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Vrijdag

08:15 |  Vertrek Thalys uit Amsterdam CS

08:34 |  Vertrek Thalys uit Schiphol

08:58 |  vertrek Thalys uit Rotterdam CS

12:35 |  Aankomst Gare du Nord 
   
13:00 |  Aankomst hotel & inchecken
      
13:45 |  Lunch & introductie

15:00  |  Bezoek le Garance

16:30 |  Bezoek Hotel de Ville

18:30 |  Bezoek Lafayette Anticipations

20:30  |  Diner 
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Zondag

09:00 |  Onbijt 
   
10:30 |  Bezoek Notre Dame
           
11:30 |  Vrije ruimte

14:45 |  Verzamel in Gare du Nord

15:25 |  Vertrek trein richting Nederland

19:02 |  Aankomst Thalys Rotterdam CS

19:25 |  Aankomst Thalys Schiphol

19:44 |  Aankomst Thalys Amsterdam CS

Zaterdag

08:00 |  Ontbijt in het hotel 
   
09:30  |  Bezoek Les Courtillières

11:00  |  Rondleiding Docks en Seine  
      
12:30  |  Lunch

14:00  |  Rondleiding Foundation Seydoux

16:00 |  Bezoek MacDonalds Warehouse

17:30  |  Koffie

18:15  |  Bezoek le Centquatre (104)

19:30  |  Diner 
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ag
Programma | VRIJDAG
 

 

12:35  # 1 Aankomst Gare du Nord 
   
13:00  # H Aankomst hotel:
   Mercure Paris Montmartre Sacré-Coeur Hotel
      
13:45   Lunch & introductie 
   
15:00   #2 Bezoek le Garance 

16:30  #3 Bezoek Hôtel de Ville
   
18:30  #4 Bezoek Lafayette Anticipations
   
20:30    Diner
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1

2

3

4

locaties
  
# 1 Gare du Nord 
 - Jacques Hittorff

# 2 Le Garance
 - Brigitte Metra 

# 3 Hôtel de Ville 
 - da Cortona & Ballu| 

# 4 Lafayette Anticipations
 - Rem Koolhaas
 
# H Hotel: Mercure Paris   
 Montmartre Sacré-Coeur 

H
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Lunch | Au Gourmet
19 Rue de Bruxelles, Paris.
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Lunch | Au Gourmet Diner | Le Trésor
Le
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ré
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r

9 Rue du Trésor, Paris.
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# 2 | Le Garance

Oospronkelijk in gebruik als 
bus remise

Transformatie 
Architect Métra + Associés
Oplevering: 2015

Adres
18 Rue des Pyrénées

We krijgen een tour door het gebouw 
van architecte Birgitte Metra. Zij heeft 
veel ervaring met culturele projecten 
op een grote schaal door haar jaren bij 
Ateliers Jean Nouvel. 

Le Garance is een transformatie 
en uitbreiding van een voormalige 
busremise van 30.000 vierkante meter. 
De extra ruimte biedt een gemixed 
programma met het kantoor van het 
Ministerie van Binnelandse Zaken, een 
universiteit en een kinderopvang. Het 
is een stedelijk architectonisch project. 
Een symbool van architectonische 
diversiteit en het eerste in zijn soort 
in Europa. In totaal is dit project 
met divers programma 80.000 bruto 
vloeroppervlakte. Deels met een 
opvallende rode gevel en deels met wit 
gestempeld composietbeton. 

Het project is een echt stuk van de stad 
met de lengte van bijna 10 gebouwen 
lang. Het duurde 12 jaar om het project 
op te leveren, met aanpassing van 
verschillende regelgeving en veel 
gesprekken tussen het transportbedrijf, 
de architect en de gemeente Parijs. 
Bijzonder aan dit project is dat de 
universiteit zo centraal gesitueerd is 
en daarmee gebruik maakt van het 
bestaande openbaarvervoersnetwerk. 
De universiteit is op deze plek 
blijven zitten om optimaal gebruik 
te kunnen maken van het openbaar 
vervoer. Een bijzondere combinatie 
van programmaonderdelen, en de 
succesvolle gesprekken tussen 
de opdrachtgever, architect en 
de gemeente leiden tot goede 
verstandhouding tussen deze partijen. 

