
Studio title  Shipyard : no grid_GNT  
Tutor(s)  Carl Bourgeois, Annemie Demeulemeester  
Campus (BXL/Ghent)  Ghent  
Language (EN/NL)  NL  
  
Beschrijving van de studio: 
Kort:  
- Twee studio’s – Brussel (ENG) en Gent (NL)  
- Samenwerken en toch apart  
- Twee schepen  
- Werken op de schepen als conditie voor het denken  
- Benken over dynamische en nomadische architectuur die durft te bestaan tussen de mazen van het 
bestaande : NO-GRID  
- Samenwerken met POOL IS COOL vzw rond de nood aan een ‘openluchtzwembad’ in Brussel  
- Zwembad als symbool voor sociaal-maatschappelijke ontmoetingsinfrastructuur en natuurlijke 
‘leefspil’ in het centrum van een wereldstad.  
- Analyse (en ontwerp) van water als generator in/voor de stad. 
- (Analyse en) ontwerp van tijdelijke no-grid infrastructuur en of ‘event’ als generator voor 
stedelijkheid. 
   
Lang:   
Studio ‘Shipyard’ kent een traditie van nomadisch en dynamisch denken rond architectuur.  
Die begrippen lijken lijnrecht te staan op het statische karakter dat architectuur (meestal) kenmerkt.  
Ons sedentair willen zijn vertaalde zich in versteende steden en gemeenschappen.  
Nochtans schuilt in elk van ons de avontuurlijke nomadische drang van beweging en onderweg zijn.  
   
Is de tegenwoordige ruimte gevolg van ons antropocentrisch gedrag en kan het herdenken van 
architectuur en beweging inspireren tot een betere wereld?  
   
Drie jaar studio ‘Shipyard’ leerde ons dat architectuur in haar essentie minder nodig heeft dan we 
soms denken. Dat het niet (enkel) gaat over ‘ons comfort’ of ‘duurzame steden en gebouwen 
bouwen’ maar dat de echte ecologie van architectuur vertrekt van het ten gronde beschouwen van 
onze plaats van ‘zijn’ in (een emanciperende) relatie met alles (mens, dier, plant, ding…) wat ons 
vandaag omringt.   
Dat onze rol als ontwerper vooral bestaat uit het (her) ontdekken van plekken. En als een dergelijke 
plek ‘goed’ is, mogen we ze zonder meer gerust een geslaagde architectuur mogen noemen, los van 
elk ‘design’ dat hiervoor al dan niet nodig is of was. En als ze (nog) niet goed is, moeten kijken naar 
de minimaalste ingreep die nodig is om dit alsnog te bewerkstelligen.  
   
Deze gedachte leidde tot het uitschrijven van het volgende thema waar de Shipyard studio de 
volgende drie jaar op zal werken: NO GRID. 
   
We kennen allemaal het begrip ‘off-grid’, een beweging waar het bestaan los wordt gekoppeld van 
het (elektriciteits-)net, meestal op idyllische landschappelijke oorden waar de 
alomtegenwoordigheid van natuur voor een autarkisch (over)leven kan zorgen.  
   
NO GRID wil zelfs verder navigeren van alle kaders en netwerken die ons leven verankeren aan 
bestaande systemen. Niet uit verzet, maar uit een onstuitbare drang om tot exploratie te komen: 
een ontdekkingsreis op ongekende terreinen, tussen de mazen van het net.  
   



Maar die exploratie wil geen simpele filosofie blijven. Ze wil net heel concreet zijn, handen uit de 
mouwen, gebruik makend van de bestaande kaders, al was het maar om ze leren te ontwijken.  
   
Daarom een studio op twee campussen Brussel en Gent.    
   

NO GRID_GNT  

Niveau 1: to do  
   
Twee boten, de Captal,  en de Amundsen  
   
Spitsen of platbodems zijn architecturen die onderweg zijn.  
Ze onderhandelen hun ruimte met een constant wisselende context.  
Dan eens ruilen ze in hun beweging het constant wisselende water van de rivier.  
Dan eens reiken/raken ze de kade en maken ze deel van de statische architectuur.  
   
Even, nooit voor altijd.  
Reiken, raken, ge-raken….  
   
Met dit luik willen we inzetten op het gewoon ‘doen’.  
   
We weten dat vele ‘wicked problems’ en crisissen ons soms doen twijfelen aan de effectiviteit van 
ons handelen.  
Maar de kracht van de ontwerper is nu net dat hij of zij doordrongen is van de goesting om te 
maken, te doen.   
Daarom zullen we in dit luik eerst doen en denken we vervolgens na of dat handelen.  
   
Simpelweg omdat het soms verlammend werkt om altijd te moeten vooraf denken of ons handelen 
wel correct zal zijn in relatie met de vele uitdagingen.  
   
De tijd is gekomen om de actie eerst te stellen.  
Vanzelfsprekend dient de actie kritisch geëvalueerd, aangescherpt en bijgestuurd. Maar dat kan ons 
inziens pas als er een eerste doen heeft plaatsgevonden.  
   
