Programma 11 oktober: Colloquium Tijdelijk anders Bestemmen
N.E.S.T., Graaf van Vlaanderenplein 40 te Gent

9:00 – 9:30:

Onthaal

9:30 – 10:10:
Welkomstwoord – André Loeckx, Hoogleraar emeritus aan de KULeuven
Belang en mogelijkheden van Tijdelijk anders bestemmen binnen stads(vernieuwings)projecten.
10:10 – 10:50:

Resultaten van conceptstudie “TAB”

10:50 – 11:10:

KOFFIEPAUZE

11: 10 – 11:40:

Aanpak van vzw Toestand – Pepijn Kennis, coördinator vzw Toestand

11:40 – 12:10:

Pilootprojecten ‘Terug in omloop’ – Caroline Newton, coördinator ‘Terug in
Omloop’

Conceptstudie in opdracht van de stad Vilvoorde uitgevoerd door het multidisciplinair team Studio
Surplus – Common Ground – 51N4E, met het interessante tool van de potentiescan van leegstaande
sites.

Reactivering van leegstaande of vergeten gebouwen, terreinen en (publieke) ruimten door middel
van tijdelijke en autonome socio-culturele centra. De vzw heeft een handleiding samengesteld over
leegstand en tijdelijk gebruik ervan.

Een samenwerking tussen OVAM, de Vlaamse Bouwmeester en ABB, waarbij een koppeling wordt
gemaakt tussen stedelijke transformaties, economische transities en geïntegreerde bodemsanering.
Eerste ervaringen en resultaten uit de opgestarte trajecten.
12:10 - 13:30:
LUNCHPAUZE (+ rondleiding N.E.S.T. en eventueel de Krook (nieuwe
bibliotheek / stadsvernieuwingsproject Wintercircus)).

N.E.S.T. is een tijdelijke creatieve ontmoetingsplaats in de oude Gentse stadsbibliotheek aan de Zuid,
die verhuisd is naar de Waalse Krook. Een vrijplaats voor debat, reflectie, kunst, spel en ontmoeting.
13:30 – 16:00:
Voorbeelden en aanpak van tijdelijk andere bestemmingen.
Tijdens 2 parallelle workshops wordt de deelnemers een breed palet aan informatie aangereikt, met
aandacht voor de sterktes, zwaktes, geleerde lessen, bedreigingen, tips en tricks,… vanuit de
verschillende gepresenteerde projecten.
Workshop 1: gebouwen
 Villa Overleie in Overleie (Kortrijk) – Tim Hautekeete, gebiedswerking wijk Overleie en
Dries Baekelandt, coördinator stadsprojecten

Tijdelijke invulling van een historisch pand voor inspirerende en creatieve werkruimtes,
dit in het kader van het stadsvernieuwingsproject Overleie. Daarnaast komen kort nog
andere Kortrijkse experimenten met tijdelijk gebruik aan bod.
 Hal 5 in Centrale Werkplaatsen (Leuven) – Lien Geysen, projectbeheerder Centrale
Werkplaatsen (AGSL)

Tijdelijke invulling van een historische spoorweghal met plaats voor foodmarket,
evenementen, activiteiten en verenigingen.

 Kruitfabriek in Broek (Vilvoorde) – Annelies Van der Donckt, Programmaregisseur stad
Vilvoorde

Dit oude industriële pand -verworven door Vilvoorde Development van Woestijnviswordt tijdelijk ter beschikking gesteld van de stad Vilvoorde voor tal van initiatieven.

 Tupperwaresite in (Aalst) – Nicolas Bearelle, CEO Re-Vive

Herontwikkeling van de oude Tupperwaresite door Re-Vive en Matexi, waarbij een
tijdelijke invulling ‘kaffee plastiek’ zorgt voor communicatie tussen oude en nieuwe
bewoners van deze aandachtswijk. Tijdens de uiteenzetting worden ook andere
ervaringen van Re-Vive met tijdelijke invullingen en participatie kort toegelicht.

Workshop 2: Terreinen
 Vzw DOK in de Oude Dokken (Gent) – Liesbeth Vlerick, coördinator vzw DOK

Een zone op het terrein van het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken dat op termijn
wordt ontwikkeld tot een grote nieuwe duurzame woonbuurt. DOK is een bruisende en
inspirerende ontmoetingsplek met kleine en grote evenementen voor jong en oud.

 Park Spooreinde in Slim Turnhout (Turnhout) – Hanne Teunckens, projectmanager stad
Turnhout

Tijdelijk buurtpark op de gronden van een oude industriële site, met vooral tijdens de
zomeravonden heel wat activiteiten -o.a. openluchtbioscoop- en een zomerbar.

 Standaertsite in Ledeberg Leeft (Gent) – Nathalie Desmet, wijkregisseur Ledeberg

Een opportuniteitsaankoop van de stad Gent binnen het stadvernieuwingsproject
Ledeberg Leeft. De site is een unieke kans om als nieuwe ontmoetingsplaats te fungeren
voor alle buurtbewoners met tal van initiatieven, zoals bv. de boerenmarkt.

 Joseph’Aire (Brussels Gewest) – Hanne Vanreusel, KULeuven en Toha De Brant , BRAL

De Josaphatsite -een oud braakliggend spoorwegterrein op de grens tussen Schaarbeek
en Evere- wordt door een groep bewoners beheerd als een commons, een gemeengoed.
Het terrein is eigendom van het Brussels Gewest en wordt tijdelijk ter beschikking
gesteld voor het bewonersinitiatief.

16:00: Einde van het colloquium met koffie, frisdrank en koekjes.

