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De Belgische kust is geen harde lijn, 

geen grens, geen limiet. Het is een 

dynamisch landschap dat voortdurend 

aan wisselingen onderhevig is. Er zijn 

de getijden. Er is het klimaat. Er zijn de 

toeristen en handelaars die bij zomers 

weer het gebied bevolken. Er is het lege 

land dat ze achterlaten, met winterse 

stranden, gure wind en regen. De nacht 

is van de vissers. Molens vangen de 

wind. Containerschepen kruisen de 

schijnwerpers van een vuurtoren. Ons 

kustlandschap is een gebied in beweging 

dat voortdurend de rollen herverdeelt 

tussen gebruikers, tussen getijden en 

seizoenen, tussen hinterland en diepzee. 

Dwars op het natuurlijke, dynamische 

systeem van onze kust verrees in de 

twintigste eeuw een statisch, verstedelijkt 

lint, slechts hier en daar onderbroken 

door relicten van de oude duinengordel. 

Die versteende strook van dijken, 

vakantietorens, casino’s, winkelboulevards 

en havens, waar steeds meer mensen 

ook permanent wonen, staat onder druk. 

Het is inmiddels een zekerheid dat de 

zeespiegel fors zal stijgen als gevolg 

van de klimaatverandering. We weten 

bovendien dat we vroeg of laat met een 

‘superstorm’ te maken krijgen. En tegelijk 

wordt de kust in de rug bedreigd door 

hevige, onregelmatige neerslag die vanuit 

het door verkavelingswijken dichtgeslibde 

hinterland afwateringsproblemen 

veroorzaakt. Hoe pakken we die enorme 

uitdagingen aan? Is het bouwen van 

steeds hogere dijken, het zogeheten 

hold the line-principe, wel een duurzame 

oplossing? Op termijn is het misschien 

verstandiger dat we ons aanpassen aan 

de wispelturigheid van dit gebied. Door 

het water meer zijn gang te laten gaan. 

Door een Wisselland te creëren dat 

de grote schommelingen tussen land 

en zee verzoent met wonen, recreatie 

en economische bedrijvigheid. Het is 

cruciaal dat ontwerpers nadenken over 

dit Wisselland. De toekomst van onze kust 

mogen we niet uitsluitend toevertrouwen 

aan investeerders, lobbyisten, experten 

en beleidsmakers. Om ecologie op een 

kwalitatieve manier te verenigen met 

architectuur en stedenbouw hebben we 

creatieve ideeën nodig. Intussen worden 

zee en kust op een technocratische manier 

verkaveld. Er worden windmolenparken 

gebouwd, vaarroutes vastgelegd, eilanden 

ontworpen en energieatollen bedacht. Het 

Marien Ruimtelijk Plan legt bestemmingen 

vast en het Project Vlaamse Baaien 

moet de kustveiligheid garanderen. 

Architecten en ruimtelijke ontwerpers 

blijven daarbij te vaak aan de kant staan. 

Ze zijn – onterecht – afkerig geworden van 

de grote verhalen, van het idee dat alles 

maakbaar is, alsof een utopie niets anders 

is dan de mislukkingen uit het verleden. 

We hopen dat deze tentoonstelling een 

blikopener is. Dat ze de koudwatervrees 

wegneemt en nieuwe, alternatieve 

beelden aanreikt voor de toekomst van 

onze kust. Op onze uitnodiging nemen 

vijf jonge ontwerpteams het voortouw. 

Met projecties, tekeningen, kaarten en 

maquettes evoceren ze een kustlandschap 

zoals dat er binnen vijftig jaar uit kan zien. 

Niet met concrete bouwprojecten, maar 

met ideeën. Beeldende vingeroefeningen 

als pleidooi voor een ruimtelijk kwalitatief 

Wisselland.

