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Verbind  
de stad!

Ontdek 7 dagen lang de grens tussen 
architectuur, kunst, muziek en dans!



Let’s share our passion for real estate!
AG Real Estate verdedigt een constructieve aanpak in publiek-private 
samenwerkingen, waarin wij zowel optreden als investeerder, financier en 
bouwheer. Deze Design, Build, Finance and Maintain-projecten stellen ons in 
staat om de volledige opvolging te verzekeren.
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Over het VAi
 

Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het 

voornaamste aanspreekpunt voor informatie 

over hedendaagse, voorbije en toekomstige 

ontwikkelingen van architectuur uit Vlaanderen 

en Brussel. Het creëert een ontmoetingsplek 

voor iedereen die architectuur wil maken, 

delen en beleven. Met deSingel in 

Antwerpen als uitvalsbasis, organiseert het 

VAi tentoonstellingen, lezingen, debatten, 

publicaties en evenementen, zoals het 

tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen en 

het Festival van de architectuur.  

Jan Van Rijswijcklaan 155 

2018 Antwerpen 

info@vai.be 

T +32 (0)3 242 89 70 

www.vai.be 

Ontdek meer via onze website  

www.festivalvandearchitectuur.be 

En vind ons via onze sociale media met 

@festivalvandearchitectuur en 

#festivalvandearchitectuur 

COLOFON — BEDANKT AAN U, U EN U



Voorwoord
“Het Festival van  
de architectuur 
 verbindt!”

Wat hebben een stadsbouwmeester, 
een Britse kunstenaar en een woonzorg
centrum voor mensen met dementie met 
elkaar gemeen? 

Op het eerste gezicht niet veel. Maar van 21 tot en met 
27 september delen ze zeker één factor: architectuur. Het 
thema van F/a is dit jaar ‘Verbind de stad!’ Door de verras-
sende mix van personen, onderwerpen en plekken durf ik 
dit anders te interpreteren: F/a verbindt! 

De zevenduizend dominostenen van Dominoes (p.6 - 7) 
verbinden letterlijk twee plaatsen in Gent, maar brengen 
ook mensen samen. De participatieve kunstinstallatie 
benadrukt niet alleen de kracht van architectuur, maar ook 
die van samenwerking. Dominoes is ook een ontmoeting 
tussen architectuur en beeldende kunsten, een format 
dat tijdens de hele festivalweek blijft terugkeren. De 
voorstellingen, talks en workshops zoeken het raakvlak op 
tussen architectuur, dans, muziek, audiovisuele kunsten en 
literatuur.  

Tijdens F/a zijn alle stemmen even belangrijk. Op zondag 
treffen architecten, architectuurliefhebbers en toevalli-
ge passanten elkaar tijdens de Dag van de architectuur 
(p.12 - 15). Met bijna honderd opengestelde gebouwen en 
bureaus zet het jonge F/a Curatorenteam de architecturale 
kwaliteit van Vlaanderen en Brussel in de schijnwerpers. 
Doorheen de week treedt de stadsbouwmeester in 
dialoog met de Gentenaar in de Snoepwinkel van Vooruit 
(p.16). Tijdens het Colloquium (p.18) staan internationale 
gasten, nationale sprekers en lokale burgerinitiatieven 
naast elkaar op het podium. En in de Speeddate met 
experts (p.19) zijn jouw vragen even waardevol als de 
antwoorden van de expert.  

Met F/a verbindt het Vlaams Architectuurinstituut men-
sen, onderwerpen en plaatsen rond een thema dat ons 
allen aanbelangt. Grijp deze week je kans en laat van je 
horen, want het is ook jouw leefomgeving. 

LYDIA PEETERS
Uittredend Vlaams minister  
van Cultuur 
30 augustus 2019
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Een week 
lang samen 
stad maken  
INHOUDSTAFEL

6-7 F/a KICK-OFF:  
DOMINOES 

 Ons steentje laten vallen

15 DAG VAN DE 
 ARCHITECTUUR (D/a)

 In een ander perspectief 

9  AAN TAFEL!  
 Zeker niet het laatste 

avondmaal 

3  F/a
 Voorwoord 

10-14 PROGRAMMA 
 Op de juiste plaats op 

het juiste moment  

17 CURRENTS 
 Tussen dans en 

architectuur

18 COLLOQUIUM: ARCHI-
TECTUUR VERBINDT  

 Eerst de mensen,  
dan het ontwerp  

8  WEG VAN WATER 
 Hoe water bewoners van 

de stad kan verbinden  

16  DE AGENDA VAN DE 
STADSBOUWMEESTER

 Waar is Peter?  

5  F/a THEMA 
 Verbind de stad!    

19 F/a DE OUT 
 Highlights en 

Closing Party

Spot jij de volgende architectuur iconen  
op ons campagnebeeld?  

Wijkpark de Porre, Gemeentelijke Basisschool Berlaar, Mosterd  fa- 

briek Camp’s, Uitkijktoren Negenoord, MAD Fashion and Design 

Platform en Leeszaal Plantin 

Benieuwd hoe het campagnebeeld tot stand kwam? In onze 

online Gazet (festivalvandearchitectuur.be) vind je een interview 

met illustrator Marijn Dionys. 

Beeld: Erin Mahieu

Foto: f-twee
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Foto: Robin Stevens

Beeld: Never Sceno

Foto: Michiel Devijver
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Festivalthema 
VERBIND DE STAD! 

Wat maakt van een stad een goede stad? 
 
Een ‘goede stad’ is een levend mechanisme dat aan uit-
eenlopende behoeften moet voldoen. Mensen bouwen 
voortdurend aan het verhaal van de stad en passen haar 
aan de noden van de tijd aan. De verwachtingen op het 
vlak van klimaat, sociaal weefsel en economische groei 
die we aan goede steden stellen, groeien elke dag.  

Al die uitdagingen hebben een ruimtelijke  component. 
We zullen met meer mensen dichter bij elkaar wonen. 
Dat wonen moet voor iedereen kwaliteitsvol zijn zonder 
dat we meer open ruimte innemen. Want naast meer 
woningen is er nood aan meer groen, open ruimte, 
bedrijvigheid en een slimmer en ecologischer transport.  

Kan de stad die transitie aan? Ik durf te zeggen van 
wel. Voor dit tweede F/a strijkt het Vlaams Architec
tuurinstituut neer in Gent. We ontmoeten er tientallen 
personen en organisaties die zich allemaal inzetten om 
te bouwen aan een meer diverse, sociale, groene en leef-
bare stad. Al deze ‘stadsmakers’ dragen zorg voor de stad 
zodat ze zich duurzaam kan ontwikkelen. Ze doen dat 
door slimme verbindingen te maken, waarin zowel het 
ruimtelijke als het sociale verweven is. F/a zet die vormen 
van verbinding in de schijnwerpers. Zo komen beleids-
mensen, kunstenaars, culturele en  maatschappelijke 
organisaties en economische spelers in beeld. 

Onze centrale partner in dit verhaal is de Gentse stads
bouwmeester Peter Vanden Abeele verbindt elke dag 

de stadsmakers. Hij vertelt een collectief verhaal waarin 
architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers, 
bewoners en gebruikers elkaar vinden. Tijdens F/a vat 
hij dat letterlijk op, en opent hij zijn deur. Architecten 
en ontwerpers kunnen wezenlijk bijdragen aan de 
verbinding van de stad en haar bewoners en gebruikers. 
Een goed ontwerp maakt van een school niet alleen 
een onderwijsplek, maar ook een ontmoetingscentrum 
voor de buurt. Goed ontworpen woongebouwen of 
cultuurgebouwen vormen structurerende elementen 
in de ‘doorwaadbaarheid’ van de stad. Ze genereren 
publieke ruimte. 

In dit verhaal van ‘samen stad maken’ verandert ook de 
rol van ontwikkelaars. Bijvoorbeeld het Gentse Revive 
is zich ervan bewust dat maatschappelijke transities 
een collectieve verantwoordelijkheid zijn. Al tien 
jaar speelt het een voorrekkersrol door verschillende 
sociale groepen en generaties op een vernieuwende 
manier te laten samenwonen en -werken. Revive slaagt 
er ook in verlaten sites in de stad op een ecologische 
manier te integreren in de stedelijke dynamiek van 
de  een entwintigste eeuw. Ook musea, architectuur-
scholen, kunstenaars als Simon Allemeersch en 
 initiatieven als Onbetaalbaar bouwen mee aan dit 
 verhaal. Het  verheugt me dat we met F/a hun inzet 
in de  s chijnwerpers kunnen plaatsen. Zo hopen we 
anderen te inspireren om de handen uit de mouwen te 
steken voor een stad die klaar is voor de toekomst. 

