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 ONTWERP ALS



Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren? 

Zie jij mogelijkheden in het benutten van braakliggende terreinen? Ken je terreinen waarvan de eigenaar zich voor het dilemma 
gesteld ziet dat géén gebruik beter is omdat eventueel succes zich tegen hem zou kunnen keren? En heb je misschien een inspirerend 
idee? Platform Openbare Ruimte nodigt je uit om op woensdag 10 april 2013 mee te praten over lichte – tijdelijke - en  activerende 
ontwerpinterventies. 

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: Ontwerp als activator. 
Deze bijeenkomst is de start van het POR jaarprogramma 2013. POR roept ontwerpers, gemeenten, woningcorporaties, lokale architectuurcentra, 
organisaties en iedereen die zich aangesproken voelt op om deel te nemen en mee te denken over de vraag: Hoe kan ontwerp nieuw gebruik van 
de openbare ruimte activeren? De bijeenkomst staat in het teken van inspireren en match-making.

Programma

10.30 - 10.40 uur   Introductie door Adri Duivesteijn, bestuurslid Platform Openbare Ruimte
10.40 - 11.00 uur  Toelichting op jaarprogramma POR 2013 door Carolien Ligtenberg
    Voorbeelden van tijdelijke interventies in de openbare ruimte 
    Voor een sneakpreview zie de referentiebeelden op www.platformopenbareruimte.nl 
11.00 - 11.30 uur   Uitgangspunten voor ruimtelijke interventies 
    Presentaties van Daniel Höwekamp (AAYU), Erik-Jan Vermeulen (Concrete ovb) en Maider López 
    (Maider López ovb) 
    Wat zijn hun aanknopingspunten? Waarmee willen ze aan de slag?
11.30 - 12.00 uur   Discussie onder leiding van Adri Duivesteijn
12.00 - 12.30 uur   Match-making: terrein zoekt invulling. Heb jij een goed idee om een terrein een tijdelijk invulling te geven? Kom   
    naar de bijeenkomst of neem contact op met Carolien Ligtenberg, carolien@bureauzwirt.nl, T 06-13064867 
     
De bijeenkomst vindt plaats tijdens de Themadag Ontwerp & Inrichting van de Week van de Openbare Ruimte 2013 (zie www.wvdor.nl).
Je kunt op drie manieren deelnemen aan de POR-sessie en/of de Themadag Ontwerp & Inrichting. Kijk voor meer informatie op 
www.platformopenbareruimte.nl 

POR start vanaf 2013 met een estafetteprogramma. Op diverse plaatsen zal de openbare ruimte thematisch ter discussie worden gesteld 
in de vorm van debatten en ruimtelijke interventies. De coördinatie is ondergebracht bij Architectuur Lokaal. In 2013 is architect Carolien 
Ligtenberg uitgenodigd het jaarthema ‘Ontwerp als activator – hoe kan ontwerp nieuw gebruik van de openbare ruimte activeren’ inhoud 
te geven. Voor meer informatie: www.platformopenbareruimte.nl
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