 

Wisselland is een coproductie van  

het Vlaams Architectuurinstituut en  

CC Knokke-Heist vzw
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DELTACLUSTERS

Als we de deltagebieden in de toekomst 

bewoonbaar willen houden, dan staan 

we voor enorme uitdagingen. Vandaag 

is de kust een verstedelijkt lint. Indien 

we niets doen zullen grote delen van 

dit lint in de nabije toekomst met de 

voeten in het water komen te staan. We 

weten dat het ophogen en verstevigen 

van de bestaande dijken, keermuren 

en stormwanden onhaalbaar is. Het 

huidige planningsproces zal drastisch 

moeten veranderen. Wisselland gaat 

ervan uit dat op verschillende plaatsen 

het lint doorbroken wordt waarbij 

het achterliggende land geregeld zal 

onderlopen. We stappen af van het hold 

the line-principe voor de kust en gaan 

op zoek naar een meer gediversifieerde 

aanpak om zones van beheersbare 

schaal in het landschap veilig te 

stellen. Daardoor zal dat lage land een 

voortdurend veranderend landschap 

worden, een intergetijdengebied 

waarin eilanden van geclusterd wonen 

overblijven of gebouwd moeten worden.

 

Het proces van stadsplanning en 

ontwikkeling gedraagt zich als een 

trage golf. Om zo’n golf in ontwikkeling 

drastisch van koers te veranderen zijn 

grootschalige interventies nodig. Wie 

maakt die ommekeer mogelijk? En hoe 

kunnen architectuur en planning daar 

proactief op inspelen?

 

MIKEVIKTORVIKTOR + SVEN VERBRUGGEN
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Alle projecten kunnen opnieuw 

pilootprojecten worden wanneer 

ze aan een tweede of derde leven 

beginnen, zoals dat vandaag gebeurt 

met bijvoorbeeld militaire hospitalen. 

De vier clusters worden verbeeld in 

2070, nadat sommige al een eerste 

keer van functie veranderd zijn. Door 

ruimtelijke configuraties te ontwerpen 

die verschillende belangen combineren, 

kunnen we mogelijke patstellingen 

of bestaande reserves doorbreken. 

Zo ontstaat een nieuw denkkader en 

een mogelijke start van een andere 

urbanisatie op maat van Wisselland.

Krachtige, activerende pilootprojecten 

kunnen vandaag alleen gerealiseerd 

worden wanneer voldoende financiële 

middelen verenigd worden met politieke 

wil en een maatschappelijk draagvlak. 

Een mix van investeerders pleit voor een 

architectuur die met meerdere belangen 

tegelijk rekening houdt. MikeViktorViktor 

+ Sven Verbruggen doen met deze 

bijdrage een oproep om de ambities 

voor die architectuur te maximaliseren.

Vier hypothetische clusters kunnen  

het tij keren:

• een resort, gefinancierd door private 

kapitaalkrachtigen.

• een zorgcomplex, ontstaan uit een 

publiek-private samenwerking.

• een nieuw soort stadion, gebouwd 

voor een wereldbeker of olympisch 

evenement maar transformeerbaar 

tot een cluster van wonen, werken en 

cultuur.

• een kmo-zone en vroegmarkt, 

transformeerbaar tot residenties of 

kantoorgebouwen met sportfaciliteiten.

EEN VOORTDUREND 
VERANDEREND 
LANDSCHAP MET 
EILANDEN VAN 
GECLUSTERD WONEN
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MIKEVIKTORVIKTOR + SVEN VERBRUGGEN
Bart Melort en Sven Verbruggen zijn ingenieur-architecten die praktijk combineren 

met lesgeven en onderzoek. Ze zetten hun vaardigheden in om zowel kritische 

projecten te bouwen als een bijdrage te leveren aan reflectieve opgaves zoals 

Wisselland.

www.mikeviktorviktor.be
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Het leven aan de kust speelt zich nu af 

in een metropolitaans veld waarin het 

gebouwde en het onbebouwde elkaar 

complementeren. De ervaring van het 

landschap gaat verder dan louter ‘kijken 

naar’; het onbebouwde dirigeert de 

beleving van het gebouwde.