SOFIE DE CAIGNY
Directeur Vlaams 
 Architectuurinstituut

Foto: Dries Luyten
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www.niko.eu/touchswitch

De nieuwe Niko touchswitch
Intuïtief bedieningsscherm 
voor élke woning

Comfort, gebruiksgemak en flexibiliteit van 
huisautomatisering zijn nu binnen handbereik, zonder 
dat je je bekabeling hoeft aan te passen. Via een intuïtief 
bedieningsscherm bedien je tot 12 verschillende functies, 
zelfs sferen die al geprogrammeerd zijn in je Niko Home 
Control installatie. Met je smartphone stel je makkelijk in 
welke functies je wil bedienen.

Ontdek touchswitch, het digitale bedieningsscherm voor 
Niko Home Control, en ervaar complete controle,
voor elk huis, elke keer weer.

PA-923-01 Adv DeStandaard-Touchswitch.indd   1 9/08/19   15:17

F/a 
 Kick-Off: 
 Dominoes  
ONS STEENTJE  
LATEN VALLEN 
ZAT 21/09 14U-21U GRATIS 
LEDEBERG EN MOSCOU 

Met Dominoes schiet F/a 
met een knaller uit de 
startblokken. 

De gratis Kick-Off sloopt de grenzen 
tussen de wijken Ledeberg en 
Moscou. Over een traject van twee 
kilometer vallen meer dan zevendui-
zend levensgrote dominostenen. Het 
resultaat is een unieke bewegende 
sculptuur die de stedelijke archi-
tectuur, de straten, de inwoners en 
toeschouwers met elkaar verbindt. 

De kunstinstallatie is een creatie 
van het gerenommeerde Britse 
 gezelschap Station House Opera.  

Na onder andere Kopenhagen, 
Marseille, Ljubljana en Melbourne 
strijken ze met Dominoes nu neer 
in Gent. Het schouwspel is altijd 
uniek door zijn context, en deze keer 
ook door de vele Gentenaars die 
hun steentje bijdragen: enkel door 
samenwerking kunnen we het werk 
tot een goed einde brengen. 

Het parcours doet architecturale 
parels aan zoals de Standaertsite, 
het startpunt in Ledeberg. Van daar 
loopt de dominoketting verder langs 
pleinen, een school, een kerk en een 
moskee. Ze doorkruist zelfs een café 
en huizen. Wanneer de laatste steen 
valt, in het prachtige Wijkpark De 
Porre in Moscou, mondt Dominoes 
uit in een buurtfeest voor iedereen. 

“Met dit project komen we 
in buurten en op plekken 
die voor velen onbekend 
zijn. Volg het parcours en 
je komt o iedere hoek wel 
een verborgen parel tegen, 
vlak bij je deur.”  

JAAGBAAR, logistiek en productie

Dominoes is niet toevallig de fees-
telijke opener van F/a. Het verbeeldt 
letterlijk het festivalthema ‘Verbind 

de stad!’. “Met Dominoes verbinden 
we twee gebieden uit de negentien-
de-eeuwse (Ledeberg) en twintig-
ste-eeuwse gordel (Moscou)”, vertelt 
stadsbouwmeester Peter Vanden 
Abeele. Die wijken zijn letterlijk van 
elkaar gescheiden door spoorwegen. 
Een mooie gelegenheid om het ruwe 
spoorweggebied rond de Arsenaal-
site, dat de komende jaren volop zal 
groeien, te leren kennen! 

Julian Maynard Smith, artistiek 
 directeur en medeoprichter van 
Station House Opera, vertelt dat een 
simpel idee als Dominoes bij het 
gezelschap al een tijdje meegaat. 
Wat begon met het gebruik en 
 hergebruik van kleinere blokken bij 
theater performances in de jaren 1980 
 resulteerde tijdens de Olympische 
Spelen van Londen 2009 een eerste 
keer in Dominoes. Toen werden 
 arbeiderswijken en snel ontwikkelen-
de wijken met elkaar verbonden.  

“Dominoes is een unieke 
bewegende sculptuur die 
 architectuur, kunst en 
 mensen samenbrengt.”  

Julian Maynard Smith, kunstenaar 

“Dominoes is een architecturale 
 revolutie die de huidige orde in vraag 
stelt”, aldus Maynard Smith. Voor hem 
doorbreekt het project de grenzen 
van de publieke en private  ruimte in 
de alledaagse stad.  “Dominoes steekt 
de weg over zonder links of rechts 
te kijken, springt zonder schaamte 
over muren en breekt via ramen in bij 
privé gebouwen waarvan je anders 
nooit de binnenkant te zien zou 
 krijgen. Een beetje misdadig, maar 
ook bevrijdend.”  

Julian en zijn gezelschap staan er 
niet alleen voor.  Tweehonderdvijftig 
vrijwilligers uit de buurt zetten de 

WIJKPARK
DE PORRE

MOSCOU

STANDAERTSITE

LEDEBERG1

2

3

4

5

1. Ledebergplein 

2. Centrumplein en school 

3. Moskee 

4. Tramlijn 

5. Onder de sporen
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stenen op hun plaats en zorgen 
 ervoor dat ze veilig recht blijven 
staan. Iedereen maakt deel uit 
van Dominoes: de kunstenaar, de 
helpende handen én het publiek. 
Kom je ook handje toesteken? 
Als vrijwilliger help je mee bij de 
opbouw, gids je de bezoekers door 
het traject of bewaak je het parcours 
tot de eerste steen valt. Iedereen kan 
deelnemen, je hebt geen specifieke 
vaardig heden nodig!  

“Dominoes loopt zelfs door 
mijn café. Ik ben  benieuwd 
hoe de mensen zullen 
 reageren, maar het gaat 
wijs zijn!”  

Elif Alicli, eigenaar van café 
Konyali 

Dominoes is niet alleen een kunst-
installatie met een  architecturale 
boodschap, het is vooral ook een 
feest voor iedereen. Is er een  betere 
manier om het Festival van de 
 architectuur mee te openen? Ontdek 
het op 21 september tijdens deze 
fantastische Kick-Off en deel jouw 
filmpjes via #dominoesgent.  

Help mee!  
Alle info op dominoes.gent

 
Een productie van Station House Opera, 
artistiek directeur  Julian Maynard Smith, 
productiemanager Dan Adams en producent 
Ania Obelwicz voor Artsadmin. 

Een project van Artsadmin i.s.m. Vlaams 
Architectuurinstituut, Stadsbouwmeester 
Gent,  Kunstencentrum Vooruit en Stad 
Gent. 

In samenwerking met Jaagbaar. 

PROGRAMMA

11u  Start opbouw van het 
parcours 

14u  Opening van het 
 parcours voor publiek 

17u  De eerste steen valt 
aan de Broederij op 
de Standaertsite 
 (Ledeberg) 

17u40  De laatste steen valt 
in het Wijkpark De 
Porre (Moscou)  

18u  Een spetterend 
 buurtfeest door SANTO 
voor iedereen 

Kan jij de vallende Dominoes 
op film vastleggen? Deel jouw 
filmpje en gebruik de hashtag 
#dominoesgent! 
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Mechelen

Brussel

Antwerpen

Sint-Niklaas
Brugge

Oudenaarde
Gent

Aalst

Wonen of investeren 
in onze projecten?

Ontdek jouw 
opportuniteiten op 
www.revive.be              verbindend

innovatief               
duurzaam

centraal
sociaal              

groen

Weg Van 
 Water 
HOE WATER BEWONERS VAN 
DE STAD KAN VERBINDEN 

Met het BWMSTRlabel 
Weg Van Water zoeken 
vier onderzoekers naar 
het samenspel tussen 
 ecologische waterstruc
turen en een aantrekkelij
ke publieke ruimte.  

Water en steden. Overal ter wereld 
zijn ze nauw verbonden met elkaar. 
Water was door de eeuwen heen een 
belangrijk stedenbouwkundig element. 
Het bracht mensen letterlijk samen. 
Vrij stromend water had historisch 
een  grote aantrekkingskracht, maar 
gaandeweg stopten stadsbewoners 
het in een strak keurslijf van kanalen 
en versterkte beddingen. De ooit zo 
vruchtbare valleigronden  verdwenen 
onder beton en asfalt. Daardoor 
vergeten we soms dat waterlopen een 
 ecosysteem vormen. De  biodiversiteit 
in en rond het water is dan ook 
 zienderogen achteruitgegaan. 

Op vlak van ruimtelijke kwaliteit is die 
boodschap al doorgesijpeld. Waar de 
waterlopen tientallen jaren geleden zo 
sterk vervuild waren dat ze onder de 
grond werden weggestopt, dromen 
veel stadsbewoners er nu van om 
aan het water te wonen. Of erlangs te 
flaneren, er te recreëren, of er te eten 
en te drinken… Er zijn zelfs plannen 
om pakjesdiensten over het water te 
laten opereren. Die trend biedt kansen 
en uitdagingen voor het stedelijke 
waterbeheer. Er wordt weer meer in 
waterlopen geïnvesteerd, maar tegelijk 
stijgt ook het aantal claims op het 
water. Daarbij wordt het ecosysteem 
al snel vergeten. Als we zo doorgaan 
Uberen we straks allemaal met de 
CO2-neutrale watertaxi, maar zitten er 
geen vissen meer in het water.  

