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96 projecten vertellen één verhaal over stedenbouw wereldwijd
IABR– presenteert deelnemerslijst IABR–2014–URBAN BY NATURE–
De IABR heeft de 96 projecten bekendgemaakt die samen de hoofdtentoonstelling
vormen van de komende editie, URBAN BY NATURE– .
Daaronder projecten van bekende architecten en ontwerpbureaus als Piet Oudolf,
OMA, BIG, MVRDV, West 8, ZUS, JCFO, FABRIC, LOLA, Floris Alkemade, H+N+S, Wim
Quist en Benthem Crouwel, van organisaties als het Wereld Natuur Fonds en het
Planbureau voor de Leefomgeving, bedrijven als Shell en het Havenbedrijf Rotterdam
en van universiteiten als TU Delft, MIT, Harvard en ETH Zürich.
URBAN BY NATURE– is vanaf 29 mei a.s. te zien in de Kunsthal en Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Curator is Dirk Sijmons.
Drie lagen in de tentoonstelling
Ankerpunten van de tentoonstelling zijn de resultaten van de drie IABR–Projectateliers in
Rotterdam en BrabantStad en op Texel. Een tweede groep projecten is de weerslag van de
samenwerkingen die de IABR aanging met het Nederlands ministerie van Infrastructuur en
Milieu en het Amerikaans ministerie van Stedelijke Ontwikkeling, organisaties als Ecoshape,
Nedvang en de Stichting Metropolitane Landbouw, en bedrijven als Energie Beheer
Nederland BV en Van Gansewinkel en kennisinstituut Deltares. De derde laag tenslotte
bestaat uit ‘best practices’ die door de IABR werden geselecteerd op basis van een
wereldwijd uitgezette Call for Projects.
De tentoonstelling is opgebouwd als
een wandeling langs vijf thema’s:
1. De aarde een tuin
inclusief de tentoonstelling Pure
veerkracht in Natuurhistorisch Museum
Rotterdam
2. Het verkennen van de ondergrond
3. Het stedelijke metabolisme
4. Stadslandschap en klimaatverandering
5. Strategieën voor het stadslandschap
Gegroepeerd in deze vijf hoofdstukken
bieden de 96 projecten een uniek
perspectief op de stand van zaken in
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de stedenbouw. De nadruk ligt op de
grote stadslandschappen in de wereld
waarin de meerderheid van de mensheid woont en op de oplossingen die daar worden
gevonden voor de grote ecologische en economische uitdagingen die voor ons liggen.
Een volledig overzicht van alle deelnemers is bijgevoegd.

Over de IABR
De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) meent dat architectuur van groot
publiek belang is en richt zich daarom op de toekomst van de stad, waar spoedig 80% van
de wereldbevolking meer dan 90% van de welvaart zal produceren. De IABR agendeert de
opgave en produceert tentoonstellingen, conferenties, films, boeken, lezingen en debatten.
Ook organiseert de IABR langlopend ontwerpend onderzoek altijd in samenwerking met
lokale of regionale overheden en met het doel concreet en innovatief bij te dragen aan de
praktijk van de stedenbouw
De curator van IABR–2014–URBAN BY NATURE– is de Nederlandse landschapsarchitect
Dirk Sijmons.
IABR–2014–URBAN BY NATURE– is van 29 mei t/m 24 augustus 2014 te bezoeken in de
Kunsthal en in Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Naast de tentoonstellingen is er een
uitgebreid programma met conferenties, lezingen, debatten en excursies. Meer informatie en
het complete overzicht is te vinden op www.iabr.nl.
Main partners van de IABR zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Gemeente Rotterdam.
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