We stappen af van de lineaire 

ontwikkelingen langs de oude 

zeedijk en laten het water komen. 

De oude zeedijk en de Atlantic Wall 

zijn niet meer. Seizoenen, getijden, 

weer en wind determineren nu het 

natuurlijke kustlandschap. De kust is 

niet langer een lijn, maar een veld met 

variërende breedte. De breedte wordt 

bepaald door de vijfmeterhoogtelijn, 

landinwaarts. Vanaf die hoogtelijn is 

er geen overstromingsgevaar meer 

vanuit de zee. Het kustlandschap 

wordt soms wel vijfentwintig kilometer 

breed. Het intergetijdenlandschap 

volgt zijn eigen wetmatigheden, en 

zijn intrinsieke kwaliteiten krijgen 

opnieuw de bovenhand: de magnificent 

surroundings. Menselijke interventies zijn 

mogelijk voor zover ze ‘plaatsspecifiek’ 

en tijdelijk zijn en de landschappelijke 

kwaliteit sublimeren.

Haaks op de kustlijn breken vijf 

meter hoge muren de golven. 

Deze strandhoofden lopen vanaf 

de vijfmeterhoogtelijn doorheen 

het intergetijdenlandschap in de 

Noordzee. Op en langs deze muren 

ontvouwt zich het leven. Wonen 

en werken is georganiseerd in 

schijven aan weerszijden van de 

strandhoofden. De interieurs bieden 

een verbluffend vergezicht op het 

getijdenlandschap en genieten van 

een perfecte oostwestoriëntatie. De 

strandhoofden takken landinwaarts aan 

op transportsystemen uit het hinterland. 

Autoverkeer wordt er geweerd. 

Vanaf de muren worden de woon- en 

werkschijven bediend. In de dikte van 

de muur zijn holtes uitgehouwen voor 

verdiepte pleinen en toegangen naar 

het intergetijdenlandschap. Bij vloed 

lopen ze onder. De ritmering van de 

strandhoofden varieert doorheen 

het kustlandschap. De landschappen 

wisselen af van kilometers brede 

leegtes tot nauwe zeekanalen, en alles 

daartussen.

VERREKT ZICHT

FREDERIC VANDONINCK WOUTER WILLEMS 
ARCHITECTEN i.s.m. ANNOUK WESTERLING
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ANNOUK WESTERLING

Wat me aantrekt in het project van Frederic en Wouter is dat de zee het landschap 

volledig op eigen kracht beïnvloedt. Door de onvermijdelijke interactie van eb en vloed 

moet de mens zich aanpassen. Hierdoor is het aspect tijd en gelaagdheid enorm aanwezig 

in hun werk. Dit zette me aan tot nadenken over de frequentie van de zee en over hoe het 

landschap hierdoor uiterlijk wijzigt.

Alles is weergegeven in een zeer minimale vorm. Vandaar het wit, om de gevoeligheid 

van behoedzaamheid (samenleving schikt zich naar de veranderingen van de natuur), 

gelaagdheid (verandering laag per laag) en tijd (wisseling van de waterstand) uit te 

drukken.

Ik zie veel gelijkenissen met de gedachte achter mijn werk van de Steen. Perpetuum 

mobile, de voortdurende beweging, staat hierin centraal.

De behoedzaamheid, het schikken naar de veranderingen van de natuur, wordt uitgedrukt 

door de lineaire weergave van de steenstructuur. Gesteenten bestaan uit een of meer 

soorten mineralen en bevatten bijna altijd wel een beetje water. In dat water kunnen 

verschillende stoffen en zouten zijn opgelost. Door allerlei oorzaken kunnen temperatuur, 

druk en samenstelling van het water veranderen. De mineralen moeten zich dan 

aanpassen of herschikken. Daardoor kunnen nieuwe mineralen gaan groeien of kunnen 

bestaande mineralen een andere samenstelling krijgen. Het resultaat is een metamorf 

gesteente.

