
TRANSITIETEAM	  

Drs.	  Chris)aan	  Holland	  en	  Ir.	  Peter	  Groot,	  13	  juni	  2012	  



Een	  bijdrage	  in	  twee	  delen..	  

•  Waarom	  doen	  we	  dit?	  

•  Handboek	  Soldaat	  –	  10	  soorten	  interven)es	  
	  ..	  met	  voorbeelden	  uit	  het	  Arnhemse..	  

•  Ongevraagd	  advies	  aan	  NL	  gemeenten	  

•  Transi)ekaart	  –	  tour	  d’horizon	  en	  func)onaliteiten	  	  
	  (Peter	  Groot)	  



Waarom?	  

•  Van	  leegte	  ruimte	  maken..	  

•  Matchen	  van	  vraag	  naar	  en	  aanbod	  van	  ruimte;	  
•  BoWom	  up	  energie/crea)viteit	  benuWen/co-‐crea)e;	  	  

spontane	  stad;	  

•  Tijdelijke	  Ordening;	  projecten	  voor	  de	  tussen)jd	  (doorbreken	  
van	  gijzeling	  van	  complete	  wijken	  door	  projecten	  die	  in	  ijskast	  
zijn	  gezet);	  

•  Perspec)ef	  van	  de	  stad;	  geen	  losse	  panden	  maar	  integrale	  
benadering	  >>	  Bruisende	  stad	  

•  Marcus	  Westbury	  (Renew	  Newcastle,	  Australie);	  ci)es	  as	  
so^ware	  

•  Instant	  Urbanism	  



Wie	  we	  zijn..	  



Hoe	  we	  het	  doen:	  (buitenboord)motor..	  



Wat	  we	  doen:	  	  min	  >	  plus	  	  	  	  leeg	  >	  ruimte..	  



Soorten	  Interven)es	  (top	  10)	  

1.  Groen	  in	  de	  stad	  	   	  Bartok	  park	  

2.  Pop-‐up	  store	  	  	   	  Dynamic	  Food	  
3.  Culturele	  broedplaats	  	  	  	   	  DAD	  

4.  Straatmeubilair	  	   	  Reizende	  tuin	  Rijnboog	  
5.  Pop-‐up	  kunsthal	  	   	  Showroom	  Arnhem	  

6.  Stad	  maken	  –	  centrum	  vinex	  	   	  Kunstwerkplaats	  Schuytgraaf	  

7.  Stadslandbouw	  	   	  Square	  meter	  gardening;	  ruil-‐app	  
8.  Urban	  generator	  	   	  Urban	  sports	  in	  oude	  Coberco	  fabriek	  

9.  Loca)escou)ng	  	   	  Toneelgroep	  Arnhem	  (Arnhems	  buiten)	  
10. Kwar)ermakers	  	   	  Kademarkten	  



1.	  Groen	  in	  de	  stad	  Bartokpark	  

•  27	  februari	  jl.	  gesprek	  met	  Wethouder	  Van	  Gastel;	  

•  Pilotproject	  benoemd	  (“lelijkste	  plek	  van	  Arnhem”);	  
•  Overleg	  met	  eigenaar	  (Synchroon);	  

•  Project	  opgepakt	  i.s.m.	  landschapsarchitect	  
•  8	  juni	  jl.	  Opening	  compleet	  met	  schapen,	  troubadours	  en	  

pannenkoekenbakkers	  



Concept	  



Plan	  



Voor	  (27-‐02-‐2012)	  



Tijdens	  (26-‐04-‐2012)	  



Na	  (08-‐05-‐2012)	  



2.	  Pop	  up	  store	  (voor)	  



Pop	  up	  store	  (na)	  



3.	  Culturele	  broedplaats	  

•  Veel	  crea)even	  in	  Arnhem:	  mode	  ontwerpers,	  grafisch	  
ontwerpers,	  product	  ontwerpers	  

•  Maar	  wat	  ze	  doen	  is	  weinig	  te	  zien	  in	  Arnhem	  
•  Daar	  komt	  nu	  verandering	  in:	  Departement	  Arnhems	  Design	  

(DAD)	  

•  Met	  vrijwilligers	  en	  zonder	  budget	  leegstaand	  pand	  van	  de	  
gemeente	  opgeknapt	  

•  Huisves)ng,	  podium	  en	  etalage	  voor	  crea)eve	  ondernemers	  
ingepast	  in	  stedelijk	  weefsel	  



Arnhems	  ontwerptalent	  



Voor	  (1)	  



Na	  (1)	  



In	  de	  etalage..	  



