Programma
08:30

Welkoming

09: 00
09:30

Inleiding : de “Be Sustainable”
aanpak
Alain Maron
Welkoming : Het belang van een
aanpak die de overgang naar een
duurzaam Brussel ondersteunt
Hélène Rillaerts (Facilitator Duurzame Wijken - BUUR PoS)
Feedback over de afgelopen 4 jaar
van het FQD: aanpak en resultaten, actoren en lopende projecten,
manieren om verder te gaan...

09: 30
12:00

Presentatie van
voorbeeldprojecten
Philippe Madec
Ménager / Ne plus aménager
Guillaume Jouin-Trémeur
(Encore Heureux)
De Hôtel Pasteur in Rennes

*15 min*

Pause café

Sprekers
Philippe Madec, architect van het
Grand-Palais in Parijs en pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling, houdt zich
bezig met drie activiteiten: schrijven, lesgeven
en het beoefenen van architectuur en stedenbouw. Sinds het begin van zijn beroepspraktijk heeft hij een ecologisch verantwoorde benadering van projecten ontwikkeld. In 2018 is
hij co-auteur van het Manifest voor een Gelukkige en creatieve soberheid in de planning van stedelijke
en landelijke gebieden. Vandaag spreekt hij over de notie van
grondbeheer, waarbij hij zich verzet tegen een hedendaags urbanisme dat misschien te productivistisch is.

Guillaume Jouin-Trémeur, architect van
ENSAB in Rennes, begon zijn loopbaan bij
Notre Atelier Commun, waar hij projecten
uitwerkte die de sociale, culturele en milieudimensies van het bouwen in vraag stellen. Hij
is bemiddelaar bij Agence Archiae, en maakt
deel uit van het collectief Encore Heureux. In 2012 stelde Notre Atelier Commun
in Rennes de notie van niet-programmering en
de toe-eigening door gebruik van onbezette
erfgoedlocaties aan de orde. In 2013 werd het Hôtel Pasteur op de
proef gesteld door het gebruik, wat een zekere vrijheid van handelen in
het architecturale programmeringsproces mogelijk maakte.

Presentatie (voortzetting)
Verena Schönhart
(Grün Berlin)
Park Am Gleisdreick (visioconf.)
Pieter Bannenberg
(NL architects)
Kleiburg, Amsterdam

12: 00
13:00

Panelgesprek met actoren
in Brussel
Kristiaan Borret
(Bouwmeester Maître Architecte)
als moderator
Dimitri Berliner (Communa),
Tine Cooreman (Brussel Leefmilieu - Max sur Senne), Aline Goetheals (DWC Peterbos), Maarten
Lenaerts (Counter Tijdelijke
Bezetting - Perspective), Philippe
Piéreuse (Urban Brussels)

*15 min*

Conclusie
Kurt Custers (Leefmilieu Brussel)

13: 15

Lunch

14:00

Bezoek van site U Square
Sébastien Rodesch (SAU)

Verena Schönhart is hoofd van de eenheid
“Planning van openbare groene ruimten” van de
administratieve staf van de Berlijnse senaat voor
milieu, vervoer en klimaatbescherming. Onder
leiding en toezicht van de senaat is Grün Berlin
GmbH een non-profitorganisatie en de partner
van Berlijn bij de ontwikkeling, de aanleg en het
beheer van groene infrastructuur en openbare
ruimten. In 2013 werd in het centrum van Berlijn
een ruimte geopend die van een ontoegankelijk
stedelijk braakland veranderde in een stedelijke open ruimte met een veelvoud aan gebruikers. Het terrein, dat Park am Gleisdreieck is geworden,
ondergaat een ontwerpproces met inspraak van het publiek, waarbij de nadruk ligt op het herwaarderen van de reeds aanwezige dynamiek.

Pieter Bannenberg studeerde aan de Technische Universiteit Delft waar hij de toekomstige
medeoprichters van NL Architects ontmoette.
Dit bureau ontwikkelt (interieur)architectuurprojecten, zowel residentieel als cultureel of sportief,
met een speelse kant in het spel van vormen,
kleuren en materialen. In 2002 ontwikkelde hij
een project om een wooncomplex van modernistische woonblokken, dat de belangstelling van
de Amsterdamse bewoners had verloren, nieuw
leven in te blazen. Kleiburg wil de oude modernistische structuren nieuw leven inblazen door uit te gaan van het “reeds
bestaande” van het materiaal, elementen van hedendaagse architectuur
toe te voegen, en de openbare ruimte buiten opnieuw in te richten.
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