Stalen huid, klinknagels, azobé balken, gebogen golfplaten, fragmenten van een schip.  
Een stuurhut, een roef een cargoruimte een vooronder, loopboorden, bolders, ankers, spuigaten, 
loopbruggen en meertouwen.  
Stuk voor stuk in de tijd uitgezuiverde industriële efficiëntie. Jarenlang noeste werkomgeving waar 
wonen enkel in de restruimte kon bestaan.  
Vandaag nog slechts een stille getuige.  
Waar ontstaat de aanleiding tot nieuw detail? Waar durft herprogrammering de oude rustieke 
eigenheid aantasten of confronteren?  
Kan een nieuwe materialiteit, constructieconcept of montagelogica aanleiding zijn voor een 
programma of gebruik?  
   
-het werken aan de taken brengt rust in onze geest. Ze vragen in eerste instantie inspanning van 
onze handen, van ons lichaam.  
-we maken tekeningen, we schrobben het dek, we koken eten, we bouwen ons atelier, we ordenen 
gedachten, we zoeken de gepaste muziek, we herstellen een lekkende kraan, we ontwerpen een 
interieur, we bouwen een tafel, we rangschikken gereedschap…de ‘to do’ lijst is lang. Te lang. Ze is 
aanleiding tot kleine acties die individueel of in groep worden ‘afgevinkt’.  



Terwijl ontwerptaken en onderhoudstaken mekaar afwisselen worden de vragen getriggerd, en 
stelselmatig schrijven we ze in, in een breder discours.   
   
Wat zijn we aan het doen? Waar begint architectuur, is wat we doen esthetisch, raakt het onze ziel, 
is het klimaatneutraal, ontstaat een programma, is het sociaal of maatschappelijk relevant, kan het 
verandering teweeg brengen?  
   
Hier ontstaat de tweede lijst.   
   
   
Niveau 2: to Think  
   
De lijst van vragen of de ‘to think’ lijst.  
Ze staat tegenover de to do lijst en zoekt ankerpunten met haar resultaten.  
   
Wij denken dat de architectuur van vandaag ontstaat in die relatie. Niet in de pure actie, en niet in 
de vraag, laat staan in het antwoord, maar in de specifieke relatie tussen doen en denken.  
   
We vonden inspiratie in de werking en de realisaties van ‘POOL is COOL’ vzw in Brussel  
Zij ijveren reeds jaren voor een openluchtzwemfaciliteit in Brussel en wisten via verschillende acties 
het draagvlak hiervoor te vergroten.  
   
Niet (alleen) omdat ze zo zot zijn van zwemmen, maar   
-omdat een dergelijke functie het socio-maatschappelijk samenzijn weet te activeren,   
-de relatie met ons natuurlijke mens-zijn weet aan te spreken  
-de gender issues en klasse-werking kan overstijgen  
-water een nieuwe betekenis kan geven in een stad  
-lokale tewerkstelling kan opleveren  
-de ecologische footprint van een zwembad durft bevragen  
-event en tijdelijke infrastructuur als politiek breekijzer durft in te zetten  
-en simpelweg omdat het langs het kanaal ligt, waar onze twee boten kunnen aanmeren.  
   
  
Praktisch :  
   
Als start voor de studio organiseren we een fietstocht die ons letterlijk en figuurlijk in beweging 
brengt. We fietsen rond de haven van Gent / Brussel en beschouwen haveninfrastructuur, kades en 
boten.  
We eindigen onze trip in Gent op een boot. De Captal, en/of de Amundsen / in Brussel aan POOL IS 
COOL zwembad. De twee platboten en het zwembad zijn ankerpunt voor onze studio. Ze zijn 
voorwerp van onderzoek en ontwerpvraagstukken, maar vergen ook onderhoud en herstelling.  
We eigenen ze toe als studio-omgeving en zullen effectief ook soms ter plaatse werken.  
De eerste kennismaking zal gepaard gaan met het presenteren van de ‘to do’ lijst. Deze is lang en 
onvolledig. Ze is voorwerp van onderhandeling en kan ook aangevuld met blind-spots die jullie 
ontdekken.  
Hier formuleren jullie de eerste acties voor de eerste set van 4 weken. Ze zullen per definitie deels 
uit ontwerpacties bestaan (tekeningen en maquettes), alsook hands-on werk aan de boot zullen 
omvatten (slijpen, schilderen, schuren, vernissen….).  
Na vier weken ontwikkelen we in samenspraak de kritische laag, en creëert elk van jullie de tweede 
lijst. Zo zullen collectief werk en individuele stellingname hand in hand gaan.  
   



De debatten staan centraal. Niet alleen wij, ook jullie begeleiden mekaar.  
We spreken dan ook regelmatig af met de andere studio (Gent-Brussel > gesprekken in het Engels).  
In een wekelijks ritme zullen we dus atelierbegeleiding en workshopsessies afwisselen.  
De productie komt gaandeweg steeds dichter bij de reflectie, en het resultaat opent hopelijk nieuwe 
perspectieven voor de boten, de kades, de architectuur, het zwemmen, de wereld…  
  
Expected output:  
Design proposal / toolkit for the boats  
  
 


