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NL ARCHITECTS CRUQUIUSTERREIN AAYU OVERTOOMSEVELD SPACE&MATTER GROENOORDTERREIN 
debat op locatie 26 juni 13.00 uur debat op locatie 27 juni 09.30 uur debat op locatie 1 juli 15.30 uur

Ontwerp als activator      #2: : Drie debatten op locatie

Platform Openbare Ruimte (POR) organiseert in 2013 een reeks debatten en ruimtelijke interventies rondom het thema: ´Ontwerp als activator. Hoe kan ontwerp nieuw 
gebruik van de openbare ruimte activeren?´ Na een geslaagde aftrap van het jaarprogramma in april zijn drie ontwerpbureaus van start gegaan op drie braakliggende 
terreinen in Amsterdam en Leiden. Deze interventies bestaan uit ontwerpen die uitgevoerd worden op basis van de door POR opgestelde spelregels. In juni en juli 
organiseert POR drie debatten op locatie. Vanaf 22 juni t/m 7 juli zijn de terreinen openbaar toegankelijk en kan iedereen de ontwerpinterventies zien en beleven. 
U bent van harte welkom!

Wat zijn de bevindingen tot nu toe? Wordt de openbare ruimte daadwerkelijk geactiveerd? Kunnen de ontwerpinterventies richting geven aan een nieuwe manier van opdrachtgeven en 
nieuwe manier van ontwerpen? Tijdens de lokale debatten zal gekeken worden hoe de ontwerpers om zijn gegaan met de spelregels en hoe zij gereageerd hebben op de bevindingen 
van de startbijeenkomst in april jl.

26 juni | 13.00-14.30 uur | Cruquiusterrein Amsterdam
Ontwerpbureau: NL-Architects (aanwezig: Kamiel Klaasse, architect)
Eigenaar van het terrein: AMVEST (aanwezig: Wienke Bodewes, CEO, bestuurslid POR)
Locatie: Parkeerterrein Harbour Club Cruquiusweg 67, Amsterdam

1 juli | 15.30-17.00 uur | Groenoordterrein Leiden
Ontwerpbureau: space&matter (aanwezig: Sascha Glasl, architect
Eigenaar van het terrein: Ymere (aanwezig: Roel Steenbeek, CEO, bestuurslid POR)
Locatie: Informatiecentrum Groenoord, Leidatoweg 17, Leiden

Vervolg
Opgedane kennis en conclusies worden meegenomen naar een vervolgbijeenkomst in oktober 2013. 

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 of carolien@bureauzwirt.nl
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27 juni | 9.30-11.00 uur | Overtoomseveld Amsterdam
Ontwerpbureau: AAYU (aanwezig: Luigi Pucciano, architect)
Eigenaar van het terrein: De Key (aanwezig: Helen van Duin, directeur 
Projectontwikkeling, bestuurslid POR)
Locatie: Bouwkeet Van Wijnen, Hart Nibbrigstraat, Amsterdam

Deelnemen?
Meld u zich dan aan via wendeline.dijkman@arch-lokaal.nl onder vermelding van 
‘Ontwerp als activator #2’ en geeft u aan aan welk debat u wilt deelnemen.

http://arch-lokaal.nl/referentiebeelden-por/
http://arch-lokaal.nl/referentiebeelden-por/
http://arch-lokaal.nl/por-bevindingen-bijeenkomst-ontwerp-als-activator-1/
http://www.platformopenbareruimte.nl

