXPEDITIE
BELEVINGSPARCOUR

C-Mine Expeditie is het winnend ont-
werp voor een ondergrondse bele-
vingszone. Tijdens de expeditie be-
klimt u de hoogste schachtblok van 
België. De beloning is het weidse uit-
zicht over de stad en het landschap.

C-MINE SITE
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
C-Mine toont haar creativiteit via in-
houd en architectuur. Op de site krij-
gen de beschermde gebouwen van 
de mijnsite Winterslag één voor één 
verbouwd en uitgebreid. Er ontstaan 
combinaties tussen het verleden en 
het heden.

COLLECTIEF WONEN 
IN GENK
GELEIDE BUSTOUR

RESERVEREN VERPLICHT !
De bustour in Genk toont de voorde-
len en mogelijkheden van groepswo-
ningbouw aan de hand van een aan-
tal projecten. De voorbeelden bieden 
verrassende perspectieven en tonen 
aan dat de individuele woonkwaliteit 
niet in gevaar is.

CPE BY TECTUM
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Welk groendak is het beste?
CPE werkt samen met de Vlaamse In-
stelling voor Technologisch Onder-
zoek (VITO) om verschillende daktui-
nen te testen. Met het dak als testlab 
wordt het waterbufferend vermogen 
van groendaken met verschillende 
opbouw geëvalueerd.

DEUSJEVOO 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Deusjevoo is een ontmoetingsplaats 
waar designers en creatievelingen 
ideeën kunnen uitwisselen. Het gebouw 
bestaat voor de helft uit glas. Iedereen 
mag en kan zien wat we creëren.

EEN NIEUWE KAART 
VOOR LIMBURG 
TENTOONSTELLING

Limburg is hot. Iedereen denkt na 
over de toekomst van deze sympa-
thieke provincie, ook architecten en 
ruimtelijke planners.  Ontdek op de-
ze tentoonstelling welke plannen er al 
gemaakt werden, en teken zelf mee. 
(ism Universiteit Hasselt en Architec-
tuurwijzer vzw) 

‘STERK WATER’ - 
JAN KEMPENAERS
FOTOTENTOONSTELLING

‘Sterk Water’ kan op verschillende 
manieren worden begrepen: de beken 
van Genk, de voormalige Koolhavens, 
de Genkse jenever en limoncello. Het 
resultaat is een stuk van Genk gevat 
in een beeld dat de sterkte van water 
en landschap tot uiting brengt.

FRAMEWORK 
HOUSE 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Architectenbureau Cocoon gaat con-
frontatie aan met oer-Vlaamse fer-
mette. Een klassieke fermette uit de 
jaren ‘70 is door enkele doordachte 
ingrepen structureel gewijzigd waar-
door het baadt in het licht.

C-Mine, terras en grote hal © 51N4E architecten

C-Mine Expeditie © S. Massartk



Foto © Arno Roncada
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IDEALE STRAAT-
PROFIEL VOOR 1 
DAG
INSTALLATIE

Het doel van deze levensgrote ma-
quette is de verschillende mogelijk-
heden tonen van een andere omgang 
met de verharde wegen in Vlaande-
ren. De transformatie van de grijze 
wegen tot een groene, duurzame en 
aantrekkelijke ruimte zou een meer-
waarde vormen voor zowel de directe 
omgeving als voor het land.

SHOPPING 1
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Shopping 1, het eerste shoppingcen-
trum van België, wordt door B-archi-
tecten in een nieuw kleedje gestoken. 
In 1968 werd het gebouwd naar het 
voorbeeld van de grote Amerikaanse 
malls. Na een grondige renovatie en 
uitbreiding zal Shopping 1 opnieuw de 
rol van trendsetter opeisen.

SINT-MARTINUS-
KERK
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Beklim het dak van Genk en ont-
dek een uniek stadslandschap. Het 
geeft je een totaal ander perspectief 
op deze jonge en atypische stad. De 
Sint-Martinuskerk is na de grondige 
renovatie van de buitenschil en het in-
terieur opnieuw toegankelijk voor het 
publiek.

STADSCENTRUM 
GENK
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
De rondleiding door het stadscentrum 
van Genk gaat van start aan de biblio-
theek op het stadsplein. We wande-
len langs onder meer het Stadsplein, 
Carbon, Sint-Martinuskerk en eindi-
gen aan de nieuwe Shopping 1, de 
renovatie van het oudste winkelcen-
trum van Vlaanderen.

WOONLANDSCHAP © cleurenmerken

STATEN-GENERAAL 
VAN STAD LIMBURG
LEZING & CONGRES

RESERVEREN VERPLICHT !
De Staten-Generaal van de stad Lim-
burg formuleert een ontwerpagenda 
voor Limburg. Het programma bestaat 
uit drie thematische denktanks waarin 
Limburgse (en andere) actoren in dis-
cussie gaan. Iedereen is welkom om 
(gratis) mee te komen debatteren.

STEBO ONDERNE-
MERSATELIER
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het nieuwe Stebo Ondernemersate-
lier is een CO2 neutraal kantoorge-
bouw waar mensen maatschappelijk 
verantwoord ondernemen komen be-
leven. Het bevat verschillende functies 
en streeft naar duurzaamheid.

STIEMERBEEKVALLEI
FIETSROUTE

RESERVEREN VERPLICHT !
De Stiemerbeek is het structuurele-
ment van de toekomst. De fietstocht 
vertrekt aan het stadsproject Thor. 
We ontdekken stap voor stap delen 
van de Stiemerbeekvallei en fietsen 
langs C-Mine en het stadscentrum 
van Genk.

TWINSTONE LODGE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Logeren in het Limburgse oerwoud. 
De Twinstone Lodge is gelegen aan 
het Nationaal Park Hoge Kempen. Het 
ontwerp van de twee volumes vormt 
een harmonieus evenwicht tussen ge-
bouw en natuur.

VILLA F.
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De structuur van deze woning is op-
gevat als een tafel: kolommen op een 
raster geplaatst, zichtbaar aan de bui-

tenzijde van het gebouw, met daarop 
een dakplaat. Het ontwerp van de vil-
la probeert de reststroken naast de 
woning – die in verkavelingen veelal 
verloren ruimte zijn – kwalitatief in te 
zetten voor de ruimtebeleving van de 
bewoners.

WOONERF 
BINNENHOF
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Het voormalige scholencomplex 
werd met behoud van de authentie-
ke uitstraling gerenoveerd en biedt nu 
plaats aan 40 woningen. Er zijn vier 
types woningen, met verschillende in-
deling en een optimaal gebruik van de 
ruimte.

WOONLANDSCHAP
TENTOONSTELLING

Landschap als inspiratie bij woonver-
dichting.  Aan de hand van stellingen 
daagt de tentoonstelling de bezoeker 
uit om na te denken over de toekomst 
van ons landschap en op welke ma-
nier woonverdichting mogelijk is zon-
der het verlies van open ruimte.

WORKSHOP 
STAPELGEKKE 
STAPELSTAD
WORKSHOP VOOR KINDEREN

De nieuwe Bib van Genk is vijf jaar. 
We trakteren daarom op een speciale 
workshop voor alle 5-jarige kleuters. 
Gewapend met kartonnen dozen, verf 
en heel wat fantasie maken we een 
reuzenflat, midden in de Bib! 

HASSELT
CITY DEPOT
OCHTENDDEBAT

RESERVEREN VERPLICHT !
Hoe houden we de zware vrachtwa-
gens buiten de stad? Het project City 
Depot biedt een antwoord en realiseert 
slimme stadsdistributie in samenwer-
king met lokale handelaars in Hasselt.