Gelaagdheid en tijd worden in dit werk getoond door de interne structuur van de steen 

gelaagd te presenteren. Zo zie je hoe de steen geworden is tot wat hij nu is, doorheen 

tijd en natuurlijke verandering. De scans werden gemaakt door het bedrijf INCT, dat 

gespecialiseerd is in x-ray tomografie. Zowel de film als het drieluik vertrekt van dezelfde 

steen. Het drieluik doet dat vanuit extern standpunt, de film vanuit intern standpunt.

In het intergetijdenlandschap 

beschermen gesloten omwallingen 

betekenisvolle relicten uit ons collectieve 

geheugen. Een concentratie van 

omwallingen leidt tot een intensifiëring 

van strandhoofden, de relicten 

rechtvaardigen de verdichtingen; 

zoals het altijd is geweest, maar nu in 

een ander verband. In de dikte van de 

omwallingen wordt ook geleefd. De 

kamers zijn gericht naar de besloten 

en aangelegde tuinen. De ingedijkte 

relicten zijn te voet of per boot 

toegankelijk door het kustlandschap, 

gedicteerd door de seizoenen, de 

getijden en het weer.

De oude zeedijk verwordt tot litteken in 

het intergetijdenlandschap. Hij verweert 

en zal vergaan.

(tekst MikeViktorViktor architecten i.s.m. Frederic 
Vandoninck en Wouter Willems)
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FREDERIC VANDONINCK  
WOUTER WILLEMS ARCHITECTEN 
Frederic Vandoninck Wouter Willems architecten worden gekenmerkt door een 

zoektocht naar een verbijzondering van de grens tussen publiek en privaat. Zij nemen 

deel aan het architectuurdebat aan de hand van concrete projecten en realisaties, 

waarbij het medium an sich de beschouwing is over architectuur.

www.fvww.be

ANNOUK WESTERLING 
Beeldend kunstenaar Annouk Westerling (BE, 1979) vertrekt steeds van met de hand 

getekende schetsen en inspireert zich hiervoor op de natuur, het dagelijkse leven, 

niks abstract dus. Anderzijds kan haar kunst enigszins abstract aandoen. ‘Steen’ 

bijvoorbeeld is een project waarbij de bewegingen van stenen worden uitgelijnd en 

ingekleurd. Haar fotografisch werk is qua thematiek erg realistisch en humaan getint, 

maar het lichtwerk en de compositorische elementen zorgen voor een atmosferisch 

gevoel. Ze ontving recent de 2013 Juror Award of Merit in de Fine Art Phototgraphy 

Competition voor een foto uit de reeks ‘De Witte Pauw’.

11



12

WISSELLAND  
ALS RAAMWERK

CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HOGENT, ILVO en SUM

De kust is tegelijk koppeling en scheiding 

tussen zee en land. Het is een landschap 

in beweging, met eigen wetmatigheden. 

Op het ritme van de getijden wisselen 

zoet en zout er elkaar af.

 

De Belg bracht zijn brede kuststreek 

terug tot een scherpe kustlijn. Hij 

bouwde er een metropool, turend naar 

de zee. Een artificieel paradijs met een 

onzekere toekomst.

 

Het klimaat verandert. Zowel zee als 

land vormt een gevaar. De stijgende 

zeespiegel vreet aan strand en duinen. 

Golven beuken steeds harder op de 

kustlijn in. Bij stortbuien wordt massaal 

veel water richting zee geloosd. Droogte 

en verzilting zetten de eeuwenoude 

polders onder druk.  

Zo veel onzekerheden vragen om een 

(her)ontwerp op territoriale schaal.

 

De onderzoekers van CcASPAR zetten 

in op een paradox: landschap door 

middel van techniek. Louter technische 

maatregelen, zoals dijken, pompen 

en waterkeringen, lijken achterhaald. 