Le
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# 2 | Le Garance
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# 3 | Hôtel de Ville

Architecten 
Dominique de Cortone & 
Pierre Chambiges
Oplevering: 1628

Adres:
Place de l’Hôtel de Ville

In het stadhuis van Parijs hebben we 
een afspraak met Marion Waller van 
de Gemeente Parijs. Zij is adjunct-
directeur op het gebied van stedelijke 
vernieuwing en noemt zichzelf een 
omgevingsfilosoof. Ze is één van de 
sleutelfiguren in in het implementeren 
van Reinventing.Paris. 

Met Marion Waller staat een uur lang 
een “expertise exchange” op het 
programma. Marion zal renovatie- 
en transformatiestrategieën van 
Parijs toelichten en het NRP zal de 
Nederlandse innovatieve expertise 
presenteren.

Tegelijkertijd zijn we in het stadhuis van 
Parijs: Hôtel de Ville de Paris. In 1357 
kocht Étienne Marcel aan de place de 
Grève, sinds 19 maart 1803 place de 
l’Hôtel-de-Ville, het Maison aux piliers, 
Huis met de pilaren. In 1533 besloot 
koning Frans I om dit gebouw geheel te 

slopen en een prestigieus groot stadhuis 
te realiseren, geheel in renaissancestijl.

Pas na twee eeuwen, in 1835, werd het 
gebouw uitgebreid met twee zijvleugels. 
Tijdens de Commune van Parijs werd 
het gebouw op 18 januari 1871 door 
revolutionairen in brand gestoken, 
waarbij het bijna geheel werd verwoest. 
De restauratie begon in 1873 en duurde 
tot 1882. Hierbij werd de originele 
16e-eeuwse façade in ere hersteld en 
kreeg het interieur een geheel nieuwe 
indeling.

Het plein voor dit gebouw is berucht om 
de terechtstellingen die er plaatsvonden.

H
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# 3 | Hôtel de Ville
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#4 | Lafayette Anticipations

19e-eeuws industrieel 
gebouw

Transformatie
Office for Metropolitan 
Architecture (OMA)
Oplevering: 2012

Adres
9 Rue du Plâtre

Architectuur als de grote verdwijntruc. 
Rem Koolhaas, die toch niet 
bekendstaat om zijn bescheidenheid, 
heeft in het centrum van Parijs een 
gebouw neergezet dat vanaf de straat 
volkomen onzichtbaar is. Zelfs een 19 
meter hoge toren van staal en glas gaat 
helemaal schuil achter de 19de-eeuwse 
gevel van de Fondation Lafayette 
Anticipations, de kunststichting van de 
warenhuisketen Galeries Lafayette.

De Franse belastingwetten maken 
investeren in kunst aantrekkelijk. 
Veel grote bedrijven hebben daarom 
hun eigen kunststichting opgezet. De 
Amerikaanse architect Frank Gehry 
bouwde in het Bois de Boulogne een 
barok museum voor de Foundation van 
luxemerk Louis Vuitton. De creatie van 
Koolhaas is een soort anti-Vuitton. Een 
discreet gebouw, dat volledig opgaat 
in de historische omgeving van de 
Marais. Geen groot gebaar, maar een 

slimme verbouwing van een gebouw 
uit 1891, in de hoogte uitgebreid met 
een minimalistische, bijna transparante 
toren.

