UITNODIGING

Seminar Platform Pauzelandschappen Overijssel

Lancering van de website
Maandag 16 juni 2014, 13.30-16.30 uur, Stadslab Saxion, Handelskade 75, Deventer

Kom en maak kennis met de website van het Platform Pauzelandschappen. Hoe kunnen
interessante voorbeelden van tijdelijk gebruik worden gevonden? Hoe kan informatie over
projecten worden gepost? De website wordt gelanceerd in het Stadslab van Saxion. Dat is geen
toeval. De website biedt veel gebruiksmogelijkheden voor onderwijs en onderzoek. Studenten
maken kennis met aspecten van tijdelijkheid in de praktijk en zij leveren een bijdrage aan de
website. Andersom kunnen partners uit het netwerk Pauzelandschappen (gemeenten, burgers,
corporaties etc.) hun voordeel doen met de informatie op de website maar ook zelf informatie en
nieuwe initiatieven posten. Het Platform Pauzelandschappen is een mooi voorbeeld van het
gezamenlijk ontwikkelen van een nieuwe aanpak door van elkaar te leren en het verknopen van
de praktijk van alledag met onderwijs in een living lab Overijssel!
Plenair
- Opening seminar door Mevrouw Mr. Ineke van Oldeniel, College van Bestuur Saxion

-

Lancering website door Mevrouw Hester Maij, gedeputeerde Provincie Overijssel

-

Presentatie website door Wim Verbakel en Ludwin Budde (Platform Initiatieven Tijdelijkheid)

Interactieve workshops
- Website pauzelandschappen ‘gebruiksaanwijzingen’ door Wim Verbakel en Ludwin Budde
- Tijdelijk gebruik van NS vastgoed spoorzone Deventer door Honny de Gucht en Sabien
Bouwmeester
- Pop up restaurant De Proeftuin en Stadsstrand de Kaai in Almelo door Els Steenhagen van
Brood met Spelen.
Middagvoorzitter: Frank Kerckhaert, directeur KISS, Universiteit Twente
Voor wie?
Het seminar is voor een ieder die te maken heeft met Pauzelandschappen.
Organisatie seminar
KennisInstituut Stedelijke Samenleving, Platform Initiatieven Tijdelijkheid en Saxion
Vragen?
Neem contact op met Ada Krooshoop KISS, 053 4893133, krooshoop@kiss-oost.nl
Aanmelden

Deelname is kosteloos maar niet vrijblijvend als zich aanmeldt dan rekenen we op u. U kunt zich
aanmelden via deze link

Seminar Platform Pauzelandschappen Overijssel
Lancering van de website
Maandag 16 juni 2014, 13.30-16.30 uur, Stadslab Saxion, Handelskade 75, Deventer

Programma
13.30 Inloop met koffie en thee
14.00 Dagvoorzitter Frank Kerckhaert opent de middag
14.10 Welkom door mw. Ineke van Oldeniel, college van bestuur Saxion
14.20 Korte presentatie website door Wim Verbakel en Ludwin Budde PIT
14.35 Eerste ronde parallelle workshops
- Website pauzelandschappen ‘gebruiksaanwijzingen’ door Wim Verbakel en Ludwin Budde
-

Tijdelijk gebruik van NS vastgoed spoorzone Deventer door Honny de Gucht en Sabien
Bouwmeester

-

Pop up restaurant De Proeftuin en tijdelijk stadsstrand de Kaai in Almelo door Els
Steenhagen van Brood met Spelen.

15.15 Tweede ronde parallelle workshops
15.55 Officiële lancering in gebruikstelling van de website door gedeputeerde mevrouw Hester Maij
16.10 Afsluiting

Workshop informatie
In de workshops is veel ruimte voor vragen en discussie.
- Website pauzelandschappen ‘gebruiksaanwijzingen’ door Wim Verbakel en Ludwin Budde
In deze workshop wordt op interactieve wijze getoond hoe de website gebruikt kan worden voor
diverse doelen.
-

Tijdelijk gebruik van NS vastgoed spoorzone Deventer door Honny de Gucht en Sabien
Bouwmeester

-

Pop up restaurant De Proeftuin en tijdelijk stadsstrand de Kaai in Almelo door Els Steenhagen
(Catering Brood met Spelen). Almelo zit vol met verborgen schatten. Door tijdelijke
gebruiksconcepten worden die plaatsen (terreinen en gebouwen) zichtbaar. Andersom biedt het
ondernemers als Els Steenhagen de mogelijkheid om zichzelf laagdrempelig te presenteren. Wat
kom je als ondernemer zoal tegen als je met tijdelijke concepten aan de slag gaat, qua
regelgeving en anderzins?

Meer over Pauzelandschappen
Doel Platform Pauzelandschappen Overijssel
Kennis en ervaring opbouwen en uitwisselen rond (tijdelijke) herbestemming van braakliggende
terreinen en leegstaande gebouwen in Overijssel.
- Face tot face. Door expertmeetings op locatie in de Overijsselse steden waarin elke keer
andere aspecten van Pauzelandschappen worden verkend.
-

Virtueel, website Pauzelandschappen. Door het lanceren van een interactief platform waarop
zowel informatie gezocht kan worden als informatie kan worden gepost.

Achtergrond Platform Pauzelandschappen
Onder druk van allerlei ontwikkelingen is er toenemende aandacht van stedelijke partijen voor
tijdelijke invulling van braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen. Door marktomstandigheden
worden ontwikkelingen getemporiseerd of bijgesteld.
Het programma Ruimte en Cultuur van de provincie Overijssel heeft het thema tijdelijke
herbestemming - Pauzelandschappen – opgepakt. Almelo, Enschede en Deventer kregen een subsidie
voor de ontwikkeling van een aanpak Pauzelandschappen. Daarnaast is een netwerk - Platform
Pauzelandschappen - opgericht met als doel om de kennisuitwisseling, -mobilisering en -spreiding
rond concrete projecten te bevorderen. Het KennisInstituut Stedelijke Samenleving organiseert sinds
2012 een serie kennisuitwisselingsbijeenkomsten rond dit thema in de Overijsselse steden (naar de
verslagen).
Om de kennis ook virtueel te delen is een subsidie verstrekt aan PIT om een website te bouwen in
samenspraak met de provincie Overijssel, Saxion en KISS.
Betrokken partijen Platform Pauzelandschappen
KennisInstituut Stedelijke Samenleving (expertmeetings), Saxion (onderzoek en onderwijs), Platform
Initiatieven Tijdelijkheid (website), Architectuur Centrum Twente (lezingen), Provincie Overijssel
(beleid, financiering).

