
 PUBLIC SPACE

10 OKTOBER 2013 | 13.00-18.30 UUR | PAKHUIS DE ZWIJGER | AMSTERDAM

 REACTIVATING
VAN ONTOEGANKELIJKE RESTRUIMTE TOT UITNODIGEND PUBLIEK TERREIN



Van ontoegankelijke restruimte tot uitnodigend publiek 
terrein

Met o.a.: Adri Duivesteijn (POR), Joop de Boer (Pop-Up City), Maider Lopez, 
Indira van ‘t Klooster (A10 magazine), NL Architects, spaceandmatter, Aayu, 
Nils van Beek (TAAK), Helen van Duin (De Key), Wienke Bodewes (AMVEST), 
Roel Steenbeek (Ymere), Walter van Peijpe (Groenlinks, Leiden) en Carolien 
Ligtenberg (POR). Georganiseerd door Platform Openbare Ruimte*.

Door stagnerende bouwprocessen en financieringsproblemen komen tijdelijk 
braakliggende terreinen steeds vaker voor. In Nederland wordt het totaal 
geschat op 20.000 hectare met een waarde van 3 miljard euro. Grotendeels met 
een treurig hek eromheen. Het Platform Openbare Ruimte (POR) onderzoekt 
nieuwe strategieën voor tijdelijk grondgebruik onder de noemer “Ontwerp als 
activator van de veranderlijke openbare ruimte.”

Bottom-up initiatieven en bewonersparticipatie zijn succesvol, maar bij 
tijdelijke bestemmingen schrikt dat opdrachtgevers af uit angst voor 
aansprakelijkheidsclaims en kolonisatiegedrag. Door ontwerp als activator 
in te zetten kan het terrein tijdelijk openbaar worden terwijl de zeggenschap 
erover beter gewaarborgd is. Die route vereist een andere houding van 
opdrachtgevers, ontwerpers, stadsplanners en de bestuurders. Ook is het 
noodzakelijk om een nieuw instrumentarium te ontwikkelen om met deze 
openbare ruimte om te gaan. Hoe kan deze veranderlijke ruimte optimaal 
worden benut? Welke strategieën werken? Hoe pak je het aan? Is het tijd voor 
een stadscurator? 

Reactivating Public Space gaat over hoe opdrachtgevers ontwerpen voor 
tijdelijke openbare ruimte ten volle kunnen benutten en inzetten als strategie 
voor de snel en continu veranderende stad.

10 oktober 2013, Pakhuis de Zwijger te Amsterdam

*Platform Openbare Ruimte
Platform Openbare Ruimte is een voortzetting van de stichting Omgevings-
architectuurprijs (OAP). De inhoudelijke en praktische coördinatie is ondergebracht 
bij Architectuur Lokaal. In 2013 verzorgt architect Carolien Ligtenberg (bureau 
ZWIRT) het jaarthema ‘Ontwerp als activator van de veranderlijke openbare ruimte’. 
Het bestuur van POR bestaat uit Adri Duivesteijn (Senator Eerste Kamer der Staten 
Generaal, voorzitter POR), Helen van Duin (Directeur Projectontwikkeling De Key), 
Wienke Bodewes (CEO Amvest), Roel Steenbeek (Raad van Bestuur Ymere), Peter 
Dordregter (Dordregter Advies), Jan Rutten (Janrutten.com), en Willem Verbaan (Lector 
Hogeschool van Amsterdam).

vierREACTIVATING PUBLIC SPACE



    
De veranderlijke openbare ruimte is ook buiten Nederland onderwerp van 
onderzoek en analyse. Wat betekent veranderlijk gebruik voor de continue 
ruimtelijke opgave van de stad?

Indira van ‘t Klooster
Indira van ‘t Klooster is onder meer senior projectleider bij Architectuur 
Lokaal, hoofdredacteur van Europese architectuur tijdschrift A10 new 
European architecture en schrijver van het boek REACTIVATE! Vernieuwers 
van de Nederlandse architectuur. Vanuit die achtergrond zal zij de 
ontwikkelingen in Europa beschrijven en een koppeling maken met de 
strategieën van Urban Catalyst, The power of temporary use, van de auteurs 
Klaus Overmayer, Philipp Oswalt en Philipp Misselwitz.  Urban Catalyst heeft 
de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar het nut van tijdelijk gebruik van 
braakliggende terreinen in verschillende Europese steden. 