Uiteindelijk koos Koolhaas een 
andere oplossing. Op de binnenplaats 
werd een toren van 19 meter hoog 
geconstrueerd, met een ‘curatoriale 
machine’: vier platforms die in hoogte 
kunnen worden versteld. Daardoor 
zijn er veel mogelijkheden. Als we alle 
platforms helemaal laten zakken, krijg 
je een ruimte waarin je heel grote, hoge 
werken kunt exposeren. Maar je kunt 
ook de expositieruimte vergroten door 
een platform te laten aansluiten op een 
verdiepingen. Je kunt alle vier platforms 
op een ander niveau zetten. In totaal zijn 
er 49 variaties.
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#4 | Lafayette Anticipations
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ag
Programma | ZATERDAG

08:00   Ontbijt in het hotel 

09:30   # 1 Bezoek Les Courtillières
   
11:00   # 2 Rondleiding Docks en Seine 

12:30    Lunch
          
14:00   # 3 Rondleiding Fondation Jérôme Seydoux- Pathé  

16:00  # 4 Bezoek MacDonalds Warehouse

17:30   Koffie
 
18:15   # 5 Bezoek le 104 
   
19:30    Diner 
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Locaties 
# 1 Les Courtillières
 -  Émile Aillaud

# 2 Docks en Seine
 - Nicolas Vrignaud

# 3 Fondation Jérôme 
 Seydoux- Pathé
 - Renzo Piano

# 4 MacDonalds Warehouse
 - OMA

# 5 Le 104
 - Edouard Delebarre de Bae

# H Hotel: Mercure Paris     2

4

3

1

H

5
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Lunch | Virgule
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9 Rue Véronèse, Paris.
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Lunch | Virgule Diner | Le Grand Central
Le
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al 5 Rue Curial, Paris.
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Les Courtillières 

Émile Aillaud
Oplevering: 1956

Transformatie
Agence RVA met grafisch 
kunstenaar: Pierre di Sciullo 
voor het gevelontwerp

Opgeleverd: 2016

In Bobigny vinden we enkele Grans 
Ensembles, grote concentraties sociale 
huurwoningen, gebouwd in de jaren 
’60 en ‘70. Het Cité les Courtillières-
Le Serpentin is ontworpen door Émile 
Aillaud uit 1954. Vanuit de lucht is dit 
een vrij uitgestrekte wijk, bestaande 
uit een eindeloos slingerend gebouw 
rondom een binnentuin van 500m x 
200m, en twee clusters met woontorens. 

les Courtillières-Le Serpentin bevat 
600 woningen en is gerenoveerd 
door ANRU, een landelijk 
renovatieprogramma. De gevels zijn aan 
de buitenzijde geïsoleerd en bekleed 
met subtiel in kleur verlopende tegeltjes, 
de liften zijn vernieuwd, de woningen 
zijn van binnen gerenoveerd en er zijn 
PV panelen op de daken geplaatst. Ook 
het centrale park met een oppervlak 
van 4,2 ha wordt helemaal opnieuw 
ingericht. Van de lange slinger is een 
klein stukje gesloopt om het complex 

beter te verbinden met de omgeving. 
De inrichting van de openbare ruimte 
oogt een stuk hoogwaardiger met een 
veel rijkere beplanting. Voorheen was er 
alleen gras met bomen. Ook is er een 
grote speelvoorziening voor kinderen 
gekomen die al druk wordt gebruikt.
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Les Courtillières 
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Docks en Seine

Oorsponkelijk functie: 
haven pakhuis, 1909
architect: 
Georges Morin-Goustiaux

Transformatie
Jakob + MacFarlane
Oplevering: 2012

Adres
34 Quai d’Austerlitz

Hier ontmoeten we de Franse 
architecten: Brendan McFarlane en/
of Dominique Jakob. Zij ontwierpen de 
transformatie van dit voormalige pakhuis 
naar een modeschool, winkelcentrum, 
expositiehal en restaurant. 