Rivieren zijn ecologische corridors, 
ook in de stad. Ze verbinden ons, 
mensen, met onze natuurlijke 
omgeving. Blauw-groene assen 
helpen om een klimaatrobuuste 
stad te bouwen die een aangename 
woonplek is voor mens en dier. Deze 
ecologische  systemen verzoenen 
met andere  ruimtelijke claims is een 
 belangrijke  opgave voor ontwer-
pers en  architecten. Het  stedelijke 
water systeem groener maken is 
immers meer dan een leuk extraatje. 
Het  verdient een eigen ontwerp 
dat  vertrekt vanuit een ecologische 

systeemlogica in en rond de water-
loop. Maar die systemen zijn zo erg 
 veranderd dat er vandaag geen duide-
lijke visie is voor de ontwerpopgaves. 

In het BWMSTR-label Weg Van Water 
vertrekken we daarom vanuit de wa-
terloop zelf om de uitdagingen op en 
rond het water met elkaar te verbin-
den. Zo komen nieuwe vragen aan de 
oppervlakte: Hoeveel ruimte voor de 
dynamiek van de waterloop is er nog? 
Hoe kan de ‘stad als spons’ ook bij-
dragen tot een betere water kwaliteit? 
Welke ecologische kwaliteit is hier 
haalbaar? Hoe draagt de waterloop bij 
tot de kwaliteit van de leefomgeving, 
verkoeling, biodiversiteit en publieke 
ruimte? 

Neem nu de De Reep in Gent, een 
stuk water dat weer werd opengelegd 
voor de Gentenaars. Het is een prachtig 
voorbeeld van nieuwe publieke ruimte. 
Maar het blijft wel een betonnen 
 waterbak waar geen rekening is 
 gehouden met het natuurlijke systeem. 
In ons onderzoek gaan we op zoek naar 
een samenspel tussen ecologische 
 waterstructuren en aantrekkelijke pu-
blieke ruimte. Zo wordt de waterloop in 
de stad niet alleen een waterweg, maar 
wordt de stad ook ‘weg van water’. 

Lees dit en meer blogberichten op: 
festivalvandearchitectuur.be8
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innovatief               
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sociaal              
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Aan tafel! 
ZEKER NIET HET LAATSTE AVONDMAAL 
DON 26/09 19U-21U30 20 EURO 
VOORUIT 

Bereiding: 
Voeg alle genodigden toe aan de tafel. Meng de tafelgasten goed door 
elkaar. Laat ze even sudderen zodat de verschillende aroma’s en smaken 
kunnen mengen. Begin hier en daar te roeren met enkele goedgekozen 
uitspraken. Terwijl je wacht kan je naar smaak wat vragen in de soep van 
de groep gooien. Hierbij suggereren we een versgeplukte ‘Waar vinden 
we elkaar?’, een zongedroogde ‘Waar in de stad is er nog plaats om elkaar 
te ontmoeten, zonder moeten?’ of een lactosevrije ‘Betekent dichter 
bij elkaar wonen ook dat we effectief dichter bij elkaar komen?’ Laat de 
gesprekken op gang komen en de interessante ideeën pruttelen. Kruid af 
met interventies die verbinden, of verbinding net in vraag stellen. 

Serveer gezellig, met een kritische noot.  
Et voilà, aan tafel! 

 
Een recept van het Stadsatelier van Vooruit, de Stadsbouwmeester 
Gent en het Vlaams Architectuurinstituut.  

Tickets en info: festivalvandearchitectuur.be

Ingrediënten
→ 1 architect 
→ een groepje kunstenaars 
→ een handjevol beleidsmakers 
→ een mespuntje denkers 
→ een snuifje bioloog 

Nodig

→ 10 tafels

Completeer je smaak
belevenis met een van onze 
suggesties aangeboden door 
onze sommeliers:  

→  De Freek Spinnewijn – 
diner onder de sterren  

→  Het Jong Gewei – wild niet 
op grootmoeders wijze 

→  De Fatih De Vos – een 
rappe hap 

LINK

OVER HET  
BWMSTR LABEL

Meer weten over Weg 
van water? Tijdens F/a 
kan je op maandag 23 
september een Labo over 
burgers en waterbeleid 
volgen op DOK Gent.  
‘s Avonds is er in WATT 
The Firms ook een lezing 
met o.a. landschaps-
architect en Thierry 
Kandjee (Taktyk) en 
Hiltrud Pötz van Atelier 
Groenblauw. 

Auteurs: Lieven 
Symons, Elina 
 Bennetsen, 
 Katelijne 
 Vanhoutte en 
 Zuzanna Rucka
Foto: Michiel Devijver

Met dit label wil de 
Vlaams Bouwmeester ver-
nieuwende en beleidsre-
levante ideeën oppikken 
vanuit de onderzoeks- en 
ontwerppraktijk, en zo 
ongevraagd onderzoek 
ondersteunen in zijn 
prille beginfase.
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AAN TAFEL!WEG VAN WATER



Het Festival van de architectuur vindt 
plaats van 21 tot 27 september 2019. 
Elke editie nodigt het stadsfestival 
een andere stad uit als host. In 2019 
is Gent gastheer en Kunsten centrum 
Vooruit het epicentrum van het 
festival. Volg het programma van 
de Gentse stadsbouwmeester of 
pik  activiteiten van verschillende 
Gentse cultuurhuizen en stads makers 
mee. Een week lang ontdek je de 
grens  tussen architectuur, kunst, 
 performance, muziek en dans.

Voor de laatste updates en alle 
gedetailleerde informatie rond alle 
festivalactiviteiten surf je naar  
www.festivalvandearchitectuur.be.

ZATERDAG 21.09

MAANDAG 23.09

ZONDAG 22.09

DINSDAG 24.09

 
   
 F/a Kick-Off: Dominoes

Vind de vallende en verbindende 
 domino stenen • Kick-Off • VAi, Stadsbouw-
meester Gent, Vooruit • De Standaertsite 1, 
9050 Gent • 14u tot 21u

 

   

 Malem street Art Project  
Malen Verbindt • Expo en rondleiding • vzw 
vroemvroem • Malem, Heldenplein, 9000 
Gent • 14u tot 18u 

  
 Ontwerpkamer

Ontmoet de studenten achter de expo •  
De Kamers van de  Stadsbouwmeester • 
Stadsbouwmeester Gent • Belgacomtoren, 
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent • 16u-18u

   
 Samen stad maken 

Kom te weten hoe Gent groeien gaat • 
Lezing • Bibliotheek de Krook, Gent-Eeklo 
Vorming Plus, Stadsbouwmeester Gent •  
De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent 
• 19u30 tot 21u30 

  
 Van Wintercircus tot Oude Dokken 

Ontdek hoe stadsontwikkeling verbindt • 
Rondleiding • sogent • Bank van de arbeid, 
Voldersstraat 1, 9000 Gent • 11u tot 12u en 
14u tot 15u

   
 Architelier   

Droom de stad op een wit blad • Workshop 
• De Veerman, VAi, deSingel, Gent Autovrij • 
De Oude Dokken • 11u tot 13u en 15u tot 17u

 
 Verbind de stad!   