Maar een reconstructie van het 

oorspronkelijke intergetijdenlandschap 

is onmogelijk. Gaan we voor de 

harde confrontatie of slaan we op 

de vlucht? De ontwerpers kiezen 

voor een combinatie van strategieën: 

soms verdedigen, soms wegtrekken, 

soms aanpassen. Het resultaat is 

een gecompartimenteerde kustregio 

met een fijnmazig dijkennetwerk 

waarin vertrouwde en innovatieve 

landschappen een plek krijgen.
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Voor het intergetijdenpark in Antwerpen 

ontwikkelden de ontwerpers van 

CLUSTER een gelijkaardige strategie. De 

klassieke rivierdijk ‘kneden’ ze tot een 

brede terrasdijk die geleidelijk afloopt 

naar de Schelde. De terrassen verschillen 

in hoogte, waardoor ze wisselend 

overstromen, afhankelijk van de 

getijden. Zo ontstaan er uiteenlopende 

ecologische milieucondities, zoals 

schorren en slikken, maar ook gebieden 

waar schapen kunnen grazen of waar 

schelpdierenteelt of zilte landbouw 

mogelijk zijn. Het resultaat is een 

miniatuurkustlandschap waar het 

riviersysteem zijn gang kan gaan terwijl 

het tegelijk dienst doet als verblijfstuin 

voor de stedeling.

Zo creëren de ontwerpers meer kust, 

meer wisselland.

De kust wordt opnieuw landschap, 

met nieuwe technisch-ecologische 

wetmatigheden. Ze buffert droogte, 

watersnood, verzilting, storm, erosie.

De kust geeft ruimte aan alle processen.

Zo tekenen en hertekenen klimaat en 

mens samen steeds weer de streek.

© CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HOGENT, ILVO en SUM



© CLUSTER - MOPurbandesign - Witteveen+Bos
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HET GECOMPARTIMENTEERDE WISSELLAND 
Het gecomparimenteerde wisselland is een ontwerp van Jeroen De Waegemaeker 

(ILVO), Sally Lierman (SUM), Pieter Foré (HOGENT) en David Verhoestraete 

(CLUSTER). Het ontwerp bouwt verder op de onderzoeksresultaten van het 

CcASPAR klimaatonderzoek. CcASPAR was een interdisciplinair Strategisch Basis-

Onderzoek gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en 

Technologie (IWT). Het onderzoeksteam bestond uit UGent, KULeuven, UAmsterdam, 

UAntwerpen, Omgeving en HoGent. 

HET INTER-GETIJDENPARK 
Het intergetijdenpark is een ontwerp van David Verhoestraete (CLUSTER) in 

samenwerking met MOP Urban Design en Witteveen+Bos. Het ontwerp is ontwikkeld 

in het kader van een Open Oproep in opdracht van de Vlaams Bouwmeester en de 

Stad Antwerpen.

www.clusterlandscape.be   •   www.ccaspar.ugent.be
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Deltagebieden behoren tot de 

omgevingen die het meest intensief 

gebruikt, bebouwd en gecultiveerd 

worden. Via brede rivieren en kanalen 

hebben ze een directe relatie met 

de zee. Van oudsher zijn het dan 

ook uitverkoren locaties om aan 

handel te doen. Kijk maar naar onze 

historische steden en havens, die al 

eeuwen een vlotte verbinding tussen 

land en zee bewaken. Die zijn echter 

aan verandering onderhevig. Door de 

verzanding van het Zwin bijvoorbeeld, 

moest de haven van Brugge zich 

verplaatsen naar Damme en Sluis, 

en uiteindelijk naar de kusthaven 

Zeebrugge.

De relaties tussen land en zee worden 

dus voortdurend opnieuw gedefinieerd. 