In 1909 werd de bouw van het nieuwe 
industriële magazijn aan de oever van 
de Seine in Parijs toevertrouwd aan 
de Franse architect Georges Morin-
Goustiaux. Deze opslagplaats werd 
oorspronkelijk gebruikt als opslagplaats 
voor goederen op doorreis van 
binnenvaartschepen naar het station 
van Austerlitz. De architect maakte 
een spannende keuze. Hij besloot de 
gevel van het pakhuis niet te versieren. 
In plaats daarvan verliet hij de ruwe 
betonstructuur. Hoewel zijn creatie 
vandaag de dag als zeer modern wordt 
beschouwd, was ze destijds nogal 
controversieel. 

In 2005 besloten de Franse autoriteiten 
om dit oude pakhuis een nieuw leven 
te geven. “Jakob + MacFarlane”, een 
Parijse architectenbureau onder leiding 
van Dominique Jakob en Brendan 
MacFarlane, werd geselecteerd om deze 
plaats om te vormen tot de Cité de la 
Mode et du Design, ook bekend als de 
Docks. Deze architecten besloten om 
de betonnen structuur te behouden en 
het een ongelooflijke nieuwe bekleding 
te geven. Geïnspireerd door de loop van 
de Seine, is deze afdekking gemaakt 
van metaal en geëtst glas. Dankzij de 
waterreflecties heeft de nieuwe gevel 
een bijzondere groene kleur. Yann 
Kersalé, een Franse conceptuele 
kunstenaar, was verantwoordelijk voor 
de verlichting, die ‘s nachts deze plek tot 
leven brengt.
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Docks en Seine
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Fondation Jérôme Seydoux- Pathé

Transformatie
Renzo Piano
Oplevering: 2014

Adres
73 Avenue des Gobelins

Sterachitect Renzo Piano heeft, vlakbij 
Place d’Italie, een tempel gebouwd 
voor de stomme film. De naam Pathé 
wordt tegenwoordig geassocieerd met 
multiplexbioscopen, maar de glorietijd 
van het bedrijf lag in de hoogtijdagen 
van de stomme film. Voor de Eerste 
Wereldoorlog was niet Hollywood, maar 
Parijs het mekka van de filmwereld. 
Pathé, uit 1896, maakte films en 
exploiteerde bioscopen van Moskou tot 
New York. 

Tijdens een rondleiding zien we op 
de hoogste en mooiste verdieping 
een koepel van glas als omgekeerde 
scheepsromp, bij elkaar gehouden 
door houten bogen. Over het glas 
spande Piano een tweede koepel van 
zesduizend geperforeerde metalen 
plaatjes, waardoor het licht gedempt en 
gelijkmatig binnenvalt.
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Fondation Jérôme Seydoux- Pathé
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MacDonalds Warehouse

Voormalige pakhuis
uit 1960

Transformatie
Coördinatie door
XDGA met Floris Alkemade
Stedenbouw door
OMA en verschillende 
architecten bureaus
2012 - 2015

Adres
141 Boulevard Macdonald

In het noordoosten van Parijs, het 200 
hectare grote Paris Nord-Est’ ligt het 
Macdonald Warehouse, een voormalig 
pakhuis van 627 meter lang gelegen 
aan de Boulevard Macdonald. 

Ondertussen is het ‘Macdo’ is in 2015 
getransformeerd naar een woonblok 
met 87 appartementen door het 
architectenbureau OMA (Office for 
Metropolitan Architecture), FAA (Floris 
Alkemade Architect) en XDGA (Xaveer 
De Geyter Architects). In het masterplan 
is de buitengewone lengte van het 
oorspronkelijke gebouw behouden en 
aangevuld met een nieuwe gelaagde 
huid om het een hedendaagse omvang 
en diversiteit te geven. 

In plaats van een belemmering, vormt 
het Macdo nu een katalysator voor een 
levendige, moderne opkomende wijk.   
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MacDonalds Warehouse
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Centquatre / #104

Voormalige gemeentelijk 
begrafenisondernemer
opgeleverd: 1874

Transformatie
Transformatie tot openbaar 
cultureel centrum,
Atelier November,
2008

Adres
5 Rue Curial

Het oorspronkelijke gebouw werd 
in industriële stijl van de 19e eeuw 
opgetrokken door architecten Edouard 
Delebarre de Bae and Godon. 