Spring gezwind op het zadel en cruise 
 doorheen Gent • Fietstocht • Stadsbouw-
meester Gent • Melopee, Koopvaardijlaan 
142-148, 9000 Gent • 10u00-17u00 en door-
lopend tijdens het festival met fietskaart 

   
 WATT The Firms 

Van oliefabriek naar duurzame verbinding 
• Rondleiding • Revive • WATT The Firms, 
Nieuwewandeling 62, 9000 Gent • 10u-17u

 

   

 Lots of LOD 
Werp een blik achter de schermen •  
Rondleiding • LOD Muziektheater • Bijloke-
kaai 3, 9000 Gent • Om 10u, 12u30 en 16u 

 

 

   

 Textielfabriek wordt 
 Industriemuseum
Ontdek hoe katoen tot ijzer wordt gespind • 
Rondleiding • Industriemuseum • Minne-
meers 10, 9000 Gent • Om 10u30, 11u30, 
14u30 en 15u30 • Museumtoegang + 5 euro 

  Advieskamer (Niet-Publiek)
Spot de Stadsbouwmeester en het stadsbe-
stuur op de fiets • De Kamers van de Stads-
bouwmeester • Stadsbouwmeester Gent • 
Snoepwinkel Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 
23, 9000 Gent • 09u tot 16u 

  
 Adieu aan het beddenhuis 

Neem afscheid van een vastgeroest denk-
frame • Studiedag • Museum Dr. Guislain • 
Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent • 13u tot 
17u30 • 25 euro / gratis voor studenten

   
 Tinkeren en architectuur  

Tinker, pruts en  experimenteer! • Workshop 
• Industriemuseum • Minnemeers 10, 9000 
Gent • 10u tot 18u • Prijs: Museumtoegang + 
workshop

 

 

 In en rond het MSK Gent 
Wandel rond in een juwelenkistje voor de 
kunst • Rondleiding • MSK Gent • Fernand 
Scribedreef 1, 9000 Gent • Om 11u en om 14u • 
Museumtoegang + 5 euro 

   
 Prototypes  

Lap ongewenste voorwerpen op tot design •  
Open atelier • ONBETAALBAAR • Bomastraat 
35A, 9000 Gent • 10u-17u 

 

 

   

 Klassiek en Architectuur 
Luister naar een bibliotheek vol muziek •  
Voorstelling • Orfeoproducties • Faculteits-
bibliotheek Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur (UGent), Jozef Plateaustraat 22, 
9000 Gent • 14u tot 18u • 16 euro / 20 euro  

 

   

 Flaneren langs de Oude Dokken
Ontdek de Oude Dokken • Wandeling •  
sogent • Melopee, Koopvaardijlaan 142-148, 
9000 Gent • om 14u en 16u 

  
 Van Wintercircus tot Oude Dokken 

Ontdek hoe stadsontwikkeling verbindt • 
Rondleiding • sogent • Bank van de arbeid, 
Voldersstraat 1, 9000 Gent • 16u tot 17u

  
 Creatie(f) in de stad 

Ontdek eigenwijze verbindingen in de stad 
• Lezing • Revive • WATT The Firms, Nieuwe 
Wandeling 62, 9000 Gent • 19u30 tot 21u

  
  PechaKucha #6 

Ontdek gebald jonge ontwerpbureaus • 
Lezing • Archipel vzw • DOK Gent, splitsing 
Afrikalaan - Koopvaardijlaan, 9000 Gent • 
20u20 tot 21u20

  
 De stadsbewoner: weg van water?   

Leer over water tijdens een vloeiend debat 
• Labo • BWMSTR Label – Weg van Water 
• DOK Gent, Splitsing Koopvaardijlaan - 
 Afrikalaan, 9000 Gent • 13u30 17u30 

   
 Melopee schoolgebouw in Gent   

Ga terug naar school, maar dan leuk • 
Rondleiding • A+ Architecture In Belgium 
• Melopee, Koopvaardijlaan 142-148, 9000 
Gent • 18u30 tot 21u

  
 De stad: weg van water?     

Les je dorst met een les waterontwerpen in 
de stad • Lezing • BWMSTR Label – Weg van 
Water • WATT The Firms, Nieuwe Wandeling 
62, 9000 Gent • 20u tot 22u 

 Dit wil ik zeker zien

  Kindvriendelijk

  Inschrijven

 Rolstoeltoegankelijk

  Betalend
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FESTIVAL VAN DE ARCHITECTUUR - PROGRAMMA (GENT)



DONDERDAG 26.09 

VAN 22.09 TOT 27.09 

VAN 21.09 TOT 27.09 

WOENSDAG 25.09

VRIJDAG 27.09

 

   

 Architectuur Verbindt    
Ga de uitdaging aan tot verbintenis • 
 Colloquium • VAi, Stadsbouwmeester Gent 
en Vooruit • Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 
23, 9000 Gent • 9u30 tot 17u30 • 60 euro / 
15 euro

 

   

 Aan tafel!  
Schuif aan en wees voldaan • Voorstelling •     
VAi, Vooruit • Vooruit, Sint-Pietersnieuw-
straat 23, 9000 Gent • 19u-21u30 • 20 euro 

 

   

 Currents - Karel Burssens 
 (première)  
Aanschouw een dansende machine! • Voor-
stelling • Karel Burssens, Hiros, Vooruit, VAi & 
Fisheye • Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 
9000 Gent • 20u • 10 euro / 8 euro

   
 Lichtplanwandeling in Gent   

Laat je leiden door de lichtjes van Gent • 
Wandeling • Dept. Stedelijke Ontwikkeling 
Stad Gent • De Kiosk van de Kouter, 9000 
Gent • 20u30 tot 22u  Ontwerpen voor Gent 

Kijk naar ontwerpen met een uitzicht! 
• Expo • Stadsbouwmeester Gent, 
Archipel vzw i.s.m. UGent en KU Leuven 
• Belgacomtoren, Keizer Karelstraat 1, 
9000 Gent • 14u tot 18u

   
 Drawing attention 

Kijk eens naar een tekening • Expo • VAA 
(Vlaamse Architectuur Academie) i.s.m. de 
Stichting Jef Van Ranst • KU Leuven Faculteit 
Architectuur - Campus Sint-Lucas Gent, 
Hoogstraat 51, 9000 Gent • 9u-18u 

   
 Expo Samen Stad Maken    

Gent door de lens van Olmo Peeters • Expo 
• Stadsbouwmeester Gent en Bibliotheek De 
Krook • De Krook, Miriam Makebaplein 1, 
9000 Gent • 10u-19u

 

   

 Architelier  
Droom de stad op een wit blad • Workshop 
• De Veerman, VAi, deSingel, De Koer • 
 Meibloemstraat 86, 9000 Gent • 15u tot 17u  

  
 Over de Kwaliteitskamer en 
 lokaal architectuurbeleid 
Sta paraat voor de eerste ‘Staten Generaal’ 
van de kwaliteitskamers • Stadsbouwmees-
ter Gent • Theaterfoyer Vooruit, Sint-Pieters-
nieuwstraat 23, 9000 Gent • 10u tot 13u 

  
 Speeddate met de Kwaliteitskamer

Ga in gesprek met een expert • De Kamers 
van de  Stadsbouwmeester • Stadsbouwmees-
ter Gent • Snoepwinkel Vooruit, Sint-Pieters-
nieuwstraat 23, 9000 Gent • 14u tot 17u

 

 Stadskamer  
Voel de stadsbouwmeester aan de tand 
• De Kamers van de  Stadsbouwmeester • 
 Stadsbouwmeester Gent • Belgacomtoren, 
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent • 10u tot 12u

 

 Assemble Studio
Leg je oor te luister bij een bejubeld 
 collectief • Lezing • VAA (Vlaamse 
 Architectuur Academie i.s.m. Stadsbouw-
meester Gent en DOK) • DOK Gent, splitsing 
Afrikalaan - Koopvaardijlaan, 9000 Gent • 
17u tot 19u

  Unless Ever People /  
Caritas For Freespace 
Ontdek het werk van jonge en beloftevolle, 
zilveren leeuwen • Expo • Kunsthal Gent • 
Lange Steenstraat 14, 9000 Gent • 11u tot 18u

 Open Oproep. 20 jaar architec-
tuur in publieke opdracht  
Ontdek hoe Team Vlaams Bouwmeester 
werkt aan de kwaliteit van gedeelde 
leefomgevingen • Expo • Team Vlaams 
Bouwmeester i.s.m. Vakgroep Architectuur 
en Stedenbouw UGent • VANDENHOVE 
Centrum voor architectuur en kunst, Rozier 1, 
9000 Gent • 14u tot 18u 

 Architectuur en erfgoed –  
Een tango in de tijd 
Ga voor erfgoed op film • Film • Agentschap 
Onroerend Erfgoed • De Krook, Miriam 
Makebaplein 1, 9000 Gent •  Doorlopend te 
bekijken 

 Filip Dujardin: MEMORIAL IV
Aanschouw een billboard • Expo • 019 en 
Design Museum Gent • Drabstraat 10, 9000 
Gent • Doorlopend te bekijken

  
 Drawing Attention  
met Tony Fretton
Dompel je onder in de wereld van de 
tekening • Symposium • VAA (Vlaamse 
 Architectuur Academie) i.s.m. de Stichting 
Jef Van Ranst • KU Leuven Faculteit 
 Architectuur - Campus Sint-Lucas Gent, 
Hoogstraat 51, 9000 Gent • 18u30 tot 22u

  
 Open Oproep. 20 jaar architec-
tuur in publieke opdracht  
Ontdek de makers en het maakproces 
achter de expo Open Oproep • Lezing •  
Team Vlaams Bouwmeester i.s.m. Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw UGent • 
VANDENHOVE Centrum voor architectuur 
en kunst – Universiteit Gent, Rozier 1, 9000 
Gent • 19u

 

   