‘Diepzee’ verbeeldt de kracht van 

een nieuwe Europese haven op 

zee en belicht nieuwe uitdagingen 

voor ontwikkelingen tot diep in het 

binnenland. De diepzeehaven komt 

op een zandbank voor de Belgische 

kust, in de luwte van reeds bestaande 

ruimteclaims en op een knooppunt van 

internationale vaarroutes. Ze bundelt 

meteen de grootste containerhavens 

van Le Havre tot Hamburg. Als nieuwe 

internationale container hub van de 

Noordzee vormt ze een spil in de 

wereldwijde economie. Schepen tot 

vierhonderd meter lang en groter 

brengen containers naar deze 

strategisch gelegen haven. Met een 

verwerkingscapaciteit van meer dan 

dertig miljoen containers per jaar krijgt 

ook Europa een duidelijk zwaartepunt 

in de wereldwijde containerhandel. 

Een logische stap in de voortdurende 

schaalvergroting van de mondiale 

scheepvaart.

De sprong zeewaarts laat niet alleen 

toe onze positie in de wereldeconomie 

te versterken, ze schept ook nieuwe 

mogelijkheden om het distributiemodel 

en de havens op land te herdenken. 

DIEPZEE

MAAT-ONTWERPERS
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MAAT-ONTWERPERS 
Maat-ontwerpers is een gedreven ontwerpbureau van 3 architect-

stedenbouwkundigen. In overleg met de opdrachtgever en vanuit verschillende 

samenwerkingsverbanden werken ze aan ruimtelijke opgaven van diverse schalen. 

Ontwerpend onderzoek vormt er de basis voor een kritische reflectie over het project, 

de context en de maatschappij.

Vennoten: Filip Buyse, Peter Vanden Abeele, Frédéric Rasier 

Medewerkers: Laura Nagels, Mathieu Verougstraete, Klaas Deriemaeker (tijdelijk)

www.maatontwerpers.be

Vanuit de nieuwe diepzeehaven wordt 

het land vlotter dan ooit bevoorraad 

door kleinere schepen. Ze kunnen 

tot diep landinwaarts doordringen 

en goederen transporteren naar 

kleinere kernen. Het fijnmazige 

waternetwerk van rivieren en 

kanalen laat toe om de logistiek in 

de delta grondig te herdenken. De 

druk op bestaande grote havens 

wordt weggenomen door een 

uitgebreid netwerk van inland 

ports. Overal langs kanalen en 

rivieren kunnen containers worden 

geleverd. Dit principe vormt de 

basis voor een nieuw en duurzaam 

distributienetwerk.

Door de bouw van een nieuwe 

diepzeehaven komt ruimte vrij in 

de bestaande havens en kunnen ze 

transformeren. Ze bieden ruimte voor 

de groei van onze steden. Waar vroeger 

polderdorpen plaats moesten ruimen 

voor havenuitbreidingen komt nu ruimte 

vrij om te wonen. Aan de kust maken 

logistieke havenactiviteiten plaats 

voor nieuwe vormen van recreatie en 

natuurontwikkeling. Zeebrugge wordt 

Brugge-bad. 

Zo wisselen zee en land, via het 

strategische project van een 

diepzeehaven, op verschillende plaatsen 

van rol en ontstaan nieuwe opgaven in 

binnen en buitenland.

‘DIEPZEE’ 
VERBEELDT DE 
KRACHT VAN EEN 
NIEUWE EUROPESE 
HAVEN: OP ZEE EN 
TOT DIEP IN HET 
BINNENLAND
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. zip CITY

C.T. ARCHITECTS

De nederzettingen langs onze kust 

hebben zich de laatste decennia lineair 

ontwikkeld tot een brede, verstedelijkte 

strook met regionaal relatief kleine 

verschillen. Hier en daar is de strook 

onderbroken door natuurreservaten en 

andere open ruimte, restanten van een 

strand- en duinenlandschap dat zich 

eeuwenlang uitstrekte tussen Noordzee 

en polders.

Het project van C.T. Architects stelt 

de huidige balans ‘bebouwd versus 

niet-bebouwd’ aan de kust in vraag. 

Wat als we tegen 2070 de verhouding 

bebouwing/landschap omdraaien? 