Voor 120 jaar werd dit gebouw gebruikt 
als gemeentelijk begrafenisondernemer, 
hier werkte meer dan 1000 mensen aan 
150 begrafenissen per dag. 

Sinds 1997 is het officieel een historisch 
monument en zetten de toemalige 
burgemeester van Parijs het gebouw 
in een plan voor stedelijke verniewing 
om er zeker van te zijn dat het werd 
behouden en getransformeerd. In 2003 
werd Atelier Novembre aangenomen als 
architect. Zij transformeerde het gebouw 
naar een openbaar cultureel centrum 
waar artiesten en allerlei disciplines 
elkaar ontmoeten. Gestitueerd in een 
minder welgesteld deel van Parijs heeft 
het openbare karakter van het gebouw 
en allerlei programmering voor de buurt 

ook een sociale toevoeging. 
De architectuur werd zo samen met 
het programma ontworpen. De ruimtes 
moesten eenvoud, flexibiliteit en 
betrouwbaarheid uitstralen. 

Het is een uniek ensemble geworden 
waar kunst in al zijn vormen voor 
allerlei doelgroepen elkaar ontmoeten. 
In stijl van een nieuwe generatie, 
waarin de dialoog tussen kunst en 
culturele praktijken meer mengt werd 
het CentQuatre een onderdeel van 
het stedelijke verniewingsproces en 
onderdeel van een veranderende kunst 
en cultuursector. 
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Centquatre / #104
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Programma | ZONDAG

09:00   Onbijt 
   
10:30  # 1 Bezoek Notre-Dame
          
11:30    Vrije ruimte

14:45   Verzamelen Gare du Nord

15:25   Trein terug
   

5
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locaties 
# 1 Notre-Dame 
 - Peter of Montereau 

# 2 Parc des Buttes-Chaumont
 Stadspark

# 3 La Promenade Plantée
 Wandelroute 
 
# 4  Marché aux Puces
 Vlooienmarkt

#5 Palais de Tokyo
 Museum moderne kunst

# 6 Musée D’Orsay 
 Kunstmuseum

# 7  Musée Picasso
 Kunstmuseum

# 8 Sainte Chappele
 Kapel

# 9 Gare d’Austerlitz 
 Treinstation

# 10  Place de la République
 Plein
 

2

3

4

1

9

8

6 7

10
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# 1 | Notre Dame

Bouwheer: Maurice de Sully, 
bisschop van Parijs
1163-1345

Transformatie
Eugène Viollet-le-Duc
1845-1868

Adres
6 Parvis Notre-Dame

De kathedraal Notre-Dame de Paris is 
een in vroeggotische stijl opgetrokken 
kathedraal op het Île de la Cité, in het 
centrum van Parijs. 

De kathedraal onderging vanaf 1845 een 
23 jaar durende restauratie door Eugène 
Viollet-le-Duc, om de beschadigingen 
van de Franse Revolutie te herstellen. 
Viollet-le-Duc verving de deels vernielde 
koningsbeelden in het voorfront door 
zelfontworpen beelden. Hij plaatste ook 
een nieuwe vieringtoren of flèche op het 
dak van de kathedraal. Sinds 1991 is er 
een nieuw restauratieproject. 

Op 15 april 2019 brak er in de avond 
tijdens restauratiewerkzaamheden 
een hevige brand uit, die zich vanuit 
het middenschip snel verspreidde.
Het dak en de centrale torenspits 
(vieringtoren) stortten in. De rest van het 
gebouw, alsook een aantal belangrijke 
kunstschatten, kon nog worden gered.

De Franse senaat vreest dat de herbouw 
van de Notre-Dame in Parijs een haastig 
prestigeproject wordt van president 
Emmanuel Macron. De senatoren 
hebben daarom een wetsvoorstel om 
de herbouw snel mogelijk te maken op 
een aantal punten gewijzigd. Zo wilde de 
Franse regering eigenlijk regels omtrent 
milieu en erfgoed zoveel mogelijk links 
laten liggen.

