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Antwerpse editie expo Housing Apart Together: 2 juli-31 okt 2021

Atelier stadsbouwmeester zette samen met AG Vespa en Woonregie van de stad Antwerpen 
mee de schouders onder de Antwerpse editie van de expo Housing Apart Together, een 
initiatief van Architectuurwijzer. 

Vanaf juli strijkt de expo neer in Bar Paniek aan het Kattendijkdok. Ter gelegenheid hiervan is 
de expo aangevuld met zes nieuwe Antwerpse collectieve woonprojecten. In deze derde editie 
gaat extra aandacht naar het gezinsvriendelijk wonen, het samenwonen met senioren en de 
wooncoöperatie als alternatief eigenaarsmodel. Zo komen de AG Vespa projecten Cadix
Houtdok, Schengenplein en de Fierensblokken aan bod. Maar ook Chapel, Senioren Thuis en 
de Wasserij krijgen een plaats in de tentoonstelling.

Wie een voorproefje wil, kan de inleidende podcast door curator Peggy Totté nu al 
beluisteren.

In het najaar organiseert Architectuurwijzer in samenwerking met stad Antwerpen en 
Universiteit Antwerpen vier debatavonden over verschillende thema's. Houd de website van 
Architectuurwijzer in de gaten voor meer info.  

Praktisch

Bar Paniek, Kattendijkdok-Oostkaai, Antwerpen
Vrijdag 2 juli t.e.m. zondag 31 oktober 2021

Elke dag open van 11 tot 23 uur – gratis toegang

Meer info: www.housingaparttogether.be, met o.a. de podcasts.



The Architecture Foundation zet Antwerpse architectuur in de spotlights

Het Britse architectuurcentrum The Architecture Foundation lanceert een nieuwe 
lezingenreeks op YouTube die focust op de stad Antwerpen. De reeks die gemaakt is in 
samenwerking met Flanders House en het Vlaams Architectuurinstituut bevat opnames van 
lezingen door architecten over recente bouwprojecten in Antwerpen. Elke week worden er
nieuwe films gelanceerd.

Daarnaast willen ze ook prominente sprekers aan het woord laten over stadsontwikkeling. 
Stadsbouwmeester Christian Rapp zal de reeks afsluiten met een lezing over zijn visie voor 
Antwerpen. Die zal rond 15 juli hier te herbekijken zijn.

Architectuurbiënnale Venetië is gestart!

Op 22 mei 2021 opende de uitgestelde Biennale Architettura 2021 in Venetië. In het 
Belgisch paviljoen presenteert het Vlaams Architectuurinstituut de tentoonstelling Composite 
Presence van Bovenbouw Architectuur. 



De scenografie toont een stedelijk landschap dat bestaat uit een reeks maquettes op schaal 
1/15. Vijftig verschillende architectuurprojecten van de afgelopen twintig jaar vormen de 
bouwstenen van het maquettelandschap. De geselecteerde projecten tonen het belang van 
het actuele beleid qua stadsplanning en aanbestedingen. Veel van de ontwerpen komen 
immers voort uit procedures die opgezet werden door de stadsbouwmeesters, de Vlaams 
Bouwmeester en verwante publieke instellingen in Vlaanderen en Brussel die inzetten op een 
kwaliteitsvolle stedelijke omgeving. Bekijk hier de volledige selectie. 

Atelier stadsbouwmeester zette mee de schouders onder het project ‘Composite Presence’. In 
de catalogus wordt het architectuurbeleid verder uitgediept met onder andere een inhoudelijke 
bijdrage van Christian Rapp en Katrien Embrechts. 

Antwerpen wint Belgian Climate Proof Award met Waterplan

Stijging van de zeespiegel, intense droogtes, overstromingen, ... De klimaatverandering zal 
een grote impact hebben op steden, vooral steden in de buurt van rivieren. Als een van de 
eersten in Europa ontwikkelde Antwerpen een Stedelijk Waterplan. Het won op 6 mei de 
Belgian Climate Proof Award, een prestigieuze prijs voor het meest klimaatbestendige en
duurzame project op de Belgian Construction Awards plaats, een grootschalig online 
evenement georganiseerd door EBP, Bouwkroniek en La Chronique.

Het Antwerpse waterplan biedt oplossingen voor extreme regenval en droogte. Het waterplan 
reikt een visie en oplossingen aan om water een structurele plek te geven gaande van grote 
gebiedsontwikkelingen tot kleinere lokale straten. Het waterplan vormt tevens een belangrijk 
onderdeel van het Antwerpse Klimaatplan 2030.

Lees hier meer over het Antwerpse waterplan.
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