Wat als we het water opnieuw toelaten 

om op een natuurlijke manier zijn 

weg te vinden, zonder schade te 

berokkenen aan de kustbewoners? 

Wat als we meer open ruimte creëren 

door onze versnipperde kustlijn te 

‘defragmenteren’? Die vrijgekomen 

ruimte kan dienen als buffer tegen 

een stijgende zeespiegel, stormen en 

overstromingen. Maar ook als productief 

landschap voor landbouw, visserij, 

toerisme en energieproductie. Een 

defragmentatie dus, die een nieuw kader 

biedt voor de stad en de stedelijkheid 

van de toekomst.

C.T. Architects halen hun inspiratie in 

zekere zin uit de historische Vlaamse 

vestingsteden van vóór de industriële 

revolutie. Uit de tijd vóór de komst van 

de auto, die het landschap definitief 

hertekende en fragmenteerde. Die 

historische steden waren compact, 

gebaseerd op de menselijke maat en 

op de wandelbare afstanden tussen 

voorzieningen en woningen. Het 

waren omwalde entiteiten te midden 

van een weids landschap. Ze boden 

bescherming, maar keerden zich 

tegelijkertijd van dat landschap af.

 

In hun strategie voor de ontwikkeling 

van de kust ‘verknippen’ C.T. Architects 

de huidige langgerekte, verstedelijkte 
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strook. Ze plooien de verschillende 

stukken op tot compacte, min of meer 

‘stervormige’ structuren. Die worden 

elk op zich georganiseerd rond een 

bestaande open ruimte. De maat van 

die open ruimte, met een diameter van 

ongeveer 800 meter, verwijst naar de 

gebruikelijke grootte van historisch 

omwalde kleinere steden. Anders dan 

in die historische steden wordt dat hart 

echter niet opgevuld of volgebouwd: 

het krijgt een status van collectiviteit, 

van te vrijwaren parkruimte voor een 

nieuw soort stedelijkheid. De randen 

en de uitwaaierende stralen van 

de ‘stervormige’ structuur worden 

bebouwd. De dichtheid van die 

bebouwing kan variëren volgens de 

noden en behoeften, maar in een eerste 

fase neemt ze steeds af van het centrum 

naar buiten toe. Zo loopt de nieuwe 

nederzettingsstructuur bijna letterlijk 

over in het omringende landschap: in 

eerste instantie de bestaande bebouwde 

ruimte, op lange termijn de herwonnen 

open ruimte. 

De nieuwe ‘steden’ ontstaan in deze 

visie van binnenuit, op enige afstand van 

de huidige zeedijk en op plekken die 

hoog en ver genoeg liggen om stormen 

en overstromingen te trotseren. Tegelijk 

zijn deze steden niet enkel naar binnen 

gekeerd maar gaan ze actief de dialoog 

aan met de toekomstige omgeving: 

een wisselend landschap dat nu eens 

gedomineerd wordt door de zee of het 

water, dan weer door duinen, bos en 

akkers.
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De tentoonstelling Wisselland meandert door de eerste verdieping van  

CC Scharpoord. De ranke en luchtige scenografie van architectuurbureau GAFPA  

leidt de bezoeker langs de bijdragen van vijf ontwerpteams. Slanke stellingen en 

blauw canvas geven structuur aan de tentoonstelling en benadrukken de symmetrie 

van het gebouw van architect Paul Felix. Zo ontstaat een parcours vanuit de 

logica van het gebouw zelf. Elk team kreeg de opdracht ideeën en projecten voor 

Wisselland te verbeelden aan de hand van maquettes, projecties, kaarten en beelden. 

Ze evoceren een kustgebied van utopische architectuur, mijmerende landschappen, 

verfrommelde lintsteden en een havenstad op zee.

GAFPA bureau voor architectuur en stedenbouw werd opgericht door de  

architecten Floris De Bruyn, Philippe De Berlangeer en Frederick Verschueren  

in 2008. Het bureau is gevestigd in Gent.

SCENOGRAFIE

GAFPA
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