NIEUW GERECHTS-
GEBOUW HASSELT 
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Exclusieve rondleiding voor een beperkt 
publiek in het nieuwe gerechtsgebouw, 
door de ontwerpers van Lens°Ass archi-
tecten. De rondleiding kadert in het cul-
turele stadsfestival Brusselse Sporen in 
Hasselt, een initiatief van vtbKultuur.
Alle inschrijvingen via 
www.brusselsesporen.be.

NIEUWE RECHTS-
FACULTEIT UNIVER-
SITEIT HASSELT/
OUDE GEVANGENIS 
GELEID BEZOEK

Twinstonelodge © Philippe van Gelooven

EUROLAND - passieve stockageruimten in binnenstad © City Depot Hasselt
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CONNECTERRA © Lens° Ass architecten

Wat is de link tussen Brussel en Has-
selt? Ontdek het tijdens de rondleiding 
door vtbKultuur in de nieuwe rechtsfa-
culteit van de Universiteit Hasselt, in 
het kader van het culturele stadsfesti-
val ‘Brusselse Sporen in Hasselt’. 
Alle inschrijvingen via 
www.brusselsesporen.be.

RE: PEAT ZWARTEN-
HOEK
TENTOONSTELLING

RE-Peat Zwartenhoek is een oproep 
tegen versnippering van het Belgische 
landschap. Mattijs Brands ontwierp 
een masterplan voor het gebied dat 
moet zorgen voor een symbiose tussen 
woningen, agrarische industrie en re-

creatie. Kern van het ontwerp zijn vier 
paviljoenen die de grens trekken tus-
sen rationele menselijke interventies 
en de intuïtieve groei van de natuur.

LOMMEL
HERTOG JAN SITE 
GELEID BEZOEK

 / 
RESERVEREN VERPLICHT !
De stad Lommel heeft er een reeks 
nieuwe projecten bij rondom het Her-
tog Janplein. De projecten vloeien over 
in elkaar en zorgen voor een evenwicht 
tussen bouwen en omgeving.

HUIS VAN DE STAD
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het Huis van de Stad staat voor ieder-
een open en straalt op die manier de 
democratische gedachte uit. Het ont-
werp van Crepain Binst is een prach-
tig staaltje architectuur. De interieur-
vormgeving, door Frans Van Praet 
vloeit hieruit voort met unieke kristal-
len luchters en de speciaal ontworpen 
Lommel Chair.

WOONZORGCEN-
TRUM KAPITTELHOF 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Een thuis voor senioren in het hart van 
Lommel. Het woon- en zorgcentrum is 
opgebouwd volgens een nieuw con-

cept. Moderne, functionele architec-
tuur met groene patio’s, een binnen-
plein met waterpartij en een gevoel 
van openheid door gebruik van glas 
maken de site een oase van rust.

MAASMECHELEN
CONNECTERRA: DE 
SCHOONHEID VAN 
NIEUWE NATUUR
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Wat ooit een vervuilde site was met 
rokende schoorstenen, is nu een ro-
mantisch natuurlandschap. De schoon-
heid van het landschap Connecterra is 
het resultaat van een toevallige sym-
biose tussen menselijke ingrepen, 
heroverde natuur en de aanwezigheid 
van erfgoed.

MECHELSE HEIDE - 
ARCHITECTUUR 
VAN HET NATIONAAL 
PARK HOGE KEMPEN
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
De Mechelse Heide is één van de toe-
gangspoorten van het Nationaal Park Ho-
ge Kempen. Ontdek tijdens de rondlei-
ding de architectuur van het landschap. 

OPGLABBEEK
DEN ICHTER
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
In het kader van de Open Oproep 
werd gevraagd een gemeenschaps-
centrum, bibliotheek en muziekschool 
te ontwerpen op een bijzonder speci-
fieke plek in het centrum van het dorp.  
Uiterlijk krijgt het gemeenschapscen-
trum het uitzicht van een ‘huis’.

GEMEENTEHUIS 
OPGLABBEEK
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het alleenstaande classicistische he-
renhuis werd grondig gerestaureerd 
en kreeg een nieuwe invulling als ge-
meentehuis van Opglabbeek. De be-
doeling was het representatieve ka-
rakter van de voormalige pastorij 
opnieuw tot uitdrukking te brengen.

RIEMST
ARCHITECTEN-
PRAKTIJK EGIDE 
MEERTENS
OPENGESTELD GEBOUW

Architect Egide Meertens weet wo-
nen en werken perfect te combineren. 
Zijn architectenpraktijk in het Haspen-
gouwse Riemst is een antwoord op 
de uitdagende vraag ‘hoe kunnen we 
meer doen met minder ruimte’?

VERLEIDEN

TYPE VOERTUIG

MOETEN VRACHTWAGENS 
UIT HET STADSCENTRUM 
VERBANNEN WORDEN? 

Architectenkantoor Egide Meertens
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dsds © sispict.be

AALST
NIEUWE ONTWIKKE-
LINGEN LANGS 
DE DENDER
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
In Aalst is de stationsomgeving volledig 
heraangelegd naar een masterplan van 
Christian Kieckens architects. Tijdens 
de wandeling van 3 km bezoek je ook 
het nieuw administratief centrum van 
Abscis en ontdek je de vele stadsver-
nieuwingsprojecten langs de Dender.

STADSVERNIEUWING 
IN HART 
VAN DE STAD
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Begeleide fietstocht langs de meest 
markante stadsvernieuwingsprojec-
ten en pleinen in hartje binnenstad. De 
gids leidt je rond langs pas aangeleg-
de pleinen zoals het Vredeplein en de 
Hopmarkt die door het Atwerpse archi-
tectenbureau HUB werd ontworpen. 

DEINZE
HERAANGELEGDE 
PUBLIEKE RUIMTE - 
STADSKERN DEINZE
GELEIDE STADSWANDELING

Het ontwerpteam Marie José Van 
Hee en Robbrecht & Daem licht zelf 
het masterplan voor de stadskern van 
Deinze toe. Bewonder de kleurvlakken 
van kunstenaar Benoît Van Innis op de 

heraangelegde markt. Start aan het 
Museum van Deinze en de Leiestreek, 
of haal daar de wandelkaart op. 

GENT
ARCHITECTEN-
WONING AADU
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Met het oog op de toekomst creëer-
de architect Luc Van de Steene een 
eigen energiezuinige doorgroeiwoning 
die zich integreert in de stedelijke om-
geving van het Sint-Pietersstation.

BRUGGEN NAAR 
RABOT
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
De stad Gent investeert in de wijk Ra-
bot-Blaisantvest onder de noemer Brug-
gen naar Rabot. Ontdek de eerste ver-
wezenlijkingen (het gerechtsgebouw, de 
nieuwe Gaardeniersbrug, de tijdelijke 
stadslandbouw op de Tondeliersite…) 
en kom te weten wat er in de toekomst 
nog op stapel staat. 

DEN DRAAD: 
WOONPROJECT
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het project Den Draad bestaat uit 
nieuwe lage-energiewoningen die 
zorgen voor de overgang tussen een 
duurzame nieuwe woonwijk met aan-
eengesloten bouwblokken en een pu-
bliek wijkpark.

DIAMANTHUIS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De architecten bedachten een nieuw, dia-
mantvormig dak voor een klassieke rijwo-
ning in Gentbrugge. Die ingreep realiseert 
een verdubbeling van de bewoonbare op-
pervlakte in de zolderruimte.

DSDS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Verbouwing van een leegstaand school-
gebouw tot een participatief cohousing-
project. De link met de buurt komt tot 
uiting in verschillende elementen: een 
onthaalmoeder, een marketingkantoor 
en een koffiehuis met terras.

GEMENGD WINKEL- 
EN WOONPROJECT
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het samengaan van wonen en win-
kelen gaat leegstand tegen. De leeg-
staande historische authentieke 
woonruimtes worden geïntegreerd in 
het winkel- en woonproject.

