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debatreeks ‘Slimme stedelijke regio’s’
debat #2 ‘De stofwisseling van de Zuidelijke Randstad’
Bij deze nodigen we u namens Jaap Smit, Commissaris van de Koning in
Zuid-Holland, uit voor het tweede debat in de reeks over slimme stedelijke
regio’s: De stofwisseling van de Zuidelijke Randstad en de opening van de
bijbehorende tentoonstelling.
Vanuit Europa naar de regio: nadat we tijdens het eerste debat over
slimme stedelijke regio’s de kansen voor economische vernieuwing en
maatschappelijke opgaven vanuit onze Europese context en netwerken
hebben besproken, zoomen we nu in op ons gebied. Het tweede
debat gaat in op de stofwisseling van de Zuidelijke Randstad. Welke
perspectieven voor economische vernieuwing, duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit ontstaan door een nauwere blik op de stofstromen in het
‘organisme’ van de Zuidelijke Randstad?
In de zesde editie van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam,
IABR−2014−URBAN BY NATURE− stond de stelling centraal dat de
milieuproblemen in de wereld alleen kunnen worden opgelost als we eerst
de problemen van de stad oplossen. De bijna honderd projecten van over
de hele wereld die van mei tot augustus 2014 te zien waren in de Kunsthal
lieten oplossingen zien die voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze regio
van groot belang zijn.
Het IABR–PROJECTATELIER ROTTERDAM: URBAN METABOLISM (een
samenwerking van de IABR en de gemeente Rotterdam, met ontwerpend
onderzoek van .FABRIC en JCFO en met het Havenbedrijf Rotterdam,
het Planbureau voor de Leefomgeving en TNO als actieve partners)
onderzocht het stedelijk metabolisme van de zuidwestelijke delta en
Rotterdam en ontwikkelde vier regionale perspectieven. De resultaten zijn
zo relevant dat de provincie Zuid-Holland ze graag integraal toont.
De uitkomsten van het IABR–Projectatelier Rotterdam worden
gepresenteerd door Eric Frijters, architect en oprichter van .FABRIC.
Samen met JCFO heeft hij de 9 stofstromen (goederen, mensen, afval,
biota, energie, voedsel, zoet water, zand/klei en lucht) verbeeld op zowel
Europese als regionale schaal, en schetst vervolgens vier perspectieven
voor de regio en stad:
Nutrienten: Collecting Resources – het winnen van grondstoffen uit afval
en water
Sediment: Creating Biotopes – verbetering van stadsnatuur door lokaal
gebruik van zoet water, zand & klei
Energie en warmte: Channeling (Energy) Waste – gebruik van
bijproducten van energiewinning
Materialen: Catalyzing Reindustrialization – kwaliteitsimpuls voor
goederen- en mensenstromen en luchtkwaliteit
Vervolgens gaan we uiteen in vier groepen en proberen we eigenaarschap
voor de perspectieven te organiseren aan de hand van een gesprek. Het
Waterschap HHSK, de provincie Zuid-Holland, het Warmtekoude bureau
ZH en de gemeente Rotterdam, zijn aanwezig zijn om met u dit gesprek
aan te gaan.
De tentoonsteling zal blijven staan van 21 april tot 5 mei 2015
bronvermelding rechter foto ‘Pixelclass | Bram Lamens© i.o.v.
Warmtebedrijf Rotterdam’
Bronvermelding kaarten van het Projectatelier: ontwikkeld door .FABRIC
en JCFO voor het IABR–2014–Projectatelier Rotterdam. In opdracht van
de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) en de gemeente
Rotterdam