PROGRAMMA

Joop de Boer
Joop de Boer is directeur van Golfstromen en curator van Pop-Up City, 
een blog dat bericht over ontwerpen, trends en ideeën voor de stad van de 
toekomst. Het blog richt zich vooral op nieuwe concepten, strategieën en 
methoden voor een dynamische en flexibele interpretatie van stedelijk leven. 
Nieuwe trends in stedelijke cultuur. Het blog is een project van Golfstromen, 
een ontwerp- en marketingbureau in Amsterdam. Ook internationale bloggers 
leveren bijdragen aan Pop-Up City. 
http://popupcity.net

INTERNATIONALE CONTEXT 113.15 - 14.15 UUR



Het scheppen van nieuwe condities en het ontwikkelen van nieuw 
instrumentarium is noodzakelijk om de veranderlijke openbare ruimte te 
activeren. Dat vereist een bemiddelaar. Binnen de kunst is deze praktijk al 
langer gebruikelijk. Die ervaringen zijn zeer relevant voor de architectuur. 

Nils van Beek, curator TAAK
Doordat ontwerpprocessen steeds korter, kleinschaliger en meer 
fragmentarisch zijn geworden, is de noodzaak groot om op een andere 
manier naar te kijken naar het formuleren van de ontwerpopgave en het 
begeleiden daarvan. Een belangrijke speler in dit veld is de bemiddelaar. 
Binnen het domein van de kunst bestaat de rol van de bemiddelaar al heel 
lang en is zijn taak duidelijk.Vanuit zijn positie moet hij de opdrachtgever 
steeds op nieuwe wijze enthousiasmeren en overtuigen van zijn actieve 
rol en verantwoordelijkheid - zowel tijdens als na afloop van het project. 
Tegelijk is hij ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de kunstenaar 
en het scheppen van ruimte voor diens creatieve proces. Aan de hand 
van voorbeelden uit een aantal kunstprojecten zal TAAK ingaan op de 
verschillende facetten die belangrijke zijn in deze rol, zoals: de duiding 
en betekenis van het project waarborgen, de positiebepaling en nieuwe 
samenwerking, de formulering van context en de vraag en de bemiddeling in 
het proces tussen opdrachtgever, maker en publiek en gebruiker.

Carolien Ligtenberg, coordinator POR 
We zien dat de bestaande stad continu en met een grotere snelheid dan 
voorheen verandert. De ontwikkeling van de stad zal de komende jaren 
voornamelijk plaats vinden binnen die dynamiek en veranderlijkheid van de 
bestaande stad. Het gaat daarbij om leegstaande gebouwen, lege plekken, 
materiaalstromen, toepassing van innovatieve tecnologie en sociale activatie. 
De veranderlijke openbare ruimte is daarbinnen een belangrijke opgaven 
omdat hij directe invloed heeft op de kwaliteit van de stad. Er is een enorme 
ontwikkeling gaande in hoe om te gaan met deze nieuwe opgaven. Dat vereist 
een andere houding van opdrachtgevers, ontwerpers, stadsplanners en de 
bestuurders en het ontdekken van nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook 
is het noodzakelijk om een nieuw instrumentarium te ontwikkelen om met 
deze openbare ruimte om te gaan. Er is een een nieuwe intermediair nodig: de 
stadscurator. Om uit te kunnen stijgen boven de nu nog vaak plaatsgebonden 
incidenten.  En om het fenomeen tijdelijkheid en veranderlijkheid te integreren 
binnen cityplanning. Haar ontwerpbureau ZWIRT is geheel geënt op dit 
vraagstuk.

CURATOREN VAN DE TIJDELIJKE RUIMTE 114.15 - 15.10 UUR



Camiel Klaasse, NL Architects
Veranderlijkheid als versterkende stadsidentiteit. Niemandsland krijgt 
identiteit door informele en veranderlijke planning te hanteren. Dat leidt tot 
andere processen en een andere houding van gemeenten.

Greening the City- Cruquiusterrein, Amsterdam
NL-Architects ontwierp voor het parkeerterrein naast de Harbour Club 
een tijdelijke golfbaan, te gebruiken door de bezoekers van de club en de 
bewoners van de buurt. De tijdelijke golfbaan kan gezien worden als abstracte 
metafoor voor de veranderende houding. Waarbij Cruquius staat voor een 
stedelijke ontwikkeling geënt op continue tijdelijkheid en veranderlijkheid 
in tegenstelling tot de meer aangeharkte binnenstedelijke wijken als Borneo-
Sporenburg.

Luigi Pucciano, Aayu
Nieuwe ongereptheid versus regelgeving. Een verschuiving van institutioneel 
onderhoud van de openbare ruimte naar programmering en uitnodigend 
eigenaarschap waarbij leefbaarheid en ontmoeting centraal staan.