GENT 1913: 
EEN RETROACTIEF 
MONUMENT
TENTOONSTELLING

Naar aanleiding van de honderdste ver-
jaardag van de Wereldtentoonstelling in 
Gent (1913) creëerde het kunstenaars-
duo Gijs Van Vaerenbergh een ‘retroac-
tief monument’ in het Citadelpark.

HOUSE G-S
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Verbouwing van een negentiende-
eeuws hoekhuis met een uniek zicht 
op de oude havendokken van Gent. In 
tegenstelling tot een klassieke woning 
zijn de woonfuncties in omgekeerde 
volgorde binnen de bestaande buiten-
wanden gestapeld.

HUISVESTINGSPRO-
JECT ACACIAPARK
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
In het kader van het masterplan ‘Zuur-
stof voor de Brugse Poort’ besliste de 
overheid in 2003 een aantal terrei-
nen in de Gentse volkswijk, de Brug-
se Poort, te gaan herinrichten met het 
oog op het verbeteren van de woon- 
en levenskwaliteit van de wijkbewo-
ners. De woningtypes zijn sterk gedi-
versifieerd en gemixt en geven uit op 
een nieuw park. 

KAVELWONING 
EVRARDLAAN 12 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent verkrotte wonin-
gen en onbenutte terreinen in de stad 
op. Doelstelling is kwalitatieve wonin-
gen realiseren, waar duurzaamheid 
en betaalbaarheid centraal staan.

KAVELWONING 
EVRARDLAAN 6
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De volgende oefening in ruimte en ruw-
bouw. Uitgekiende zoektocht naar ma-
terialisatie als identiteit van het wonen. 
Hoe het fragment van het licht herintro-
duceren. Welke de nog andere functio-
naliteit van het wonen zou kunnen zijn. 
Vragen over het wonen. Om op dezelfde 
manier toch anders te kunnen wonen.

KAVELWONING 
MEULESTEEDSE-
STEENWEG 49 
OPENGESTELD GEBOUW

Den Draad © Ilse Liekens

HOUSE G-S © Graux&Baeyens architects
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DE BIJENDANS © CH architecten

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent verkrotte wonin-
gen en onbenutte terreinen in de stad 
op. Doelstelling is kwalitatieve wonin-
gen realiseren, waar duurzaamheid 
en betaalbaarheid centraal staan.

KAVELWONING 
MEULESTEEDSE-
STEENWEG 51-53 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent verkrotte wo-
ningen en onbenutte terreinen in de 
stad op. Doelstelling is kwalitatie-
ve woningen realiseren, waar duur-
zaamheid en betaalbaarheid centraal 
staan.

KAVELWONING 
MORIAANSTRAAT
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent verkrotte wonin-
gen en onbenutte terreinen in de stad 
op. Doelstelling is kwalitatieve wonin-
gen realiseren, waar duurzaamheid 
en betaalbaarheid centraal staan.

KAVELWONING 
NIJVERHEIDS-
STRAAT 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent  verkrotte wo-
ningen en onbenutte terreinen in de 
stad op. Doelstelling is kwalitatie-
ve woningen realiseren, waar duur-
zaamheid en betaalbaarheid cen-
traal staan.

KAVELWONING 
TICHELREI 100 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Een huis is kamers. Kamers met ra-
men. Kamers met vloeren. Vloeren 
met balken. Muren met baksteen.  
Ramen in wit. Dakgoten in wit. Bak-
stenen in rood. Hekjes in groen. Stijl-
tjes in wit. Pannen in zwart, blinkend.

KAVELWONING 
TICHELREI 102
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent  verkrotte wonin-
gen en onbenutte terreinen in de stad 
op. Doelstelling is kwalitatieve wonin-
gen realiseren, waar duurzaamheid en 
betaalbaarheid centraal staan.

KAVELWONING 
TICHELREI 104
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Sinds 2007 koopt het autonoom ge-
meentebedrijf sogent  verkrotte wonin-
gen en onbenutte terreinen in de stad 
op. Doelstelling is kwalitatieve wonin-
gen realiseren, waar duurzaamheid en 
betaalbaarheid centraal staan.

KAVELWONING 
WARANDESTRAAT 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Nog een huis. Andere mensen. Andere 
gedachten. Maar steeds weer de ka-
mers. Maar ook de trappen. Trappen 
en kamers. Kamers aan trappen. En-
kel trappen en kamers.

KINDERDAGVERBLIJF 
DE BIJENDANS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De renovatie en uitbreiding van een 
voormalig stationsgebouw tot een 
kinderdagverblijf. De Bijendans is een 
symbiose tussen bestaand en nieuw, 
tussen wonen en omgeving.

HET KOBRA-
PROJECT MET 
DE STADSHAL
TENTOONSTELLING

In de Sint-Niklaaskerk kan je doorheen 
een mooie tentoonstelling alles leren 
over de totstandkoming van het pro-
ject. Bewonder de maquette en bestu-
deer de plannen van alle inzendingen 
voor de wedstrijd.

HET KOBRA-
PROJECT EN 
DE STADSHAL
GELEID TENTOONSTELLINGS-
BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
In de Sint-Niklaaskerk kan je in een 
mooie tentoonstelling alles leren over 
de totstandkoming van het project. 
Bewonder de maquette en bestudeer 
de plannen van alle inzendingen voor 
de wedstrijd. Paul Robbrecht licht zijn 
winnende project toe.

KUNSTENCENTRUM 
VOORUIT - DE GREEN 
BASTARDS GARDEN 
GELEID BEZOEK

In de Green Bastards Garden, op de 
torentuin van het terras van Vooruit, 
worden vergeten kruiden en groen-
ten gekweekt. Breng ze een bezoek 
en word peter of meter van een bas-
taardplantje uit de ‘vluchtelingentuin’ 
van de Green Bastards!

KUNSTENCENTRUM 
VOORUIT: 
FOOD FOR THOUGHT
DEBAT 

Dit debat kadert in Food for Thought: 
Voedselteams, stadslandbouw, coö-
peratieve vormen van landbouw. In 
Gent gaan veel geëngageerde indi-
viduen en organisaties op zoek naar 
nieuwe manieren om met elkaar en 
onze omgeving om te gaan. Vooruit 
brengt ze graag samen om iets in be-
weging te zetten. Reserveren verplicht 
via www.vooruit.be

Kavelwoning Tichelrei 100, Gent

Green Bastards © Michiel Devijver

Stadshal Gent

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering
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KUNSTENCENTRUM 
VOORUIT - MAAK 
EEN WORMENBAK 
OF PLANTTREKKER 
MET ONBETAAL-
BAAR
WORKSHOP

Hou je van plantjes maar is ze wa-
ter geven niet je sterkste kant? Onbe-
taalbaar en de gasten van Cooperet-
te sloegen de handen in elkaar voor 
de ideale oplossing: de PlantTrekker. 
Leer ze zelf maken tijdens de work-
shop. Of ga aan de slag en bouw je ei-
gen wormenbak. Reserveren verplicht 
via www.vooruit.be

KUNSTENCENTRUM 
VOORUIT - SEEDS 
FOR THE FUTURE 
ZADENRUILBEURS

Op deze ruilbeurs in het café van 
Vooruit kan je vrij reproduceerbare 
zaadvariëteiten en plantgoed uitwis-
selen. Deel meteen praktische en the-
oretische kennis over de productie en 
het oogsten van zaden en plantgoed.

LIEVEHOF TE GENT
OPENGESTELD GEBOUW

Het woonproject “Lievehof”, gelegen 
op de hoek Sint-Antoniuskaai, Kolve-
niersgang en Meelstraat, ligt op een 
uitzonderlijke plek in de stad Gent. Het 
reconversieproject op een voormalig 
industrieterrein biedt plaats aan veer-
tig appartementen en het Lievepark. 