Ook op een ander punt keerde de 
Senaat zich tegen de wensen van de 
president. De senatoren lieten in de 
wet opnemen dat de restauratie trouw 
moet blijven aan ‘de laatste visuele 
staat’ van de kathedraal zoals die voor 
de brand was. President Macron had 
juist opgeroepen tot een ‘inventieve 
reconstructie’, die een ‘een alliantie 
tussen traditie en de moderniteit’ zou 
moeten worden.
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# 1 | Notre Dame
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2 | Parc des Buttes Chaumont 
stadspark

Een derde grootste stadspark van Parijs. 
Dit park kent verschillende hoogte-
verschillen en fraaie uitzichten over de 
stad. Napoléon III liet dit park realiseren 
ten tijde van de Haussmaniaanse stede-
lijke veranderingen. Opvallend punt is de 
tempel van de Sibylle uit 1869. 

3 | La Promenade Plantée 
Wandelroute

De Promenade Plantée komt uit 1993 
en is een smal opgetild park van 
4,7 kilometer dat de route van een 
oude treinbaan volgt. Jaren voor de 
ontwikkeling van de New York High Line. 
Onder het park in de bogen zijn winkels 
gesitueerd en het park vormt een 
verborgen wandelroute boven de stad. 
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4 | Marché aux puces 
Vlooienmarkt 

Parijs staat bekend om zijn vele 
vlooienmarkten. De bekendste en 
grootse is de Marché aux Puces, wat 
letterlijk markt van de vlooien betekent. 
Deze markt vind je net buiten het 18e 
arrondissement en is uitgespreid over 
zeven hectares. Bereid je wel voor op 
gigantische drukte.

Slenter
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5 | PALAIS DE TOKYO 
Modern museum

Museum van moderne kunst. Het Oor- 
spronkelijke gebouw is getransformeerd 
door Lacaton & Vassal die het gebouw 
stripte tot de constructie en deze ruwe 
materialen in zicht hielden, waarmee het 
geen stereotype white-box museum is. 

6 | MUSEE D’ORSAY 
Kunstmuseum

Kunstmuseum dat de westerse 
kunst- geschiedenis tussen 1848 en 
1914 belicht en is gesitueerd in een 
voormalige treinstation Gare D’Orsay. 
Deze werd vanaf 1980 verbouwd door 
de Italiaanse architecte Gae Aulenti. 
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7| MUSEE PICASSO 
Museum over Picasso 

Het Picassomuseum geeft een overzicht 
van de totale werk van Pablo Picasso en 
is gesitueerd in het Hotel Salé in Parijs. 
Een gebouw uit de 17e eeuw in de 
Parijse wijk: le Marais. 

Cultuur
t ips
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8 | Sainte Chapelle 
kapel

De Sainte-Chapelle is een kapel op 
het Île de la Cité in Parijs. In 1241 is de 
kapel ontworpen en is binnen zeven jaar 
gebouwd. Het is gebouwd in rayonnant 
gotische stijl. De hoge verlichte ruimte 
met glas in lood geeft een spirituele 
ervaring. 

9 | Gare d’Austerlitz 
Treinstation

Gare D’Austerlitz is een van de 7 grote 
kopstations in Parijs. Het opspronkelijke 
gebouw komt uit 1840. Herontwerp van 
het Austerlitz treinstation en omgeving 
door Jean Nouvel en wordt op dit 
moment geconstrueerd. 
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10 | Place de la Republique
Plein

Een van de zeven grootste pleinen 
van Parijs ondergaat momenteel een 
transformatie. Dit plein, en belangerijk 
beeld van de filmindustrie wordt meer 
voetganger en fiets vriendelijke te 
maken, krijgt meer groen en minder 
verkeersvervuiling.

Meer 
projecten