Bee Shrine
Aayu heeft in Overtoomseveld het terrein dat wacht op ontwikkeling invulling 
gegeven door tijdelijke natuur te versterken en omwonenden bewust te maken 
van de kwaliteit die tijdelijke natuur kan hebben voor de leefomgeving. Op 
veel braakliggende terreinen wordt een natuurwerend beheer gevoerd omdat 
beschermde biodiversiteit toekomstige ontwikkeling kan blokkeren. Een 
andere houding ten aanzien van beheer en gebruik is noodzakelijk.

Marthijn Pool, space&matter
Collectieve openbare ruimte versus gebruik en programmering. Dient publieke 
ruimte primair een collectief belang? Moet deze geprogrammeerd worden, 
of is het juist een ruimte die volledig in het teken staat van vrijblijvend 
gelegenheid bieden voor terloopse ontmoetingen?

Common Fence
space&matter heeft de hekken die normaal gesproken het terrein afsluiten 
ingezet om juist een vrij te gebruiken ruimte voor de buurt mee te creëren. 
De vraag is of zo’n buurt-plek actief geprogrammeerd moet worden of dat 
het helemaal overgelaten moet worden aan de buurtbewoners. En wat is de 
rol van communicatie en nieuwe media hierin? Dient deze ruimte primair 
een collectief belang of is dat pas aan de orde zodra het in ieder geval ook een 
eigen individueel doel heeft? Of is het juist een ruimte die volledig in het teken 
staat van vrijblijvend gelegenheid bieden voor terloopse ontmoetingen?

ACTIVATORS VAN DE OPENBARE RUIMTE 116.00 - 16.45 UUR



De betekenis van veranderlijk gebruik als stedelijke opgave
Vraaggesprek met verschillende partijen die betrokken zijn bij het realiseren 
van tijdelijke interventies in de openbare ruimte.
Wat zijn hun ervaringen? Hoe zien zij hun rol in de opgave van de 
veranderlijke openbare ruimte? Wat levert het hen op?

Wienke Bodewes (AMVEST), Helen van Duin ( De Key), Roel Steenbeek 
(Ymere) en Walter van Peijpe (Raadslid Groenlinks, Leiden).
Discussie onder leiding van Adri Duivesteijn.

STEDELIJKE OPGAVE 116.50 - 18.00 UUR

MAIDER LOPEZ 118.00 - 18.15 UUR

Column
Dit project heeft een belangrijke rol gespeeld in het jaarprogramma van POR. 
Maider Lopez vertelt zelf over wat het beeld en de ingreep teweeg heeft 
gebracht.

‘Een voetbalveld op het Sharjah Museum Square waarbij straatmeubilair 
samen gaat met het voetbalspel. Nieuwe manieren om openbare ruimte te 
ervaren worden door dit voetbalveld opgeroepen; het suggereert nieuw 
gebruik van het plein en een nieuwe structuur voor een stedelijke ruimte.’

9de Sharjah Biennale, 2007. Arabische Emiraten

ADRI DUIVESTEIJN 118.15 - 18.30 UUR

Wrap-up
Adri Duivesteijn sluit het symposium af als dagvoorzitter van het symposiun 
‘Reactivating Public Space’ en voorzitter Platform Openbare Ruimte.



13.00 - 13.15 |  Opening door dagvoorzitter Adri Duivesteijn (voorzitter   
  Platform Openbare Ruimte)

13.15 - 14.15 |  Ontwerp van de veranderlijke openbare ruimte in   
  internationale context met Indira van ‘t Klooster (A10   
  magazine) en Joop de Boer (Pop-up-City)

14.15 – 15.10 |  Curatoren van de tijdelijke ruimte Carolien Ligtenberg (POR)  
  en Nils van Beek (TAAK)     

15.10 – 15.15 |  Introductie activators: na de pauze in de drie subruimten   
  (Expo, Meetingroom en Studio)

15.15 - 16.00 | Pauze (foyer Grote zaal aan IJ-zijde)

16.00 - 16.45 |  Activators van de openbare ruimte – de ontwerpers Aayu  
  (Expo), space&matter (Meetingroom) en NLArchitects (Studio)

16.45 - 16.50  Doorloop naar de Grote zaal

16.50 – 18.00 |  De betekenis van veranderlijk gebruik als stedelijke opgave
  Wienke Bodewes (AMVEST), Helen van Duin (De Key), 
  Roel Steenbeek (Ymere) en Walter van Peijpe (Raadslid  
  Groenlinks, Leiden)

18.00 – 18.15 |  Maider Lopez, column

18.15 – 18.30 |  Afsluiting door Adri Duivesteijn

18.30 |   Einde & aansluitend borrel

PROGRAMMA 113.00- 18.30 UUR
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