 Currents - Karel Burssens  
Aanschouw een dansende machine! • 
 Voorstelling • Karel Burssens, Hiros, Vooruit, 
VAi & Fisheye • Vooruit, Sint-Pietersnieuw-
straat 23, 9000 Gent • 20u • 10 euro / 8 euro

  
  

 F/a de OUT
Dans doorheen een goedgevulde avond • 
Highlights en Closing Party • VAi • Vooruit, 
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent • 
20u30 tot 05u • 15 / 9 euro

Peter Vanden Abeele, Gentse stadsbouwmeester
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FESTIVAL VAN DE ARCHITECTUUR - PROGRAMMA (GENT)



 
 Areal Architecten
Ontwerpbureau • Areal Architecten • Albert 
Claudestraat 12 bus 014, 2018 Antwerpen • 
16u-18u 

  
 B-architecten & B-bis (Anyplace 
– de Second Life)
Ontwerpbureau • B-architecten en B-bis • 
Borgerhoutsestraat 22-Jan, 2018 Antwerpen 
• 10u-13u 

 
 BKO & jeugdlokalen Oude God
Gemengde functies • KPW architecten • 
 Edegemsestraat 115-1, 2640 Mortsel • 10u-17u 

  
 Boechout midden
Gemengde functies • FVWW, BULK architec-
ten, BUUR | bureau voor urbanisme • Ijzerlei 1, 
2530 Boechout • 10u-15u30 

 
 BULK Architecten
Ontwerpbureau • BULK Architecten • Joseph 
Deckerslaan 2A, 2100 Deurne • 10u-17u 

  
 Cohousing Borsbeek
Groepswoning • Rooilijn architectuur • Bors-
beekstraat 103-105, 2140 Borgerhout • 12u-17u 

  
 Cohousing Boterberg
Groepswoning • B(is)-architecten • Noordeind  
97, 2920 Kalmthout • 14u-17u 

  
 Collectief Noord Architecten
Ontwerpbureau • Collectief Noord Archi-
tecten • Lange Beeldekensstraat 104B, 2060 
Antwerpen • 14u-17u 

  
 De Maan
Cultuur • Import Export Architecture (IEA) 
• Minderbroedersgang 3, 2800 Mechelen • 
10u-17u 

 
 De Veerman
Gemengde functies • Petillon Ceuppens • 
 Marialei 25, 2018 Antwerpen • 10u-17u 

 
 dmvA
Ontwerpbureau • dmvA architecten • 
 Drabstraat 10, 2800 Mechelen • 10u-17u 

  
 Een nieuwe leeszaal voor het 
Museum Plantin-Moretus
Cultuur • noAarchitecten • Heilige Geest-
straat 4, 2000 Antwerpen • 13u30-16u30 

 
 Het Halfdiep
Sport • BULK architecten • Duffelsesteenweg 
145, 2550 Kontich • 10u-17u 

 
 Het Vliegertje
Onderwijs • BULK architecten • Fort III straat , 
2100 Deurne • 10u-17u 

  
 HOUSE TP
Privéwoning • dmvA • Kromme Elleboog-
straat 20, 2800 Mechelen • 10u-17u 

 
 ABC
Cultuur • HUB • Gaucheretplein 13 ,1030 
Brussel • 13u-17u

  
 B-ILD
Ontwerpbureau • B-ILD • Arduinkaai 37-39 
bus 22, 1000 Brussel • 10u-17u 

 
 BC architects & studies + BC 
materials
Ontwerpbureau • BC architects & studies 
+ BC materials • Havenlaan 104-106, 1000 
Brussel • 11u-17u 

  
 Esac - Ecole supérieure des 
arts du Cirque / Esac - Superior 
School of Circus Arts
Onderwijs • Atelier d’Achitecture Daniel 
 Delgoffe • 8B, Campus du Ceria, Avenue 
Emile Gryzon 1, 1070 Anderlecht • 10u-16u 

  
 MAD
Gemengde functies • V+, Rotor • Nieuwe 
Graanmarkt 10, 1000 Brussel • 10u-17u 

 
 Marie Moskou
Tijdelijke invulling • Toestand • Rue Moscou , 
1060 Sint-Gillis • 12u-17u 

  
 Nieuw Kinderland
Zorg • ZAmpone architectuur, Burobill • 
Nieuwland 194, 1000 Brussel • 10u-16u 

  
 Robbedoes
Zorg • ZAmpone architectuur • Jan 
 Stobbaertslaan 56, 1030 Schaarbeek • 10u-15u 

  
 Huis Perrekes
Zorg • NU architectuuratelier • Oosterlose-
weg 92, 2440 Geel-Oosterlo • 10u-20u 

 
 IGLO -  Woonzorgcentrum
Zorg • Studio Thys Vermeulen • Louis Paul 
Boonstraat 22, 2050 Antwerpen • 10u-17u 

 
 IGLO - Sporthal
Sport • Studio Thys Vermeulen • Louis Paul 
Boonstraat 43, 2050 Antwerpen • 10u-17u 

 
 Import.Export Architecture
Ontwerpbureau • Import.Export Architec-
ture • Bloemstraat 29/101, 2140 Antwerpen 
• 11u-18u 

  
 Kostuumatelier
Gemengde functies • Puls Architecten • Van 
Luppenstraat 50, 2018 Antwerpen • 13u-15u45 

  
 Mundo-a
Kantoor- of bedrijfsgebouw • B-architecten 
• Turnhoutsebaan 139, 2140  Borgerhout • 
14u-17u 

  
 PAKT Antwerpen
Gemengde functies • Geen architect • 
 Reginebeerplein 1, 2018 Antwerpen • 10u-17u 

  
 Pension Van Schoonhoven
Zorg • BULK architecten • Van Schoon-
hovenstraat 76-82, 2060 Antwerpen • 10u-17u 

  
 Recyclageplein Luchtbal
Publiek gebouw • Bovenbouw Architectuur 
• Signaporestraat 99, 2030 Antwerpen • 
13u-16u 

 
 ROOILIJN architectuur
Ontwerpbureau • ROOILIJN architectuur • 
Gitschotellei 250, 2140 Borgerhout • 13u-17u 

  
 Stadsbibliotheek Mechelen
Cultuur • Korteknie Stuhlmacher Architecten, 
Callebaut Architecten • Goswin De Stassart-
straat 88, 2800 Mechelen • 10u-17u 

 
 STRAMIEN
Ontwerpbureau • STRAMIEN • Mechelse-
steenweg 271 bus 5, 2018 Antwerpen • 
13u-17u 

 
 Studio Koen van den Broek
Cultuur • HAVANA architectuur • Deurnse-
baan 9, 2170 Merksem • 10u-17u 

  
 Woonzorgcampus Gitschotelhof
Zorg • Collectief Noord architecten • 
 Lodewijk van Berckenlaan 361, 2140 
 Borgerhout • 10u-17u 

ANTWERPEN BRUSSEL

 Dit wil ik zeker zien   Inschrijven Extra activiteit   Betalend

Tijdens de Dag van de architectuur (D/a) breidt het festival voor één dag uit naar Vlaanderen en Brussel. 
Op zondag 22 september treden we buiten de grenzen van de stad en openen de deuren van opmerkelijke 
gebouwen en bijzondere ontwerpbureaus. Kinderen kunnen zich ter plekke uitleven met het doeboekje en 
ontdekken zo architectuur op hun maat.

Voor meer info over de extra activiteiten per locatie (aangeduid met een  ) en inschrijvingen voor de D/a 
surf je naar festivalvandearchitectuur.be.

Balenmagazijn (Foto: Hannelore Veelaert)
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 Rondleiding in De Krook door architect Ralf Coussée 
Rondleiding • Bibliotheek De Krook • Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent • 10u-12u

  
 Rondleiding Hoogzaal Contius 
orgel 
Rondleiding • Stad en Architectuur • 
 Naamsestraat 57a, 3000 Leuven • 13u30 / 
14u15 / 15u00 / 15u45

  
 Rondleiding Scoutsgebouw 
 Boven-Lo 
Rondleiding • Stad en Architectuur • 
 Heidebergstraat 264, 3010 Leuven • 14u00 / 
15u00 / 16u00

  
 Rondleiding Sociale woningen 
Donkerstraat 
Rondleiding • Stad en Architectuur • Donker-
straat 94, 3000 Leuven • 12u30 / 13u30 / 14u30

  
 Rondleiding HAL 5 
Rondleiding • Stad en Architectuur • Diestse-
steenweg 104, 3010 Leuven • 13u00 / 13u30 / 
14u00 / 14u30 / 15u / 15u30 / 16u / 16u30

  
 Tentoonstelling Architectuur-
prijs Leuven 2019 
Expo •  Stad en Architectuur • Universiteits-
bibliotheek Monseigneur Ladeuzeplein zn, 
3000 Leuven • 10u tot 17u