Voor	  (2)	  



Na	  (2)	  



4.	  Straatmeubilair	  Reizende	  tuin	  



Straatmeubilair	  Reizende	  tuin	  (2)	  



5.	  Showroom	  Arnhem	  (voor)	  



Showroom	  Arnhem	  –	  na	  (1)	  



Showroom	  Arnhem	  na	  (2)	  



6.	  Nieuwe	  wijk:	  Schuytgraaf	  



Kunstwerkplaats	  als	  centrum	  



7.	  Stadslandbouw	  

As	  We	  Speak:	  roofgarden	  Arnhem	  	  	  

Transi)eteam:	  moestuinen	  en	  jachWoren	  
CASA-‐DTO:	  symposium	  Voedsel	  voor	  de	  stad	  



Stadslandbouw	  app	  



8.	  Urban	  sports	  Cobercofabriek	  (voor)	  



Urban	  sports	  Cobercofabriek	  (na)	  



Urban	  sports	  Cobercofabriek	  (na)	  

Paintbal	  



Urban	  sports	  Cobercofabriek	  (na)	  

Iname	  binnenterrein	  



9.	  Loca)escou)ng	  



10.	  Kwar)ermakers	  

Pop-‐up-‐cinema	  

Kademarkten	  

Pop-‐up-‐concerten	  



Kademarkten	  



Transi)e:	  van	  prik	  naar	  energiebanen	  



Ongevraagd	  advies	  (I)	  Mindset..	  	  	  

•  Redeneer	  vanuit	  kansen	  en	  gebruikers,	  niet	  vanuit	  gebouwen	  
•  Ruimte	  voor	  experiment,	  regeloerwoud	  op	  afstand	  houden	  
•  Laat	  lange	  termijnvisies,	  masterplannen	  en	  vergezichten	  los:	  

wat	  kan	  en	  moet	  er	  op	  de	  korte	  termijn	  gebeuren?	  

•  Niet	  meteen	  nee	  zeggen..	  (kan	  niet,	  mag	  niet,	  ander	  loket	  svp)	  
•  Liever	  90%	  oplossing	  vandaag	  dan	  100%	  oplossing	  	  

over	  10	  jaar..	  



Ongevraagd	  advies	  (II)	  	  Aanpak..	  

  Gebruik	  een	  Gideon’s	  bende/buitenboordmotor	  

  Als	  je	  alleen	  maar	  een	  hamer	  hebt..	  
  Organiseer	  crea)eve	  compe))e	  

  Als	  er	  1	  schaap	  over	  de	  dam	  is..	  ()pping	  point)	  
  Wethouder	  voor	  bestaande	  gebouwen?	  

  Geef	  het	  goede	  voorbeeld;	  begin	  met	  eigen	  lege	  panden	  en	  
plekken	  



Ongevraagd	  advies	  (III)	  Prak)sch..	  

  Bruikleenovereenkomsten	  

 Omzetamankelijke	  huur	  voor	  pop-‐up	  stores	  en	  )jdelijke	  
ini)a)even	  in	  eigen	  incourante	  panden	  

  Kleine	  bijdrage	  voor	  het	  goede	  doel	  (out	  of	  pocket	  kosten	  van	  
herontwikkeling)	  

  Revolving	  fund..	  Bij	  succes	  van	  project	  A	  wordt	  financiering	  
project	  B	  gegenereerd..	  

  Leegstandsregister	  ..	  als	  input	  voor	  je	  eigen	  transi)ekaart	  
  Coulance	  in	  vergunningentraject	  c.q.	  vergunning-‐light	  voor	  

posi)eve,	  tussen)jdse	  ini)a)even	  




















































	C. Holland (deel1)
	C. Holland (deel2)

