
 

 

FASadE, de Levende Stad en ZEEP architecten organiseren van vrijdag 23 tot en met 25 

mei 2014 een driedaagse excursie naar België, waarbij de veelzijdigheid van België, de 

dynamiek van Belgische stedelijke processen en het beladen Belgische landschap 

centraal staan. 

Doelgroep: iedereen die affiniteit heeft met of betrokkenheid bij architectuur, 

stedenbouw, cultuurhistorie, landschap. 

Kosten: € 495,-  inclusief busvervoer vanuit Amersfoort (of Utrecht?), begeleide 

rondleidingen, 2 hotelovernachtingen in Gent inclusief ontbijt. Een gezamenlijk diner en 

een lunch zijn inbegrepen. Toeslag voor eenpersoonskamer.  

Deelnemers aan het netwerk van de Levende Stad krijgen 10% korting op 

bovengenoemd bedrag.  

Wilt u zich opgeven? Stuur dan een  mail naar: secretariaat@amersfoort-in-c.nl 

Reisdoelen van de excursie:  

 

Vrijdag: Gent 

Gent is een stad in continue ontwikkeling, een 

herwaarderingspolitiek die sinds de jaren '70 nooit is 

gestopt. Frisse hedendaagse architectuur doet de 

vergeten stadsranden als de Oude Dokken en 

St.Pieterszone opleven. Dit wil echter niet zeggen dat de 

stadskern niet mee-evolueert, te zien aan STAM en de 

recente Stadshal in hartje centrum van Robbrecht & 

Daem. ‘De stadsontwikkelingen in het historisch centrum 

en aan de rand spelen zich simultaan af’, aldus Lefebure, 

hoofd van de Cel Architectuur van de Dienst 

Monumentenzorg en Architectuur van de Stad Gent. 

StadsOntwikkeling Gent voert dit stedelijk beleid met 

succes uit en laat ons de nieuwe pareltjes in de vergeten 

gebieden zien.   
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Zaterdag: de beladen erfenis van de Groote Oorlog als opgave 

De impact van de Groote oorlog is in België immens en nog steeds voelbaar. Dagelijks 

nog vindt the Last Post plaats, een eerbetoon voor de gevallenen, in de Ieperse 

Menenpoort. Ook het verscheurde landschap van de slagvelden is een thema voor de 

Belgen, terwijl deze beladen geschiedenis nauwelijks meer getuigen heeft. In de 

komende jaren 2014-2018 staan in België diverse activiteiten en herdenkingen op het 

programma, die in het teken staan van de Groote oorlog. Op dit moment staat het 

landschap als ontwerpopgave centraal voor diverse architecten en stedenbouwkundigen, 

waaronder Steven Delva DELVA Landscape Architects en Jeroen Geurst (Geurst & 

Schulze). Tijdens de excursie bezoeken we diverse plekken, bezichtigen we de bijzondere 

architectuur van Sir Edwin Lutyens en maken we kennis met de transformatie van het 

landschap. Hoe om te gaan met een beladen verleden? Hoe maak je deze beladen 

plekken betekenisvol voor de toekomst? 

Zondag: Doel en Antwerpen 

Antwerpen en de havens zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

De stad heeft zich kunnen ontwikkelen 

dankzij het uitgestrekte 

havenlandschap. Maar deze motor van 

de economie kan soms ook 

bedreigende vormen aannemen en de 

leefbaarheid in de stad tot op het bot 

aantasten. Tijdens de excursie 

verkennen we de haat-liefde 

verhouding tussen de stad en de 

haven. We starten in Doel, waar een aanvaring van oprukkende werkgebieden met de 

woonomgeving desastreuze gevolgen heeft gehad. Met het MAS als tussenstop bezoeken 

we locaties waar het havenlandschap tot verrassende verblijfskwaliteiten leidt en 

voormalige industriële en infrastructurele complexen nu ruimte bieden aan nieuwe 

initiatieven en creatieve 

woonsferen. 

 

 