MEERGEZINS-
WONING 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Hoe kan je samenwonen op een klei-
ne oppervlakte zonder aan licht, circu-
latie en privacy in te boeten? Door in-
spiratie te halen bij de Italiaanse patio 
en te spelen met vormen.

HET NIEUWE 
LANDSCHAP 
IN DE STADS-
VERNIEUWINGS-
WIJK 
BRUGSE POORT
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Met het project ‘Zuurstof voor de 
Brugse Poort’ wou de stad Gent de 
wijk letterlijk meer ademruimte geven. 
Ontdek hoe een cluster van kleine en 
grote parken en pleintjes de buurt 
nieuw leven inblazen.

RESIDENCE HAM 
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Nieuw appartementsgebouw langs de 
Leie en het jaagpad Reke, met zicht 
op de Portus Ganda.

DE RONDE
VAN SOGENT 
FIETSKAART

‘De Ronde van sogent’ laat je per fiets 
kennismaken met tien stadsontwikke-
lingsprojecten van het Gentse stad-
sontwikkelingsbedrijf sogent (voor-
heen AG SOB). Op alle tien de locaties 
kan je een rondleiding volgen.Haal de 
fietskaart af bij sogent of download de 
kaart op www.sogent.be.

WAT IS DE WAARDE 
VAN EEN OUD KROT? 

LAGE ENERGIE

VRAAG EN AANBOD

Hoekwoningen Hilarius Bertolfstraat 103 
© Frederik Velghe

Residence HamLievehof © 360 Architecten

MEERGEZINSWONING    © Atelier Vens Vanbelle

DE RONDE VAN 
SOGENT – 
ACADEMIESTRAAT
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Sogent en de Hogeschool Gent lan-
ceerden in 2012 een verkoopproce-
dure voor de voormalige brandweer-
kazerne in de Molenaarstraat en de 
aanpalende Academie voor Schone 
Kunsten. Daarna nemen we je mee 
door de verlaten brandweerkazerne 
en de Academie.

Nathalie
Markering

Nathalie
Markering
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WINTERCIRCUS © Aterlier Kempe Thill

DE RONDE VAN 
SOGENT - DE KROOK 
MET O.A. HET 
WINTERCIRCUS
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
We leiden je rond in het magische 
Wintercircus van de historische kel-
ders tot het dak, waar we vanuit vo-
gelperspectief toelichting geven bij de 
plannen voor De Krook. Je kan hier in-
dien gewenst een soepje nuttigen.

DE RONDE VAN 
SOGENT - DE PORRE
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Op de terreinen van de voormali-
ge stomerijspinnerij De Porre verrijst 
het Wijkpark De Porre. Daar huizen 
een nieuw wijkcentrum in een gere-
noveerde loods en de Sportschool. We 
nemen je mee door het wijkpark dat 
nu in volle aanleg is. 

DE RONDE VAN 
SOGENT - HOEKWO-
NINGEN LEDEBERG
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
De hoek van een straat bepaalt in grote 
mate het uitzicht van de hele omgeving.  
Sogent kocht verkrotte hoekpanden 
aan en verving ze door nieuwe wonin-
gen met tuin en/of terras. Een wande-
ling langsheen de hoekwoningen die 
net werden afgewerkt toont je de meer-
waarde die architectuur kan bieden.

HOEKWONING 
HILARIUS BERTOLF-
STRAAT 103
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Op de hoek van de Hilarius Bertolf-
straat en de Veldwijkstraat werden 
drie kleinschalige en verwaarloosde 
panden vervangen door één zeer rui-
me eengezinswoning met tuin en dak-
terras en een aparte unit in te richten 
als aparte wooneenheid of ruimte voor 
garage of vrij beroep.

DE RONDE VAN 
SOGENT - HOEK-
WONINGEN 
MORIAANSTRAAT 97
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
In de Moriaanstraat zorgt een door-
braak door de woningrij voor een ge-
nereus en ruim binnengebied. Een on-
bewoonbaar verklaarde woning met 
garages maakt hier plaats voor twee 
gekoppelde eengezinswoningen met 
grote private tuin. 

DE RONDE VAN 
SOGENT - HOGEWEG
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Het project Hogeweg is een nieuw woon-
project rond een centraal park, gedomi-
neerd door de reconstructie van twee 
grafheuvels uit de bronstijd. De project-
leider verschaft je uitleg aan de hand 
van plannen in de werfkeet en neemt je 
mee voor een wandeling op het terrein.

DE RONDE VAN 
SOGENT - 
OUDE DOKKEN
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
In het gebied tussen de Dampoort en 
de wijk Muide verrijzen de komende 
jaren 1500 nieuwe woningen, parken, 
een school, kantoren, lokale kleinhan-
del... De geleide fietstocht start aan 
de nieuwe fietsersbrug en geeft je een 
overzicht over het totaalproject. 

DE RONDE VAN 
SOGENT - TREFIL 
ARBED
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Op de voormalige terreinen van me-
taalverwerkend bedrijf Trefil Arbed re-
aliseerde sogent een mix van wonen, 
park en bedrijvigheid. De rondleiding 
toont hoe een litteken in de stad met 
bodemverontreiniging en oude verval-
len gebouwen werd omgevormd tot 
een unieke locatie om te wonen, wer-
ken en te ontspannen en dit allemaal 
op een boogscheut van het stadscen-
trum. 

DE RONDE VAN 
SOGENT - 
UCO SITE EN 
BALENMAGAZIJN
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Deze oude fabriekssite zal de komen-
de jaren tot een open en publiek stads-
deel getransformeerd worden. We ge-
ven je eerst uitleg aan de hand van de 
maquette van het project en nemen je 
daarna mee door de site en de ont-
werpers  van TV dynamo architecten 
TRANS architectuur - stedenbouw lich-
ten je het ontwerp van het Balenma-
gazijn toe.Grindbakken oude dokken Gent © Mathias Hemelsoet

Balenmagazijn - TV Dynamo Architecten & TRANS Architectuur - Stedenbouw

SPORTSCHOOL 
DE PORRE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Een compacte nieuwbouw geeft de 
Sportschool een aantrekkelijke, speel-
se en frisse identiteit en nodigt uit om 
het park te bezoeken. De vernieuwing 
maakt deel uit van het stadsvernieu-
wingsproject dat streeft naar de ont-
wikkeling van de wijk Moscou. 

STADSHAL
OPENGESTELD GEBOUW

De polyvalente, open stadshal is een 
architecturaal hoogstandje van Rob-
brecht en Daem architecten/Marie-
José Van Hee architecten. Opvallen-
de kenmerken zijn de dakstructuur 
en het gebruik van glas, hout en be-
ton. De stadshal biedt onderdak aan 
concerten, dansvoorstellingen en 
markten.

Sportschool De Porre
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VREDESMONUMENT  © Armin Deroover

VREDESMONUMENT 
GROENPOOL GENT-
BRUGSE MEERSEN
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Het Vredesmonument ligt in het zui-
delijk deel van de Groenpool Gent-
brugse Meersen en vormt één van de 
eerste realisaties binnen de verdere 
ontwikkeling van deze groenpool met 
ruimte voor natuur en extensieve re-
creatie.

WIJKCENTRUM 
DE PORRE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De oude loods van de stoomweverij-
spinnerij krijgt een nieuwe functie als 
wijkcentrum De Porre. Het industriële 
karakter wordt behouden in het ont-
werp. Het project heeft als doel het 
wijkcentrum te verankeren in het om-
liggende park.

WIJKGEZONDHEIDS-
CENTRUM 
BRUGSE POORT
OPENGESTELD GEBOUW

 

 

RESERVEREN VERPLICHT !
Het centrum is een compact, niet-re-
petitief gebouw met een complexe 
balans tussen neutraliteit, frontaliteit 
en informaliteit. Om de hoek wendt 
het gebouw een opener en noncha-
lanter gezicht naar het park.

