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CONTEXT

STROOM AAN DE STAD
Electrabel betaalt vanaf 2016 en tien jaar lang een jaarlijkse
retributie van 20 miljoen euro om Doel 1 en 2 open te mogen
houden. Dat bedrag zal telkens in een energietransitiefonds
terechtkomen. Het fonds is bedoeld om onderzoek en
ontwikkeling naar innoverende projecten op vlak van
productie en opslag van energie aan te moedigen. 'Dergelijke
projecten zijn van groot belang, te meer omdat België in 2025
definitief afstand zal doen van kernenergie,' aldus Marghem.1
Technology is the answer but what was the question?2 Of:
wordt binnen bovenstaande context ook de vraag naar
architectuur gesteld?
De meest bruikbare vormen van energie (nl. deze die
mechanisch beschikbaar zijn) zijn plaatsgebonden. Sinds we
energie kunnen transporteren als elektriciteit, hangt ze niet
meer vast aan een geografische plaats of aan de plek waar ze
wordt geconsumeerd. De afstand tussen energieproductie
en -consumptie is mede daardoor, zowel ruimtelijk als
mentaal, nog amper te overzien. Waar komt onze energie
eigenlijk vandaan?3&4
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Bovendien staat onze maatschappij op een kantelpunt. Het
voornemen om kerncentrales te sluiten overal in de
Westerse wereld, markeert een definitieve transitie naar
hernieuwbare energie. Kan architectuur dit verbindende
maatschappelijke project, nl. de zorg voor onze planeet, een
vorm geven? Kunnen wij de materie zo ontwerpen dat ze
energie en klimaat zichtbaar, begrijpelijk en tastbaar maakt?
En wat is de betekenis van (hernieuwbare) energie voor de
vorm van het stedelijk leven? Centrales, windturbines,
transformatorhuisjes, duizenden pylonen en nog meer
zonnepanelen maken deel uit van de publieke ruimte en ons
dagelijks leven. Kunnen wij een voortrekkersrol opnemen
door ze boven op de architecturale en stedenbouwkundige
agenda te plaatsen en ze te begrijpen als uitdrukking van een
nieuwe samenleving? Dit is dus geen zoektocht naar het
minimale E-peil, maar een peiling naar de maximale
verbeelding van Energie als cultureel gegeven5.
Met het budget van het BWMSTR label willen we parallel
aan de studies in het kader van bovengenoemd
energietransformatiefonds een bescheiden schaduwproject
instigeren, op zoek naar antwoorden op bovenstaande
vragen middels een onderzoek én een ontwerp, beiden
binnen een concrete context.
Het .onderzoek. situeert zich in de stadsregio Antwerpen
en bestaat uit het in kaart brengen6 van productie, opslag en
transport van energie vanuit een historisch, architecturaal en
landschappelijk perspectief. Op zoek dus naar de
energetische balans en de ruimtelijke component. We willen
een tekst en enkele kaarten produceren die de bestaande
stedelijke energiebanen en ‐knopen doen oplichten. Zo
willen we een bijdrage leveren aan een beter begrip van de
stad in termen van energie. Dit kan nuttige inzichten
opleveren voor het toekomstige ruimtelijk beleid maar ook
voor de omgang met het energiepatrimonium.
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Bij wijze van landschappelijke acupunctuur, stellen we
daarom voor een eerste speld te prikken ter hoogte van de
kerncentrale van Doel in de vorm van een .papieren case:.
de reconversie van de site na 2025. Want Doel intrigeert:
haar toekomst is ongetwijfeld een complex technisch,
economisch en geopolitiek vraagstuk, maar kan ook
onderwerp zijn van een strategisch en cultureel
ontwerpproject7. De site ligt bovendien pal op de grens van
een industrie8-, natuur9- en cultuurlandschap en ze markeert
het enorme spanningsveld dat hiertussen bestaat10. Hier is
architectuur op haar plaats! Aan de hand van tekeningen en
beelden11 zullen we een poging doen om zichtbaar te maken
wat onzichtbaar is12 en vragen we aandacht voor wat anders
mogelijk ongezien gebeurt, nl. het droogweg ombouwen van
de site tot een klassieke STEG13 centrale.
Enkel een instrument als het BWMSTR label kan dergelijke
onderzoeks- en ontwerpopgave mogelijk maken: het
onwezenlijke Doelplan zal als eigenzinnige stoorzender een
kritische positie innemen14 maar heeft ook de ambitie om
een katalysator te zijn voor complementaire initiatieven. De
toekomst van de centrale wordt immers door politici,
publieke opinie en media op de voet gevolgd. Het
momentum is daar voor een wervend plan dat
energieconcerns15,
mondiale
ingenieursbureaus16 en
beleidsmakers weet te enthousiasmeren om uiteindelijk uit
te monden in een geïntegreerd project17 dat een
transformatie van de politieke, institutionele en publieke
perceptie van openbare nutsvoorzieningen beoogt.
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De Standaard, 29 07 2015. Cedric Price lezing, 1966. Parafrasering van

fragment BWMSTR‐Label projectvoorstel Maat‐Ontwerpers, Voedsel voor
de stad. Het woord voedsel werd door mij vervangen door het woord
energie. Het gaat om probleemstellingen die een opmerkelijke symmetrie
vertonen.
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Cfr. VREG, tool herkomst stroom, online sinds 10 09 2015. De

tool is een handige gimmick die echter niet ingaat op de fundamentele
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betekenis van deze vraag. Zie in dit verband ook de door Kiel Moe
gebruikte term Convergence.

6

Op basis van zowel veldwerk als
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literatuuronderzoek. De centrale als architecturaal object verenigt ook een
intrigerende tegenstelling: architectuur als 'well‐serviced infrastructure',
ontdaan van elk vormelijk aspect enerzijds, of als mythologisch monument
8

en drager van betekenis anderzijds. Zie project ‘Havenland’ waarmee
ontwerpbureau Stramien de onthaal‐ en recreatiemogelijkheden in de
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haven onderzoekt. Zie o.a. het Sigmaplan.
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Zie o.a. het recent verschenen

boek Dit is mijn Hof van Chris De Stoop.
Architecture of Elements, Bubbe Architecten.
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Zie verso, projectvoorstel
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Een voorbeeld dat tot de

verbeelding spreekt zijn de rookkringen van BIG's Amager Bakke centrale.
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SToom‐ En Gascentrale.
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Cfr. T.O.P. Office BWMSTR‐Label 001 met

energie gerelateerde voorstellen als 'proposal to shoot nuclear waste to the
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sun, proposal to switch to biological power' etc. Electrabel was meer dan
10 jaar medeorganisator van de Prijs voor Architectuur en Energie. Een prijs
die net als de Energie‐ en Milieuprijs energiebesparende gebouwen
honoreert en dus inzoomt op energieconsumptie, terwijl het ons gaat om
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productie, transport en opslag. Tom Bubbe werkt als freelance ingenieur
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architect mee aan projecten van Aecom. Dit kan een ruimtelijk ontwerp
zijn maar evengoed de organisatie van een lezingenreeks of conferentie
zoals 'Electric City' gehouden in Londen eind 2012.
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