  
 Rondleiding tentoonstelling 
 Architectuurprijs Leuven 2019 
Rondleiding •  Stad en Architectuur • Univer-
siteitsbibliotheek Monseigneur Ladeuzeplein 
zn, 3000 Leuven • 12u00 / 14u00 / 15u30

  
 Rondleiding Hoofdkantoor Cera 
Rondleiding • Stad en Architectuur • 
 Muntstraat 1, 3000 Leuven • 14u00 / 14u30 / 
15u00 / 15u30 / 16u / 16u30

 

  
 Stadswandeling De Dijle levend 
door Leuven 
Rondleiding • Stad en Architectuur • Joris 
Helleputplein zn, 3000 Leuven • 11u00 / 14u30

  
 Springwater for a Fossilized city 
Expo • Atelier X • Donystraat 8, 3300 Tienen 
• 10u tot 18u

  
 StadsSafari 2.0 
Rondleiding • Atelier X • Donystraat 8, 3300 
Tienen • 10u tot 18u

 
 De Hoorn
Gemengde functies • 360 architecten • 
 Sluisstraat 79, 3000 Leuven • 10u-17u 

  
 Kapel van de ontluiking
Religieuze gebouwen • tc plus • Hendrik 
Placestraat 47, 1702 Groot-Bijgaarden • 
10u30-17u 

 
 KPW architecten
Ontwerpbureau •  • Vital Decosterstraat 50 
bus 1, 3000 Leuven • 14u-17u 

  
 OPEK, Openbaar Entrepot voor de 
Kunsten
 • T’Jonck-Nilis Ingenieur-Architecten • 
Vaartkom 4, 3000 Leuven • 12u-16u 

  
 Woonzorgcentrum Kapelleveld
Zorg • architecten de vylder vinck taillieu • 
Kerkstraat 39, 1742 Ternat • 10u-12u 

  
 Woonzorgcentrum Parkhof
Zorg • Korteknie Stuhlmacher Architecten 
• Koningin Fabiolalaan 62, 1830 Machelen • 
10u-16u 

  
 AE architecten
Ontwerpbureau • AE architecten • 
 Guldenmeers 19, 9050 Gentbrugge • 10u-14u 

 
 Avapartners Architects
Ontwerpbureau • Avapartners Architects • 
Congreslaan 36, 9000 Gent • 10u-17u 

  
 Balenmagazijn
Kantoor- of bedrijfsgebouw • TRANS 
 architectuur | stedenbouw • Maïsstraat 142, 
9000 Gent • 11u-15u 

 
 Architectuurbureau Bart Dehaene
Ontwerpbureau • Architectenbureau Bart 
Dehaene • Molenaarsstraat 111 bus 14, 9000 
Gent • 10u-17u 

  
 BuBaO Sint-Lievenspoort
Onderwijs • Evr-Architecten, Callebaut 
 Architecten • Sint-Lievenspoortstraat 141, 
9000 Gent • 10u-17u 

 
 Callebaut Architecten
Ontwerpbureau • Callebaut Architecten • 
Sint-Gerolfstraat 32B, 9031 Drongen • 14u-17u 

 
 Cohousing de Schilders
Groepswoning • HAVANA architectuur • 
Schildersstraat 5/101, 9040 Sint-Amandsberg 
(Gent) • 13u-17u 

 
 Compagnie-O architecten
Ontwerpbureau • Compagnie-O architecten • 
Korenmarkt 8 bus 201, 9000 Gent • 10u-18u 

 
 De Smet Vermeulen architecten
Ontwerpbureau • De Smet Vermeulen 
architecten • Apostelhuizen 9, 9000 Gent • 
10u-17u 

  
 De Stek
Gemengde functies • De Smet Vermeulen 
Architecten • Driepikkelstraat 34, 9030 Gent 
• 10u-16u 

  
 De Wasserette
Jeugd • ARCHITECTENBUREAU BART 
DEHAENE en ir. architect Peter Geldof • 
Wasstraat 118, 9000 Gent • 14u-17u 

  
 Dienstencentrum Ledeberg
Publiek gebouw • Architecten de vylder vinck 
taillieu • Ledebergplein 34, 9050 Ledeberg 
(Gent) • 14u-17u 

 
 drOOmbergen
Publieke ruimte • AiT architecten • Oom-
bergenstraat 25, 9620 Oombergen (Zotte-
gem) • 10u-18u 

  
 Future House
Privéwoning • Wim Goes Architectuur • 
 Evergemsesteenweg 53-55, 9032 Wondel-
gem (Gent) • 10u-17u 

  G1508 Reconversion Warehouse – 
House
Privéwoning • Gafpa • Moriaanstraat 158, 
9050 Ledeberg (Gent) • 10u-12u en 14u-16u 

 
 Goedefroo + Goedefroo 
 architecten/Gent
Ontwerpbureau • Goedefroo + Goedefroo 
architecten • Groot-Brittanniëlaan 151, 9000 
Gent • 9u-17u 

 
 Kunstenbibliotheek
Cultuur • Avapartners Architects • 
 Godshuizenlaan 2, 9000 Gent • 12u-17u 

  
 Kunstencentrum Vooruit
Cultuur • Dial Architects / Geert Pauwels, 
 Callebaut Architecten • SInt-Pietersnieuws-
straat 23, 9000 Gent • 14u-17u 

  
 Mosterdfabriek Camp’s
Kantoor- of bedrijfsgebouw • Dhooge & 
Meganck Architectuur • Coupure 1, 9700 
Oudenaarde • 10u-16u 

 
 Mouton - Werkplek voor 
 structureel ontwerp
Kantoor- of bedrijfsgebouw • Tomas Nollet 
en Hilde Huyghe architecten • Voskenslaan 
171, 9000 Gent • 10u-17u 

 
 NERO architectuur en stedenbouw
Ontwerpbureau • NERO architectuur en 
stedenbouw • Sint-Markoenstraat 28, 9032 
Gent • 14u-17u 

 
 NU architectuuratelier
Ontwerpbureau • NU architectuuratelier • 
Hagelandkaai 51, 9000 Gent • 10u-14u 

  
 Oude Dokken
Gemengde functies •  • Oude Dokken , 9000 
Gent • 14u-17u 

 
 Parkbosbruggen 
Publieke ruimte • Bureau Greisch • André 
Denysbrug , 9052 Gent • 10u-17u 

  
 PC Caritas
Zorg • architecten de vylder vinck taillieu • 
Caritasstraat 76, 9090 Melle • 10u-17u 

 
 Robbrecht en Daem architecten
Ontwerpbureau • Robbrecht en Daem 
architecten • Lieremanstraat 64, 9000 Gent • 
10u-12u, 13u-17u 

 
 Ryhove
Kantoor- of bedrijfsgebouw • TRANS 
 architectuur | stedenbouw • Koningsdal 24, 
9000 Gent • 11u-15u 

  
 Sport- en klasruimte Campus 
 Henleykaai
Sport • Bob McMaster architecten en BEL 
architecten • Henleykaai 86, 9000 Gent • 
10u-17u 

 
 Standaertsite
Gemengde functies • murmuur, carton123 
architecten, AE architecten, Atelier Arne 
Deruyter • Standaertsite 1, 9050 Ledeberg • 
10u-17u 

  
 Stijn en Annemie
Privéwoning • Atelier Vensvanbelle • 
 Tarbotstraat 43, 9000 Gent • 10u-17u 

 
 TRANS architectuur & stedenbouw
Ontwerpbureau • TRANS architectuur & 
stedenbouw • Beverhoutplein 7, 9000 Gent 
• 12u-15u 

  
 Utopia
Cultuur • KAAN architecten • Utopia 1, 9300 
Aalst • 13u-17u 

 
 Wijkpark De Porre
Publieke ruimte • Vandriessche Archi-
tecten, Buro voor Vrije Ruimte • Jules De 
Saint-Genoisstraat 101, 9050 Gent • 10u-17u 

OOST-VLAANDEREN

VLAAMS-BRABANT

13
20



MTM  staat als 
hospital i ty-group garant 
voor good vibes, qual i ty 
dr inks en vr iendschap.

MTM   is  zeker geen 
klassieke hospital i ty- 
group. Elke venue heeft 
z i jn eigen archi tecturaal 
karakter en biedt een 
breed spectrum aan 
act iv i te i ten binnen het 
horecalandschap.  