WONING LAHOUSSE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Deze kaaiarchitectuur is het resultaat 
van een nauwkeurig balanceren tus-
sen een historische havenomgeving 
en een stedelijke woonbeleving van 
een huis-in-de-rij.

WONING MET 
KUNSTATELIER
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De woning is een opvallend element 
in het straatbeeld door zijn positie in 
een ‘knik’ van de straat. Het recht-
hoekige volume is bijna volledig opge-
bouwd uit kunstleien.

WOONPROJECT  
ULOBIA
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Project Ulobia is de omvorming van een 
oud fabriekspand tot achttien lofts voor 
wonen en werken. De lofts zijn gebouwd 
rondom de grote collectieve tuin.

LOVENDEGEM
COHOUSING 
VINDERHOUTE
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Wat is cohousing, hoe komt het tot 
stand en wat levert het op? Ontdek het 
tijdens de rondleiding langs het pro-
ject Cohousing Vinderhoute. Daar wo-
nen 17 gezinnen samen in aparte wo-
ningen op een gemeenschappelijke 
grond. Ze delen de grote tuin en een 
paviljoen met feestzaal, keuken, was-
serette, muziekkamer, speelruimte en 
logeerkamers.

MAARKEDAL
MAARKEBEEKVAL-
LEI: GESTROOM-
LIJND LANDSCHAP 
FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
De fietsroute voert je door het ken-
merkende landschap van de Maarke-
beekvallei en houdt halt langs recen-
te terreinrealisaties. Hier wordt werk 
gemaakt van waterberging, natuur-
ontwikkeling, veilige trage wegen en 
speelgroen.

MEER DAN
EEN TIJDSCHRIFT
WWW.A-PLUS.BE

A+
 ARCHITECTUUR
IN BELGIË

A+ VIERT ZĲN
40e VERJAARDAG
OP 13.10.2013
VAN 11 TOT 23 UUR
IN BOZAR, BRUSSEL
TAART OM 16 UUR
WEES WELKOM

Wijkcentrum De Porre © Frederick Velghe
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S.A.W. © Tim Vande Velde

Woonzorgcentrum Ter Leenen © Filip Dujardin

MAARKEBEEK-
VALLEI: GESTROOM-
LIJND LANDSCHAP
TENTOONSTELLING

RESERVEREN VERPLICHT !
In het project Gestroomlijnd Land-
schap maakt de provincie werk van 
de versterking van de natuurverbin-
ding, een betere waterhuishouding en 
de herwaardering van de waterlopen 
in het landschap. De tentoonstelling 
staat opgesteld in de hal van het ge-
meentehuis van Maarkedal.

MOERBEKE
BIO-TUINBOUWBE-
DRIJF UILENBOS
OPENGESTELD GEBOUW
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Bio-tuinbouwbedrijf Uilenbos toont je 
aan de hand van een tentoonstelling 
en een bedrijvenbezoek de mogelijk-
heid van geïntegreerd agrarisch bou-
wen in harmonie met de omgeving. 
Het bedrijf bestaat uit een loods en 
een werkplaats opgetrokken in stro-
balenbouw.

NEVELE
WOONZORGCEN-
TRUM TER LEENEN
OPENGESTELD GEBOUW

De architectuur van dit zorgcentrum 
maakt een einde aan de verveling die 
ziekenhuizen typeert. Schaal, ruim-
te, verhouding, maar ook materie en 
kleur geven dit collectieve huis de al-
lures en de luxe van een kuuroord. Dit 
is een bejaardentehuis zoals een be-
jaardentehuis hoort te zijn. Een plek 
om waardig oud te worden.

SINT-NIKLAAS
SPOOR 87: 
POP-UP STORE
OPENGESTELD GEBOUW

Dit pand met een neoclassistische 
gevel met uitzonderlijke medaillons, 
wordt gedurende 5 maanden inge-
vuld als pop up store met verschillen-
de winkeliers voorzien van  een koffie- 
en cavabar. 

ATELIER 
VAN OPPENS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Een neogotisch pand dat verscholen 
zit achter de winkels in de Stations-
straat wordt zorgvuldig gerenoveerd 
en zal in de toekomst fungeren als 
winkel-, werk- en woonruimte. 

BINNENGEBIEDEN
IN DE STAD
TENTOONSTELLING

Ante Architecten verplaatst zijn hoofd-
kwartier naar de heraangelegde 
hoofd-winkelstraat te Sint-Niklaas en 
speelt in op de nieuwe dynamiek in 
deze straat. 

JAO SMET: GROEPS-
WONINGBOUW
LEZING

Architect Jao Smet (I-O Architec-
ten): winnaar stadsrenovatieprijs Sint-
Niklaas in 2012, categorie invulbouw 
en renovatie. Lezing: Kwalitatieve 
groepswoningbouw in Vlaanderen. 

COHOUSING 
WAASLAND
LEZING EN PRESENTATIE

In het noorden van Sint-Niklaas komt 
een ambitieus cohousingproject in 

de nieuwe, ecologische en autoluwe  
‘Clementwijk’.  Specialisten van Iliv en 
de ontwerpers geven tekst en uitleg 
bij deze nieuwe samenlevingsvorm in 
het algemeen en over het project in 
Sint-Niklaas in het bijzonder. 

BRUGGENBOUWEN - 
COUP DE VILLE
TENTOONSTELLING, INSTALLATIE

Geïnspireerd op antropoloog Clau-
de Lévi-Strauss bouwde kunstenaar-
architect Adrien Tirtiaux een houten 
brug die de denkwijze van de ingeni-
eur combineert met de werkwijze van 
de bricoleur. Tijdens de Dag van de 
Architectuur wordt ze gedemonteerd. 

KOTERIE - 
COUP DE VILLE
TENTOONSTELLING

New Sculpture Department is een 
wisselend kunstenaarscollectief ge-
dreven door Kees Boevé en Loren-
zo Quintanilla. Voor de tentoonstelling 
Coup de ville realiseerden ze in de tuin 
van een kinesistengroepspraktijk con-
structies die geïnspireerd zijn op de 
‘koterie’-bouw in Vlaanderen. 

WAARSCHOOT
VOORMALIGE 
TEXTIELFABRIEK 
S.A.W.
OPENGESTELD GEBOUW

De ten dode opgeschreven textielfa-
briek S.A.W. krijgt een nieuw leven. In 
het gebouw worden een werkplaats 
en een woning gecreëerd, met het 
grootste respect voor de Manches-
terarchitectuur van de fabriek.

WETTEREN
APPARTEMENTS-
GEBOUW 
OOSTERLINCK
OPENGESTELD GEBOUW

Door zijn onconventionele antwoord 
op verdicht wonen in een stedelijke 
omgeving zorgde het project Ooster-
linck voor een verhit debat. Het ont-
werp is gebaseerd op het principe 
Wonen in tweede lijn.

Appartementsgebouw Oosterlinck 
© Sarah Blee
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DILBEEK
ACADEMIE VOOR 
MUZIEK, WOORD 
EN DANS
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De academie ligt op de grens tussen 
de stad en het bos. De nieuwbouw 
versterkt de balans tussen wonen en 
natuur en speelt daarmee in de vorm-
geving. Door de dynamische gevel lijkt 
het gebouw voortdurend in beweging.

EXPLOITATIECEN-
TRUM INFRAX
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !

DILBEEK  © Miguel de Guzmán
Het nieuwe exploitatiecentrum Infrax 
is een gebouw van vier bouwlagen 
met een ondergrondse parking. Evr-
architecten zorgde ook voor de reno-
vatie van het achterliggende magazijn 
en de heraanleg van de omgeving.

