UITNODIGING

Wij willen jullie graag uitnodigen op
het slotmoment van het Live project Kolensporen op 23 september 2016 om 15u30.
In het Live Project ‘Kolensporen’ verkennen wij wat het - deels in onbruik geraakte - Kolenspoor in Genk kan betekenen voor een productief samengaan van werk, wonen en recreatie
in de toekomst. In en rond het Kolenspoor ontdekten wij een rijke diversiteit aan kleine en
grote voedselinitiatieven.
De masterstudenten Architectuur van de Universiteit Hasselt werken daarom twee weken aan
het ontwikkelen van zogenaamde “pop-up voedsel-werkstations”. Binnen deze werkstations
kunnen deze lokale voedselinitiatieven samenwerken aan gemeenschappelijke projecten die
ze individueel nooit hadden kunnen organiseren. Om deze werkstations te realiseren onderzoeken, ontwerpen en bouwen studenten “live” ruimtelijke interventies langs het spoor:
voedselproductie, verwerkings-, bewaar- en distributieplekken. Voor de ontwerpen van deze
stations baseren ze zich op kennis van zowel globale trends rond circulaire stadsprojecten
over voedsel en natuur als kennis over het landschap en lokale initiatieven.
Op dit slotmoment kan je kennis maken met de gebouwde werkstations via een wandeling.
Aansluitend genieten we van een voedselevenement dat de studenten samen met de lokale
bevolking hebben georganiseerd.

CONCREET

Verzamelen om 15u30 aan of in PLOT (inkomhal)
(http://politieschool.plot.be/contac/)
Start wandeling om 15u45
Voedsel-event om 16u30 op bouwlocatie of in PLOT
Laat even weten of je komt door een mail te sturen naar Liesbeth Huybrechts,
liesbeth.huybrechts@uhasselt.be, of telefonisch op +32 486 158840
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“KOLENSPOREN”

Live project ‘Kolensporen’ team:
Liesbeth Huybrechts, Frank Vanden Ecker, Peter Princen, Dirk Osinga, Barbara Roosen
Live project website: http://www.future-is-today.be/category/kolensporen/
Het Live project Kolensporen kadert in een onderzoek naar nieuwe kansen voor het Kolenspoor in Genk als multiproductieve stadsfiguur (https://deanderemarkt.be/het-kolenspoor/ )
Het ontwerpteam bestaat uit Living Lab De Andere Markt (Faculteit Architectuur, UHasselt en LUCA School of
Arts, Campus C-Mine), Plusoffice Architecten en Delva landschapsarchitecten. Initiatiefnemer is Stad Genk en
partners zijn Stedenbeleid, Ruimte Vlaanderen en lokale actoren.

