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Persbericht,  4  mei  2016  
  
WE  HEBBEN  EEN  KLIMAATAKKOORD!  WHAT’S  NEXT?  
Op  IABR–2016  twee  conferenties  over  hoe  nu  verder  na  ondertekening  van  het  Klimaatakkoord  
van  Parijs  
  
De  zevende  editie  van  de  Internationale  Architectuur  Biennale  Rotterdam,  IABR–2016–THE  
NEXT  ECONOMY,  opende  op  zaterdag  23  april,  de  dag  nadat  de  VN  in  New  York  samenkwam  
voor  de  ondertekening  van  het  Klimaatakkoord  van  Parijs.  Daarmee  werd  de  actualiteit  van  het  
thema  van  deze  biennale  meteen  onderstreept.  De  Next  Economy  begint  nú,  onderstreepte  
IABR-directeur  George  Brugmans  bij  de  opening.    
  
Gedreven  door  de  vraag  WHAT’S  NEXT?  is  de  tentoonstelling  IABR–2016–THE  NEXT  
ECONOMY  tien  weken  lang  ook  podium  voor  conferenties,  debatten,  lezingen,  workshops,  
brainstorms  en  meetings  waarin  de  relatie  tussen  ruimtelijk  ontwerp  en  de  economie  van  
morgen  verder  wordt  verkend.  De  komende  weken  staan  onder  meer  de  samen  met  het  
ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  en  de  Delta  Coalitie  georganiseerde  conferentie  
SUSTAINABLE  URBAN  DELTAS  en  de  lancering  van  de  eerste  Rotterdamse  RESILIENCE  
STRATEGY  op  het  programma.  Beide  conferenties  stellen  de  lange-termijn  veerkracht  van  
steden  centraal.  
  
Sustainable  Urban  Deltas:  Working  on  the  Urban  Agenda  
Op  maandag  9  mei  wordt  op  het  platform  van  IABR–2016–THE  NEXT  ECONOMY  de  internationale  
conferentie  SUSTAINABLE  URBAN  DELTAS  georganiseerd  als  inhoudelijke  opmaat  naar  het  officiële  
programma  van  de  Delta  Coalitie:  een  nieuw  samenwerkingsverband  van  twaalf  landen  die  elkaar  
dwars  door  alle  bestaande  internationale  (overleg)structuren  en  conventies  hebben  gevonden  op  een  
gedeelde  agenda  waarmee  ze  concreet  aan  de  slag  willen.    
  
Nederland  bekleedt  momenteel  het  voorzitterschap  van  de  Delta  Coalitie  die  op  10  mei  in  Rotterdam  
voor  het  eerst  officieel  op  hoog  bestuurlijk  niveau  samen  komt.  Daarom  brengen  Rijksoverheid  en  
IABR  de  dag  daarvoor  overheden  en  professionals  uit  de  hele  wereld  samen  voor  SUSTAINABLE  
URBAN  DELTAS:  hoe  kunnen  we  de  stedelijke  delta’s  van  morgen  inclusiever,  duurzamer,  
productiever  en  leefbaarder  maken,  hoe  maken  we  fysiek  én  sociaal  veerkrachtige  delta-steden  voor  
alle  bewoners?  
Op  het  programma  staan  keynotes  van  Maarten  Hajer  (hoofdcurator  IABR–2016–THE  NEXT  
ECONOMY),  Edgar  Pieterse  (directeur  African  Center  for  Cities,  Universiteit  van  Kaapstad)  en  
Adriaan  Geuze  (directeur  WEST8  Stedenbouw  en  Landschapsarchitectuur,  en  curator  van  de  2e  
IABR:  The  Flood).  Master  of  Ceremonies  is  Henk  Ovink  (Nederlands  eerste  Watergezant).    
De  thematische  break-out  sessies  worden  allen  verzorgd  door  ontwerpers,  onder  wie  Matthijs  Bouw  
(One  Architecture),  Eric  Frijters  (.FABRIC),  Joachim  Declerck  (Architecture  Workroom  Brussels)  en  
ZUS  samen  met  De  Urbanisten.  
  