HEVERLEE
SPIT
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De voormalige veilingsite aan de ring 
van Leuven is met zijn 11.600 vier-
kante meter het grootste sociaal-eco-
nomische bedrijventerrein in België. 
Verenigingen zoals SPIT en Velo ge-
ven er een tweede leven aan huizen, 
computers, fietsen, kasten en andere 
massaproducten van de consumptie-
maatschappij.

HOLSBEEK
CREMATORIUM 
HOFHEIDE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Door de specifieke gevelkleuren lijkt 
het crematorium vergroeid te zijn 
met de omgeving. De kracht van het 
volume schuilt in de symbolische uit-
drukking van het hiernamaals, wat 
de architecturale beleving compleet 
maakt.

LEUVEN
ARCHITECTUUR-
ROUTE VLAAMS-
BRABANT
BUSTOUR

RESERVEREN VERPLICHT !
Deze bustour voert je naar drie op-
merkelijke projecten in Vlaams-Bra-
bant met heel exclusief de winnaar 
van de Provinciale Architectuurprijs 
2013 op het traject.

CENTRALE WERK-
PLAATSEN BLOK B + E
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De voormalige industriële site van de 
Centrale Werkplaatsen van de NMBS 
kreeg een nieuwe invulling door de 
creatie van 134 woongelegenheden 
en gemeenschapsfuncties. Het eigen-
tijdse nieuwbouwproject met uiteen-
lopende woontypologieën zorgt ervoor 
dat elke bewoner zich individueel aan-
gesproken voelt.

Welkom
in de buurt.

ONTDEK
ONZE BUURTEN 

WWW.MATEXI.BE

www.matexi.be

TURNHOUT 
ANCO TORENS

LEUVEN 
CENTRALE 
WERKPLAATSEN

ANTWERPEN 
MILITAIR 
HOSPITAAL

‘Everybody deserves a great place to live’.
Daarom willen we van iedere thuis een
betere plek om te wonen maken. En creëren
wij buurten die zin geven om samen meer
van het leven te maken. Wij kunnen dit
waarmaken dankzij onze expertise, onze
ervaring en onze wil om oprecht samen te
werken met alle betrokkenen: van grond- en
pandeigenaars, over klanten-investeerders
en kapitaalverschaffers tot partners en
(lokale) overheden. Op die manier bouwen
we mee aan inspirerende, duurzame
leefomgevingen, vandaag en morgen.
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STADSSAFARI TIENEN  © AST 77

DEBAT - MENSEN 
MAKEN DE STAD 
DEBAT

Hoe de stad ook kan groeien tot een 
meer solidaire en ecologische plek, 
onderzoeken Stad en Architectuur en 
Oikos in het openingsdebat. Drie au-
teurs van het boek ‘Mensen Maken 
De Stad’ zullen drie krachtlijnen van 
een gewenste stadsontwikkeling pre-
senteren.

DE DIJLE LEVEND 
DOOR LEUVEN 
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Een wandeling langs stadsvernieu-
wingsprojecten die in directe relatie 
staan met de vernieuwde Dijle. Wan-
delend langs de rivier maak je kennis 
met een selectie van historische en 
hedendaagse gebouwen en werp je 
een blik op nog komende realisaties.

HERTOGENSITE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De hertogensite, de vroegere verblijf-
plaats van de Brabantse hertogen, on-
dergaat een grootste herontwikkeling. 
De vroegere ziekenhuizen Sint-Pie-
ter en Sint-Rafael maken plaats voor 
een nieuwe woonwijk met honderden 
woningen. Tijdens de Dag van de Ar-
chitectuur kan je verschillende be-
schermde gebouwen bezoeken en je 
informeren over de ontwikkeling van 
de site.

KANTOOR WIT 
ARCHITECTEN
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Op een onmogelijk stukje grond on-
deraan de steile Keizersberg weet het 
architectenkantoor zich optimaal in te 

planten dankzij maatwerk tot in de de-
tails. Het kantoor speelt een spel met 
de omgeving en doorprikt het geslo-
ten karakter van de gevelrij.

KANTOREN 
UZ LEUVEN 
GASTHUISBERG
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Uitbreiding van de administratieve 
vleugel van het ziekenhuis, met een 
sterke dialoog tussen oud en nieuw. 
Het nieuwe deel omarmt het oude 
gebouw, om een noodzakelijke ver-
wevenheid te verkrijgen die tege-
lijk de eigenheid van beide delen be-
waart.

KH LEUVEN, 
DEPARTEMENT 
GEZONDHEIDSZORG 
& TECHNOLOGIE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
De campus Gasthuisberg is in volle 
ontwikkeling. Het complexe gebouw 
voor het departement Gezondheids-
zorg en Technologie bestaat uit een 
bakstenen volume waaruit twee ruime 
patio’s zijn gesneden. Op het hellende 
terrein zijn de aula’s verzonken in het 
landschap.

OPEK
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Verbouwing van een voormalige dou-
anepost. Het gebouw, een beschermd 
monument, kreeg in 2009 van de 
Stad Leuven een nieuwe functie als 
plek voor artistiek georiënteerde orga-
nisaties. Het kreeg de naam OPEK, of 
Openbaar Entrepot voor de Kunsten, 
en biedt onderdak aan theatergezel-
schappen, educatieve organisaties en 
sociaal-artistieke projecten.

RIJKSWACHT-
KAZERNE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Reconversie van de historische rijks-
wachtkazerne tot een woongebouw 
waar verschillende doelgroepen el-
kaar ontmoeten. Het gebouw bevat 
verschillende woontypes zoals appar-
tementen, eengezinswoningen met 
tuin en studentenkamers met het ver-
keersvrije binnenplein als ontmoe-
tingsplaats.

OVERIJSE
INRICHTING 
PUBLIEK DOMEIN: 
DE LEEGHEID EN 
HET STATIONSPLEIN 
TE OVERIJSE  
BEGELEIDE UITSTAP

RESERVEREN VERPLICHT !
De Leegheid en het stationsplein van 
Overijse worden ingericht als publiek 

domein met ruimte voor de natuur. In 
hun ontwerp zochten ze naar manieren 
om het groene karakter van deze plek-
ken en van de rivier IJse te versterken.

TIENEN
STADSSAFARI
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Wil je mee zoeken, mee denken, mee 
ontdekken, mee stappen, mee... tij-
dens de Stadssafari in Tienen? Dan 
heten wij jullie van harte welkom op 
deze stadswandeling langs publieke 
domeinen en geheimen in Tienen.

KH Leuven, Departement Gezondheidszorg & Technologie © Filip Dujardin

Stadssafari - Stadstuinen © AST 77
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Politiecommissariaat Brugge © Filip Dujardin

BRUGGE
ACHTER DE 
SCHERMEN VAN 
HET RIJKSARCHIEF
GELEID BEZOEK

De nieuwe vestiging van het Rijksar-
chief, een federale wetenschappe-
lijke instelling, is opgebouwd uit een 
nieuwbouw en een gerenoveerd ge-
bouw. De architect zorgde ook voor 
een gezellig nieuw plein in het hart 
van Brugge. Tijdens de Dag van de Ar-
chitectuur wordt de werking achter de 
schermen van het archief uitgelegd. 

GOUDEN BOOM
OPENGESTELD GEBOUW

Een gloednieuw woonproject dat 
ruimte biedt aan 32 appartementen, 1 
woning en 4 handelsruimtes. De eeu-
wenoude geschiedenis van de brou-
werijsite komt terug in de afwerking. 
De Gouden Boom is een voortdurende 
wisselwerking tussen oud en nieuw.  

GROEN 
STEENBRUGGE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het gemengde woonproject Groen 
Steenbrugge, aan de rand van de stad, 
zorgt voor een kwaliteitsvolle en duur-
zame omgeving met een gezonde mix 
tussen wonen, werken en studeren. 
Het project bestaat uit de renovatie 
van een herenhuis tot studentenwo-
ning, de bouw van een nieuw kantoor 
en acht eengezinswoningen.