    

www.mtmgroup.be

  
 Albertschool
Onderwijs • Architectuuratelier Dertien12 • 
Ooststraat 29, 8400 Oostende • 13u15-17u 

 
 Architectuuratelier Dertien12
Ontwerpbureau • Architectuuratelier 
Dertien12 • Peterseliestraat 23 A/80, 8000 
Brugge • 13u-17u 

  
 Basisschool De Springplank
Onderwijs • Studio Thys  Vermeulen, 
 Carton123 architecten • Hugo 
 Losschaertstraat 5B, 8000 Brugge • 10u-17u 

  
 Bibliotheek Waregem
Publiek gebouw • Robbrecht en Daem 
architecten i.s.m. Goedefroo architecten • 
Boekenplein 1, 8790 Waregem • 13u45-17u 

 
 Concertgebouw Brugge
Cultuur • NU Architectuuratelier, Kab. 
Mathilde Geens • Het Zand 34, 8000 Brugge 
• 10u-17u

  
 De Grote Post
Cultuur • B-architecten • Hendrik Serruyslaan 
18a, 8400 Oostende • 10u-17u 

 
 De Lichting
Jeugd • RAAMWERK • Boomgaardstraat 1, 
8810 Lichtervelde • 10u-17u 

  
 De Republiek
Gemengde functies • Architectuuratelier 
Dertien12 • Sint-Jakobsstraat 36, 8000 
Brugge • 13u-17u 

  
 Eperon d’Or
Gemengde functies • Compagnie—O 
architects • Prins Albertlaan 5, 8870 Izegem • 
13u30-17u30 

 
 G-LAB
Privéwoning • tc plus • Zilversparrenstraat 48, 
8310 Brugge • 10u-17u 

 
 Skateplaza
Publieke ruimte • B-ILD • Koning Albert I-laan 
114b, 8370 Blankenberge • 13u-17u 

 
 TRAX
Publieke ruimte • NERO. architectuur en 
stedenbouw • Traxweg 1, 8800 Roeselare • 
14u-17u 

 

  

 Zwin Natuur Park
Cultuur • Coussée en Goris Architecten, 
GAFPA • Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 
Knokke-Heist • 10u-18u 

WEST-VLAANDEREN

 
 a2o architecten
Ontwerpbureau • a2o architecten • 
 Vissersstraat 2, 3500 Hasselt • 12u-15u 

 
 Crematorium Stuifduin
Funeraire architectuur • a2o-architecten • 
Vondeldreef 10, 3920 Lommel • 10u-15u 

 
 De Waterhond
Kantoor- of bedrijfsgebouw • Klaarchitectuur 
• Breendonkstraat 41, 3800 Sint-Truiden • 
14u-17u 

 
 Kantoren en loods agentschap 
Natuur en Bos
Kantoor- of bedrijfsgebouw • Atelier VIK • 
Heuvelstraat 1c, 2941 Hechtel-Eksel • 13u-17u 

 
 Lemen uitkijktoren Negenoord
Publiek gebouw • De Gouden Liniaal Archi-
tecten • Maaspark De Wissen - Natuurgebied 
Negenoord , 3650 Dilsen-Stokkem • 10u-17u 

  
 Scholencampus Spectrumcollege
Onderwijs • OSAR architects • Bogaarsveld-
straat 13, 3580 Beringen • 10u-17u 

LIMBURG

  
 Ontmoeting met kunst in de stad 
Rondleiding • Triënnale Brugge • 
 Stadsschouwburg Vlamingstraat 29, 8000 
Brugge • 14u tot 17u

  
 Ontmoeting met kunst in de stad 
Belevingstocht • Triënnale Brugge • ‘t Zand 
34, 8000 Brugge • 14u tot 16u30

G-LAB (Foto: Luc Roymans)

DAG VAN DE ARCHITECTUUR - PROGRAMMA (VERVOLG)
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Beeld: Halewijn Lievens, denkende architect
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Beeld: Erin Mahieu, klein tekenwonder
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Dag van de  
architectuur (D/a) 
IN EEN ANDER PERSPECTIEF 
ZON 22/09 10U-17U GRATIS 
VLAANDEREN EN BRUSSEL 

Iedereen kan architectuur 
 beleven en die beleving is uniek! 
Dat bewijzen Erin, Halewijn 
en de  dovengemeenschap van 
 compagnie Emmaüs met hun 
 interpretaties van drie projecten 
die werden geselecteerd voor D/a.  

 

 

 

 

  

DE KROOK

HUIS PERREKES

DE STANDAERTSITE
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De agenda van de 
stadsbouwmeester 
WAAR IS PETER? 

Samen met het Vlaams Architectuurinstituut organiseert Team 
 Stadsbouwmeester Gent tal van activiteiten voor F/a. Volg hem op de 
voet via zijn gedeelde agenda! 

ZATERDAG 21.09
10:00
↓

12:00

 → PERSMOMENT FESTIVAL MET VAI EN 
 SCHEPENEN @ Standaertsite  

14:00
↓

21:00

 → Dominoes Kick-Off! 

 → Vrienden uitnodigen voor  AANSLUITEND 
BUURTFEEST BIJ SANTO OP EINDPUNT 
 DOMINOES

ZONDAG 22.09
10:00
↓

17:00

 → Workshop met de kindjes in 
 Industriemuseum

 → Picknick met gezin aan autovrije dokken 

 → Fietstocht langs opengestelde 
 projecten Dag van de architectuur 

15:00  → Een uurtje mee infopunt Melopee 
 bemannen  

 → Apero en feest aan Dok Zuid:  
OUDE DOKKEN AUTOVRIJ!  

MAANDAG 23.09
08:30
↓

12:00

 → KOFFIEKOEKEN HALEN VOOR ONTBIJT TEAM 
STADSBOUWMEESTER @SNOEPWINKEL VOORUIT   

14:00
↓

18:00

 → Opening studententoonstelling en 
 aansluitend debat   

19:30
↓

21:30

 → Lezing en stadsdebat Samen stad maken 
voorbereiden + vragen doorsturen naar 
debatgasten 

DINSDAG 24.09
09:00
↓

16:00

 → Fietstocht met stadsbestuur  
Stadsessays meenemen + gsm opladen voor 
het social media verslag    

 → Stops @ cohousing De Schilders, De 
Punt met lunch Rooffood, DC Gentbrugge en 
Brokkelbrug, Arsenaalsite en De Porre en 
afsluitende receptie op de Arsenaalsite 

20:20
↓

21:20

 → ‘s Avonds naar Pecha Kucha #6, 
 georganiseerd door Archipel 

WOENSDAG 25.09
10:00
↓

12:00

 → Debat  
Voorbereiden spreekpunten met Annelies  

14:00
↓

17:00

 → Speeddate 

 → Verwelkomen buitenlandse experten; 
Eva, Jeroen en Jane 

 → ‘s Avonds naar symposium Drawing 
 Attention  

 → Aansluitend naar lezing 20 jaar Open 
Oproep in Vandenhovepaviljoen  

DONDERDAG 26.09
09:30
↓

17:30

 → Colloquium, Architectuur verbindt  
 

19:00
↓

21:30

 → Diner Aan Tafel  

 → Napraten in Vooruit café met team + 
Eva, Jeroen en Jane  

 → Babysit regelen want Trui gaat mee 
naar de voorstelling 

VRIJDAG 27.09
10:00
↓

12:00

 → Debat voorbereiden spreekpunten met 
Matthias   

 → De Stadskamer leiden! een debat met 
collega-bouwmeester Kristiaan, schepen 
Watteeuw en Pieter van NAV 

17:00
↓

19:00

 → Lezing Assemble Studio  

 → Snel frietjes met Team 

20:00
↓

05:00

 → SLOTFEEST!  
Met slotgesprek, speeddate, en daarna 
dansen!  

 → Babysit en tickets bestellen voor 
 Currents voor Trui 

Foto: f-twee

Volg de bewegingen van de Gentse stadsbouwmeester tijdens F/a via @sbmgent16
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Currents 
TUSSEN DANS EN 
 ARCHITECTUUR 
DON 26/09 EN VRIJ 27/09 
20U 10 / 8 EURO 
VOORUIT

Midden in de stad ligt 
 Kunstencentrum Vooruit,  
het epicentrum van F/a.  

Het is een historisch monument in 
 meerdere opzichten, zoals je kan 
 ontdekken tijdens D/a (p.13) Vandaag is 
Vooruit een centrum voor hedendaagse 
kunsten en een ontmoetingsplaats voor 
jaarlijks  duizenden mensen, dag en nacht. 

Naast de ‘Aan Tafel!’, de ‘Kamers van de 
Stadsbouwmeester’ en het slotfeest ‘F/a 
de OUT’ biedt Vooruit tijdens F/a een 
voorstelling die niet te missen valt. Op 26 
en 27 september kan je naar de première 
van ‘Currents’ van de Belgische  architect 
Karel Burssens, een bevreemdende 
voorstelling tussen dans en architectuur. In 
het stuk beweegt danser en  choreograaf 
Mario Barrantes Espinoza met een 
 machine - en dat mag je letterlijk nemen. 
Wij gingen alvast een kijkje  nemen tijdens 
de repetities.  

