Tijdelijk ontwerp van
de openbare ruimte
Hoe kan tijdelijk ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte
activeren? Deze vraag was de aanleiding voor een debat van
het Platform Openbare Ruimte (POR) op 10 april in het Kasteel De
Vanenburg in Putten, tijdens de Week van de Openbare Ruimte.
space&matter, NL architects en AAYU waren uitgenodigd een
visie te presenteren over het activeren van braakliggende
terreinen. In opdracht van POR geeft space&matter een tijdelijke invulling aan een braakliggend terrein in Leiden.
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Tijdelijke gebruik (tien jaar) van de voormalige scheepswerf Ceuvel Volharding in
de Buiksloterham in Amsterdam-Noord.
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