POLITIECOMMISSA-
RIAAT BRUGGE
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Het nieuwe politiecommissariaat van 
Brugge verhuisde naar de rand van de 
stad waar het een belangrijke impuls zal 
geven aan de reconversie van de haven.

RECONVERSIE 
LOODS TOT WONING 
MET PRAKTIJK
OPENGESTELD GEBOUW

Nieuwe woning met praktijk, ontstaat 
uit een voormalige loods. Het industrië-
le karakter van de loods komt terug 
in subtiele ingrepen en wordt onder-
steund door de sobere uitstraling van 
de nieuwbouw.

HEUVELLAND
DE KOSMOS - 
HEUVELLAND 
GELEID BEZOEK

RESERVEREN VERPLICHT !
Op de voormalige site van het recre-
atiedomein de Kosmos, vandaag ei-
gendom van het Agentschap voor 
Natuur en Bos, drong zich al sinds 
jaren een reconversie op. Tijdens de 
rondleiding zullen de ontwerpers van 
CRU! toelichten op welke manier de 
site een nieuw leven kreeg, verweven 
in het bestaande reliëf met respect 
voor het aanwezige erfgoed.

INGELMUNSTER
INGELMUNSTER 
DORPSKERN-
VERNIEUWING
GELEIDE WANDELING 
DOOR BAS SMETS

RESERVEREN VERPLICHT !
Nieuw ontworpen stationsplein en 
marktplein, van elkaar gescheiden 
door een kanaal en de voormalige val-
lei van de Mandel. De geplande aan-
leg van de twee pleinen vormde het 
uitgangspunt om een nieuw centrum 
voor Ingelmunster te ontwikkelen.

KNOKKE -HEIST
ARCHITECTUUR IN 
HEDEN EN TOEKOMT  
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
Een inspirerende fietstocht brengt je 
langs prachtige restanten uit het verle-
den, gloednieuwe en toekomstige pro-
jecten. Laat je omver blazen door de 
indrukwekkende en kunstzinnige archi-
tectuur en het idyllische natuurschoon.

KOKSIJDE
KOKSIJDE GOLF 
TER HILLE
GELEID BEZOEK

Dit gloednieuwe ecologische golfter-
rein is een unieke project geworden, 
dat  niet alleen uitblinkt door zijn uit-
stekende golfinfrastructuur, maar ook 
door zijn verregaande inbedding in het 
kustlandschap en zijn aantrekkelijk 
profiel voor wandelaars, fietsers, rui-
ters en vissers.

KORTRIJK
OP SAFARI IN 
DE WESTHOEK 
MET ARCHIPEL
GELEIDE BUSTOUR

RESERVEREN VERPLICHT !
In zuid-west-vlaanderen werden heel 
wat spraakmakende projecten ge-
realiseerd. De rit gaat ondermeer 
langs ‘De Leege Platse’ in Beselae-
re, de Gemeeschapshuizen in Woes-
ten en Westvleteren, de pelgrimskapel 
van Westvleteren en het stadhuis van 
Lo. Als afsluiter wordt de MAAKbar in 
Budafabriek bezocht.

BUDAFABRIEK
OPENGESTELD GEBOUW

Het Buda-eiland is getransformeerd 
tot een belangrijke hub in de stad. De 
Budafabriek is daarvan het sluitstuk. 
Het indrukwekkende architectura-
le concept is ontworpen door 51N4E, 
het bureau van de Vlaamse Bouw-
meester Peter Swinnen.

‘DE MAAKBAR’ IN 
DE BUDAFABRIEK 
TENTOONSTELLING 

De MAAKbar toont en vertelt verhalen 
over co-creatie van producten, maak-
baarheid van steden en nieuwe ma-
terialen. Er is werk te zien van onder 
meer Christien Meindertsma, Honore 
d’O, Sophie De Somere, Maison Caro 
en Le Corbusier. 

COLLEGEBRUG & 
BUDA BEACH
PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

De nieuwe brug en de nieuwe publieke 
zone zijn het resultaat van grootschalige 
werken aan de Leie die de beleving van 
de rivier willen versterken. De sleutelbe-
grippen zijn openheid, groen, beleving, 
ruimte voor fietsers en voetgangers.

CASALIS CARPETS
OPENGESTELD GEBOUW

Een oude karaktervolle industriële si-
te aan de Leieboorden in Kortrijk, wordt 
omgebouwd tot showroom voor een ex-
clusief tapijtenmerk. Ook de privéwoning 
van het echtpaar is opgenomen in de site.  

DRUKTA EN FORMAIL
OPENGESTELD GEBOUW

Een voormalige textielververij werd 
verbouwd tot een imposant bedrijfs-
gebouw voor drukkerij Drukta en mai-
lingbedrijf Formail. De inrichting van 
de kantoren gebeurde vanuit ecolo-
gisch standpunt door ‘upcyclage’ van 
tweedehandse zeecontainers.

ECOWIJK  ‘VEN-
NING’ GOEDKOPE 
WONING
OPENGESTELD GEBOUW

Tussen 2010 en 2015 wordt de volledi-
ge Venning-wijk opgewaardeerd tot een 
CO2-neutrale wijk. Het wordt een combi-
natie van renovatie van bestaande huizen 
en nieuwe woningen en appartementen. 

GULDENSPOREN-
COLLEGE 
OPENGESTELD GEBOUW

GOUDEN BOOM BRUGGE

Reconversie van loods tot woning met praktijk 
© Jean Godecharle
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KANAAL BOSSUIT-KORTRIJK

HOE ONTWERP 
JE DE NATUUR?

AMFITHEATER

GEOMETRIE VERSUS NATUUR

WILGENTUNNELS

De Kosmos - Heuvelland © CRU! Architecten

De bestaande internaattoren  wordt 
afgebroken maar de sokkel blijft be-
houden. Daarnaast komt er een nieu-
we woontoren, ontworpen door Sa-
myn en Partners. Op die manier 
ontstaan er nieuwe verbindingen voor 
fietsers en voetgangers en sportfacili-
teiten in de groene, recreatieve zone. 

HAVENLOODSEN  
OPENGESTELD GEBOUW

In dit magazijn uit 1863 in Doornikse 
kalksteen verrijst een jonge, heden-
daagse plek om te wonen en te werken.
 
HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK 
HERLEEFT 
WANDELKAART: LUS 2

De wandelkaart met duiding kan gratis 
afgehaald worden in de Budafabriek. Het 
stedelijk en ook nauwste deel van het 
kanaal vormt reeds 150 jaar een boeien-
de omgeving en wordt gekenmerkt door 
een heel diverse invulling: publieke ge-
bouwen, oude industriële panden en ar-
beiderswoningen. Sinds enkele jaren 
is een heuse vernieuwing ingezet van-
uit vooral individuele ingrepen.

MAAKBAARHEID 
VAN DE STAD : 
CHANDIGARH VS 
KORTRIJK
TENTOONSTELLING

De expo slingert van Chandigarh naar 
de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tour-
nai en van Le Corbusier naar reflec-
ties van Belgische architecten. De 
tentoonstelling kadert binnen ‘de 
MAAKbar’, een open platform initiatief 
omtrent ‘maakbaarheid’ in de Budafa-
briek te Kortrijk.

NOORDBRUG 
& OMGEVING
PUBLIEKE INFRASTRUCTUUR

De grootschalige werken aan de Leie 
werden aangegrepen om een nieuw 
stedelijk landschap te creëren waar-
bij de beleving van de rivier versterkt 
wordt. De Noordbrug naar een ontwerp 
van Bureau Greisch vormde mee de 
motor voor de aanpak van de overzo-
nes met het introduceren van een kleine 
groenzone en een sportkooi (Technum).

