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IABR–2014–URBAN BY NATURE–  gaat over 
stadslandschappen en hun stofwisseling 
Van 29 mei t/m 24 augustus 2014 te zien in Kunsthal Rotterdam 
 
‘’Wie onze wereldwijde milieuproblemen wil oplossen, moet beginnen in de 
stad.” Deze vaststelling van de landschapsarchitect Dirk Sijmons is het 
uitgangspunt van de zesde editie van de Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam: IABR–2014–URBAN BY NATURE– en leverde hem het curatorschap 
van deze editie op. Een grote tentoonstelling, URBAN BY NATURE– neemt de 
bezoeker mee door het hedendaagse stadslandschap en laat hem de 
‘stofwisseling’ van de stad ervaren. Voor het eerst in haar geschiedenis wordt de 
vernieuwde en verduurzaamde Kunsthal geheel ingezet voor één tentoonstelling. 
IABR–2014– opent op 28 mei 2014 en is vanaf 29 mei toegankelijk voor publiek.  
 
De stad als onze natuurlijke omgeving 
Sijmons betoogt dat we de stad moeten leren zien als onze natuurlijke omgeving. We 
moeten het idee dat er een tegenstelling is tussen stad en natuur loslaten. Alleen 
wanneer  we natuur en stad in samenhang zien, kunnen we onze leefomgevingen 
werkelijk duurzamer en weerbaarder maken. Resultaten van eigen onderzoek in de 
IABR–Projectateliers (Texel, Rotterdam, Brabantstad) en voorbeeldprojecten uit de 
hele wereld onderbouwen deze stelling in een veelomvattende tentoonstelling. 
Plannen, films, infographics, video's, foto's en maquettes nemen de bezoeker mee 
door heden en toekomst van het stadslandschap aan de hand van drie sub thema’s: 
Stad en Natuur, De Stofwisseling van de Stad, en Strategieën voor het 
Stadslandschap. 

 
IABR–2014 onderzoekt de ‘stofwisseling van de stad’ 
IABR–2014–URBAN BY NATURE– laat ons zien hoe we in steeds grotere 
‘stadslandschappen’ leven. Deze hebben een eigen, natuurlijke stofwisseling. IABR–
2014– benadert de stad als organisme waar water, voedsel, afval, energie, data, 
cargo, flora, fauna en mensen doorheen stromen. Analyse van deze stromen helpt om 
de stofwisseling ‘gezonder’ te maken en draagt zo bij aan een beter ontwerp en 
planning van onze steden. 
Van de reusachtige dichtbevolkte delta’s tot postindustriële parken en stadslandbouw; 
van de nieuwe, stad gebonden aanpak van het Wereld Natuur Fonds tot nieuwe 
bestuur principes voor Texel; van de stofwisseling van Rotterdam tot wat er gebeurt in 
onze ondergrond.  

 



Onderzoek op Texel, en in Rotterdam en BrabantStad 
De IABR is een tweejaarlijkse manifestatie, maar ook een doorlopende ‘research & 
development machine’ die onderzoek doet en concrete plannen en projecten 
ontwikkelt. In het kader van IABR–2014–URBAN BY NATURE– zijn in opdracht van 
het Rijk drie IABR–Projectateliers opgezet in nauwe samenwerking met de lokale 
overheden van Texel, Rotterdam en BrabantStad. Internationale ontwerpteams werken 
samen met lokale teams aan concrete en actuele opgaven. De resultaten van de 
onderzoeken spelen straks een belangrijke rol in de tentoonstelling en worden 
vervolgens ingebracht in de praktijk. Zo draagt de IABR concreet bij aan de 
ontwikkeling van onze steden. Ook in het buitenland zijn IABR–Projectateliers opgezet, 
met name in Istanbul en São Paulo. Het IABR–Atelier Istanbul II werkt samen met de 
deelgemeente Beykoz en de resultaten zijn te zien op IABR–2016. In het Atelier São 
Paulo III wordt al aan IABR–2016 gewerkt.  
 
Over de IABR 
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) meent dat architectuur van 
groot publiek belang is. De IABR richt zich daarom op de toekomst van de stad, waar 
spoedig 80% van de wereldbevolking 90% van de welvaart zal produceren. Onze 
steden moeten sterk, duurzaam en voor iedereen leefbaar zijn, een goede balans 
vinden tussen mensen, milieu en welvaart, tussen people, planet en profit.  

De IABR agendeert, 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 
actief bij te dragen aan het maken van stad. 

Meer informatie: www.iabr.nl  

 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie, beeld en interviewverzoeken kunt u contact opnemen via 
pers@iabr.nl of telefonisch met Rinske Brand via 010 43 33 500 of 06 21 27 46 61.  
 
  