SUSTAINABLE  URBAN  DELTAS  wordt  ontwikkeld  door  de  IABR  in  samenwerking  met  de  
Nederlandse  Rijksoverheid  en  de  Delta  Coalitie.  De  conferentie  op  IABR-2016  vormt  onderdeel  van  
het  officiële  programma  van  de  Delta  Coalitie  op  9  en  10  mei  in  Rotterdam.  
  
Presentatie  Resilience  Strategie  Rotterdam  
Op  donderdag  19  mei  geeft  burgemeester  Ahmed  Aboutaleb  het  startschot  voor  een  werkconferentie  
over  ‘resilience’,  stedelijke  veerkracht,  en  lanceert  de  Gemeente  Rotterdam  haar  eerste  Resilience  
Strategie  op  het  podium  van  IABR-2016.  Onder  leiding  van  dagvoorzitter  Paula  Verhoeven  (algemeen  
directeur  Stadsontwikkeling  Rotterdam)  spreken  naast  burgemeester  Aboutaleb  ook  Michael  
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Berkowitz  (algemeen  directeur  100  Resilient  Cities),  Arnoud  Molenaar  (Chief  Resilience  Officer  
Rotterdam)  en  George  Brugmans  (algemeen  directeur  IABR).  Ook  worden  er  verschillende  
werksessies  georganiseerd  gericht  op  de  vraag:  What’s  Next?  Wat  gaan  we  doen?  
  
Tentoonstelling    
De  tentoonstelling  van  IABR—2016–THE  NEXT  ECONOMY  presenteert  verschillende  projecten  die  
een  klimaatbestendige  toekomst  verkennen;;  van  radicale  scenario’s  voor  de  energietransitie  in  
Groningen  en  op  de  Noordzee,  en  voor  een  duurzaam  ontwikkelingsmodel  voor  Albanië  tot  
voorbeelden  van  lokale  initiatieven  voor  afvalverwerking  en  duurzame  energie  in  Afrika  en  
verbeeldingen  van  een  nieuwe  ecologische  stedelijke  samenleving  in  China.    
  
IABR–2016–THE  NEXT  ECONOMY  
In  het  weekend  van  23  en  24  april  2016  loste  de  Internationale  Architectuur  Biennale  Rotterdam  
(IABR)  het  startschot  voor  haar  zevende  editie:  IABR–2016–THE  NEXT  ECONOMY.  Onder  leiding  
van  algemeen  directeur  George  Brugmans  en  hoofdcurator  Maarten  Hajer  stelt  een  internationaal  
Curator  Team  opnieuw  de  toekomst  van  de  stad  centraal,  met  als  hoofdvraag:  wat  is  de  relatie  tussen  
ruimtelijke  vormgeving  en  de  economie  van  morgen?  IABR–2016  is  tot  en  met  10  juli  2016  het  
platform  voor  creatieve  coalities  van  ontwerpers,  bestuurders,  bedrijven,  burgers  en  andere  agents  of  
change  met  nieuwe  ideeën  en  verbeeldingen  van  de  stad  van  de  21e  eeuw.  Op  zondag  3  juli  
organiseert  de  IABR  een  groot  slotdebat,  waarin  de  belangrijkste  conclusies  van  elf  weken  
kennisuitwisseling  gedeeld  worden  met  het  publiek.  

www.iabr.nl  |  @IABR  
  

NOOT  VOOR  DE  REDACTIE  
Voor  meer  informatie  over  de  projecten,  het  programma,  aanvragen  voor  beeldmateriaal  en  interviews  
kunt  u  contact  opnemen  met  persvoorlichter  Nancy  van  Oorschot,  via  nancy@iabr.nl  of  06-41684324.  
Downloads  via  de  perspagina  van  de  website.  
  

	  