Meer info en tickets via  
festivalvandearchitectuur.be 
 

Een voorstelling van Karel Burssens 
in samenwerking met Hiros, Vlaams 
Architectuurinstituut, Vooruit, 
C-TAKT, STUK, deSingel en Fisheye  

Tarek Halaby en Karel Burssens (Beelden: Robin Stevens)
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COLLOQUIUM: 
Architectuur 
verbindt 
EERST DE MENSEN, DAN HET ONTWERP 
DON 26/09 9U30-17U30 60 / 15 EURO 
VOORUIT

Ontmoet Eva de Klerk, een van de internationale 
gasten op het Colloquium: Architectuur verbindt. Als 
bottom-up projectontwikkelaar stond ze mee aan de 
wieg van de NDSM-werf, een befaamde vrijplaats in 
Amsterdam. Vandaag wordt ze vaak in het buiten-
land gevraagd voor (her)ontwikkelingsprojecten, van 
het voormalige vliegveld Tempelhof in Berlijn tot 
creative blocks in de zakenwijken van Tokyo.   

F
a

 “Eerst de mensen, dan het ontwerp”, is je 
motto. Hoe groeide die overtuiging?   

E
d

 Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot 
 verlaten gebieden en gebouwen die spontaan 
in gebruik zijn genomen door andersdenken-
den. Deze plekken, waar bewoners van onderuit 
een bestemming voor ogen hebben, creëren 
een gevoel van ‘behoren’ en bieden ruimte 
voor experiment. Dat heeft een magnetische 
werking op nieuwe ontwikkelingen en bewijst 
dat persoonlijke en sociale waarden cruciaal zijn 
voor de identiteit en het succes van een gebied. 

F
a

 Wat betekent het  thema ‘Verbind de stad!’ 
voor jou?     

E
d

 Dat je samen de stad maakt! Daar heb je 
‘verbinders’ en community builders voor nodig: 
georganiseerde bewoners en gebruikers die 
een gemeenschappelijk belang hebben om van 
een gebouw of gebied een succes te maken.

F
a

 Kan je iets vertellen over wat je zal doen op 
het Colloquium: Architectuur verbindt?   

E
d

 Tijdens het Colloquium ga ik in gesprek met 
Liesbeth Vlerick over de tijdelijke invulling 
van DOK Gent. Ik neem 
er ook deel aan een de-
bat over nieuwe vormen 
van ontwikkeling, met 
onder meer Endeavour, 
Time Lab en Lab North. 
Ik kijk ernaar uit!

Rigitone® Activ’Air® akoestische plafonds zijn dé referentie op het gebied van akoestisch comfort in scholen, 

instellingen, hospitalen, burelen en woningen. De Rigitone® Activ’Air® akoestische plafonds verminderen de 

nagalmtijden* en waarborgen een betere spraakverstaanbaarheid. 

Het assortiment Rigitone® Activ’Air® is leverbaar in volledig geperforeerde gipskartonplaten die na plaatsing een 

naadloos oppervlak vormen.

De Activ’Air® technologie die verwerkt zit in deze Rigitone®-producten elimineert tot 70% van de 

formaldehydeconcentratie in de binnenlucht en combineert akoestisch comfort met een beter leef- en werkcomfort. 

Wilt u hierover meer weten, consulteer dan www.spraakmakendeplafonds.be.

*het geluid dat heen en weer kaatst tussen twee wanden waardoor er snel opeenvolgende echo’s veroorzaakt worden.

Rigitone®
het meest duurzame akoestische plafond
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Lees het blogbericht ‘De Stad als Casco’ van 
Eva in onze online Gazet of loop haar tegen 
het lijf op donderdag 26 september tijdens het 
 Colloquium: Architectuur verbindt. 

Laat je die dag verder inspireren door  
Adam Khan (UK) over nieuwe woonvormen,  ontdek 
alles over participatie tijdens een  workshop 
door die Baupiloten (D) en voed je brein 
 tijdens een  gesprek over diversiteit met 
 Gerardo  Salinas (EG) en Menna Agha (AR).  

Tickets en info: festivalvandearchitectuur.be 

Foto: Winand Stut

COLLOQUIUM: ARCHITECTUUR VERBINDT
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Waar begint architectuur en waar eindigt 
ze? Op vrijdag 27 september gaat F/a 
voluit met een slotfeest in Kunsten-
centrum Vooruit. Tijdens ‘F/a de OUT’ 
(lees: fade out) ontdek je dans, muziek, 
literatuur, talks en architectuur by night. 
Deze  mensen uit het programma tref je 
die avond alvast in Vooruit. 

Tickets en info: festivalvandearchitectuur.be

PROGRAMMA - VOORUIT

F/a HIGHLIGHTS — 20u30 

SCENOGRAFIE

STORIES — 22u 

SPEEDDATE — 22u 

F/a CLOSING PARTY — 22u 

F/a de OUT
HIGHLIGHTS EN CLOSING PARTY 
VRIJ 27/09 20U30 15 / 9 EURO 
VOORUIT

1

2

5

4

3

1 Theaterzaal  
20u30-21u30: F/a Highlights: Tomas De Soete 
blikt terug op F/a 

2 Concertzaal  
 22u: F/a Closing Party met Voguing Dance 

Class door collectief La Mona (Fr)   
Muziek door CC Disco (Aus), Nick V (Fr), 
Jensen en Kong Dj 

3   Foyer Concertzaal 
 22u: Looking Forward 

4 Foyer Theaterzaal 
 22u-00u: Speeddate met o.a. RE-ST 

 Architecten, Annekatrien Verdickt 
(Filter Café Filtré) en Peter Vanden Abeele 
 (Stadsbouwmeester Gent)

5 Mokabon 
22u-00u: Stories met o.a. Simon Allemeersch 
(Stadsresident Vooruit) en Carla Molenberghs 
(Huis Perrekens) 
Regie F/a Highlights: Handelsreizigers 
in Ideeën 
Curator F/a Closing Party: Koen Galle 
(ensemble)  
Scenografie: Never Sceno

Koen Galle, curator van F/a Closing Party, 
vertaalde het festivalthema ‘Verbind de stad!’ 
naar de nacht

“Niet de deejay staat centraal tijdens F/a 
de OUT, maar de dansende massa. Hier wordt 
vrij  bewogen, gelachen en gedeeld.” 

Simon Allemeersch 
maakt deel uit van 
het gesprekspanel  

“F/a de OUT in Vooruit 
lijkt me een ideale 
plek om het te hebben 
over de verhalen uit 
de stad waar mensen 
mee leven. Verhalen 
die hun leven mee 
vormgeven. Het zijn 
die verhalen die mij 
bezig houden.”

De Handelsreizigers blikken 
samen met Tomas De Soete terug 
op F/a  

“De slotshow met Tomas De Soete 
wordt geen stoet van architecten, 
maar wel een plezante flashback 
voor iedereen. We trekken een 
week lang op pad voor verslag 
en  ontmoetingen met mensen uit 
de buik van het festival, wat 
ongetwijfeld schoonheid en poëzie 
oplevert. De hoogtepunten compone-
ren we tot een mooi gebeuren van 
een uurtje op het podium van de 
Theaterzaal Vooruit.”  

Annekatrien Verdickt van  Filter 
Café  Filtré Atelier is een van 
experts die je kan ontmoeten 
tijdens de speeddate   

“De architect is een ruimtelijk 
denker die voortdurend uit-
gedaagd wordt om innovatieve 
voorstellen te formuleren over 
 maatschappelijke thema’s zoals 
luchtkwaliteit, nieuwe mobiliteit, 
eigentijdse woonvormen, duurzame 
logistieke stromen, ontharding, 
klimaat adaptatie, verkeersvei-
ligheid...  Ik kijk ernaar uit om 
tijdens F/a de OUT de dialoog aan 
te gaan over deze uitdagingen.” 

Het Brusselse collectief Never 
Sceno richt de Vooruit in voor 
deze feestelijke gelegenheid    

“We wilden graag de ruimtelij-
ke perceptie van de Concertzaal 
omdraaien. Een magnetische grens 
loopt dwars door de zaal en moet 
dansers triggeren om op ontdek-
king te gaan. Wat ligt er achter 
de grens?” 
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Foto: Regina Catrambone

Foto: Winand Stut
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Info & inspiratie
op reynaers.be

Binnenstappen in een gebouw dat er nog niet staat. Dat zich in 
de ontwerpfase bevindt. Maar toch sta je daar. Neem je elk detail 
in je op. Ervaar je de ruimtes. En je bent er niet alleen. Naast je 
staan jouw bouwpartners, allemaal in die virtuele wereld. Over-
leg is mogelijk. Aanpassingen worden in real-time aangebracht. 
Allemaal in jouw ontwerp. Allemaal in de Reynaers campus.

Ramen, deuren en glasgevels  
van Reynaers Aluminium  
in al uw ontwerpen.