OPEN ZWEMBAD 
ABDIJKAAI
OPENGESTELD GEBOUW

Reeds in 1864 startte de bouw van 
het zwembad naast het kanaal. Intus-
sen is het zwembad vaak gemorderni-
seerd maar steeds rekening houdend 
met de oorspronkelijke ontwerpen.

OUD POLITIECOM-
MISSARIAAT 
OVERLEIE
OPENGESTELD GEBOUW

De vroegere watertherapiekliniek van 
dokter Jules-Henri Valcke en de villa ’t 
Onzent in de Sint-Amandslaan zijn twee 
gebouwen met erfgoedwaarde uit het 
begin van de twintigste eeuw. Ze wer-
den tot vorig jaar gebruikt door de politie. 
In afwachting van de verkoop wordt de 
plek momenteel gebruikt door organisa-
ties die kleur geven aan de buurt.

THE LEVEL
OPENGESTELD GEBOUW

The Level is het gloednieuwe gebouw 
van de opleiding Digital arts and en-
tertainment (DAE) van Howest in Kor-
trijk. Een oud fabriekspand kreeg een 
nieuwe en hedendaagse invulling ge-
realiseerd door architectenbureau Van-
de Kerckhove.

VERNIEUWDE LEIE-
BOORDEN KORTRIJK 
WANDELKAART: LUS 1

De wandelkaart met duiding kan op 
de Dag van de Architectuur gratis af-
gehaald worden in de Budafabriek.
Kortrijk kan zijn rivier terug omarmen. 
De vernieuwde Leieboorden en haar 
bruggen vormen de motor voor heel 
wat nieuwe projecten op beide oe-
vers: Overleie en Buda. Chandigarh - Le Corbusier © Arnout Fonck
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CC DE GROTE POST   © Christophe Van Couteren
aan de hand van een aantal pane-
len inzichten gegeven over de evolu-
tie van de stad Oostende.

ROESELARE
ROESELARE 
STATIONSPLEIN
GELEIDE WANDELING 
DOOR BAS SMETS

RESERVEREN VERPLICHT !
Een plaats waar alles samenkomt 
en waar bewoners en bezoekers van 
Roeselare elkaar ontmoeten. Het hui-
dige plein is gelegen op het kruispunt 
van een historische weg, de treinspo-
ren en een gekanaliseerde rivier. Zij 
vormen de basis voor het ontwerp van 
een plein als centraal punt, verankerd 
in het landschap.

TORHOUT
STADSKANTOOR 
TORHOUT 
OPENGESTELD GEBOUW 

RESERVEREN VERPLICHT !
Stadskantoor geeft dynamiek aan 
functie en omgeving. Het gebouw her-
definieert de samenhang van de stads-
diensten in zijn nieuwe stedelijke plek.

WESTVLETEREN
GEMEENSCHAPSHUIS 
WESTVLETEREN
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !
Met de herbestemming van bestaan-
de bouwsels wil het dorp Westvle-
teren een plaats creëren voor zijn 
verenigingsleven. Het oude school-
gebouw, het gemeentehuis en de in-
dustriële bouw uit de jaren negentig 
worden omgevormd tot een sociaal, 
duurzaam en hedendaags gemeen-
schapscentrum.

HOEVEEL 
KLASSE 
HEEFT EEN 
FABRIEK?

PRODUCTIEHAL

WERFHOUT

Drukta en Formail © Thomas De Bruyne

IEPER
HET FRONTZONE-
LANDSCHAP IN 
DE ZUIDELIJKE 
WESTHOEK
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
De domeinen in de Ieperboog speel-
den een cruciale rol tijdens 14-18. 
Tijdens de rit bezoek je de provincie-
domeinen Hill 60, Palingbeek en The 
Bluff, en krijg je duiding bij de infra-
structuurwerken. en het belang van 
het landschap, honderd jaar geleden 
én vandaag.

LO-RENINGE
STADHUIS LO
OPENGESTELD GEBOUW

Een geklasseerd klooster werd tot 
stadhuis omgebouwd. Een vleugel uit 
de jaren ‘50 werd afgebroken en ver-
vangen door een laag-energiegebouw 
waar de publieke functies worden on-
dergebracht. In het oude zusterkloos-
ter worden de protocolaire en be-
stuurlijke functies opgenomen.

OOSTENDE
CC DE GROTE POST  
OPENGESTELD GEBOUW

Reconversie van het als monument 
beschermde postgebouw, ontworpen 
in 1945 door architect Gaston Eysse-
linck, naar een bruisend cultuurhuis 
door B-architecten.

DE INVLOED VAN 
LEOPOLD II OP DE 
STAD OOSTENDE
GELEIDE WANDELING

RESERVEREN VERPLICHT !
Via diverse wandelingen wordt de 
stad Oostende bekeken vanuit de im-
pact van de bouwplannen van Leopold 
II, en hoe de basis werd gelegd voor 
de huidige stad. De wandelingen ver-
trekken vanuit het Cultureel Centrum 
De Grote Post. Hier worden tevens 

Stadskantoor © Klaas Verdru

Gemeenschapshuis West-VLeteren © Filip Dujardin
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ROYAL BELGIAN SAILING CLUB         © Filip Dujardin

WOESTEN
GEMEENSCHAPS-
HUIS TE WOESTEN
OPENGESTELD GEBOUW

RESERVEREN VERPLICHT !

Verbouwing van een voormalig school-
gebouw tot een hedendaags ontmoe-
tingscentrum waarmee de gemeente 
de sociale cohesie tussen zijn inwo-
ners wil versterken. De onderdelen 
van het gebouw worden met elkaar 
verbonden door grote glaspartijen. De 
gesloten functies zijn gegroepeerd in 
een uitgeschoven volume met dezelf-
de typologie als het hoofdgebouw.

ZEEBRUGGE
ROYAL BELGIAN 
SAILING CLUB
OPENGESTELD GEBOUW

De Royal Belgian Sailing Club is ge-
bouwd met de logica van een zeiler. 
Het plaatst zich in het landschap en 
maakt gebruik van alle aanwezige na-
tuurelementen. Het hout krimpt en zet 
uit; zo beweegt het ontwerp mee met 
de krachten van de natuur. De geslo-
ten kern kent een binnenklimaat, de 
omgang rondom is daarentegen een 
onverwarmde binnenruimte. Het ge-
bouw is op die manier onderhevig aan 
het veranderlijke buitenklimaat.

ZWEVEGEM
HET VERBORGEN 
LANDSCHAP ROND 
HET KANAAL 
BOSSUIT-KORTRIJK 
GELEIDE FIETSTOCHT

RESERVEREN VERPLICHT !
De architectuur van gebouwen en 
landschap rond het Kanaal Bossuit-
Kortrijk doen meer met minder ruim-
te. Multifunctionaliteit of meervoudig 
ruimtegebruik staat centraal in deze 
benadering. Maar ook het landschap 
daarrond vervult verschillende func-
ties: het kanaal en de glooiende om-
geving zijn drager van economische, 
recreatieve, ecologische, en demo-
grafische functies.

Radio 2 tekent voor de Dag van de Architectuur.

de grootste familie

Gemeenschapshuis Woesten © Filip Dujardin



Architectuur
start met
een architect

Achter elk pareltje van architectuur schuilt
een of meer architecten. Bouw- of verbouwplannen
start u dan ook het best met een bezoek aan
een deskundig architect.

De Orde van Architecten - Vlaamse Raad 
staat u graag te woord voor informatie of vragen
over het werken met een architect.

Onze coördinaten vindt u terug op
www.architect.be

Download eveneens de brochure “De architect
tekenend voor uw toekomst” op onze website
onder de rubriek ‘Bouwen met een architect’.
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