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Placemaking bij gebiedsontwikkeling



Programma

@ruimtevoorwonen #StedelijkeTransformatie

• Geertje Slingerland | Hogeschool Rotterdam

• Sabrina Lindemann & Gert-Joost Peek | I’M BINCK

• Discussie met de zaal
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Geertje Slingerland 

Hogeschool Rotterdam



Kenniscentrum
Creating010

Placemaking & Participatie
Geertje Slingerland

Senior onderzoeker Creating010



Wie ben ik?

2017 Afgestudeerd aan TU Delft MSc. Design for Interaction
2022 PhD “Together we Make Places” TU Delft 

Huidig Senior onderzoeker Creating010 Hogeschool Rotterdam

Onderzoeksthema’s: Smart city, co-design, participatie, digitale
technologie





Hoekstenen van placemaking



• Hoe en waarom werkt het? 

• Hoe kunnen we evalueren?

• Aanpassen voor specifieke contexten?

• Hoe zit het met participatie?

Ontwerpen voor placemaking



Ontwerpen voor placemaking

• Hoe en waarom werkt het? 

• Hoe kunnen we evalueren?

• Aanpassen voor specifieke contexten?

• Hoe zit het met participatie?



Raamwerk





Meer weten?

Link naar mijn proefschrift

Kaftontwerp door Janna Kool

g.slingerland@hr.nl

Twitter: @GeerSling

https://doi.org/10.4233/uuid:2ed1ed62-ce08-4bde-bafb-7235fd1f2dc8
mailto:g.slingerland@hr.nl
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Sabrina Lindemann & Gert-Joost Peek

I’M BINCK



I’M BINCK – onafhankelijk platform 

van en voor de Haagse Binckhorst 

Sabrina Lindemann en Gert-Joost Peek

2 juni 2022



Hoofden tema IMB





DOEL> samen werken aan een 

authentieke, 

circulaire en 

inclusieve 

Binckhorst



Basisactiviteiten  I’M BINCK:



Bouwen aan het netwerk sinds 2011



I’M BINCK TOURS om bestaande verborgen rijkdom gebied zichtbaar te maken



I’M BINCK FESTIVAL  vieren , beleven, zichtbaar maken(2012-2017)

Yamato Taiko Japanse Drummers tijdens de opening



Ronde Tafel Binckhorst, initiatief Stichting I’M BINCK i.s.m de gemeente Den Haag, sinds 2015



I’M BINCK speerpunten 2022-2023

1.) Ruimte voor groen> Bincks Groen 

2.) Ruimte voor Lopen

3.) Ruimte voor erfgoed maken (Binckplekken)

4.) Ruimte voor bewoners en ondernemers

5.) Ruimte voor leren

6.) Ruimte voor werken



Ruimte voor groen> Bincks Groen

Doel: sneller en meer groen  





Beeld CarWeide



Ruimte voor leren

➢ BinckPraktijk Academie

> Bincks Groen





Ruimte voor Lopen

> Bincks Groen 



lopen



Ruimte voor Erfgoed (Binckplekken) 

> Prettige Looproutes en Bincks Groen 







Ruimte voor bewoners en bedrijven

➢ BinckPraktijk Academie

> Bincks Groen





Ruimte voor werk





PARTNERS van I’M BINCK



I’M BINCK – campagne



Bouwen aan het netwerk sinds 2011
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Discussie met de zaal



Inclusief
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Hoe verzorg je representatie van organisaties en bewoners in 
placemaking processen? Waar vind je bewoners? Hoe betrek 
je ze?



Empowerment
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Vanuit waar moeten placemaking initiatieven ontstaan 
(bottom-up vs. top-down; grassroots vs. institutioneel)? En is 
dit te sturen? 



Speels samenwerken
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Hoe werk je succesvol samen in een multi-stakeholder 
context? Wat is daarvoor cruciaal? En zijn daar handige 
instrumenten voor?



Reflectie
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Wanneer is een placemaking initiatief succesvol en hoe 
'meet' je dat? Kun je zulke initiatieven opschalen/ ergens 
anders uitrollen? En wat zijn dan de lokale bijzonderheden vs
de algemeenheden?



Emergent
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Wat is er nodig voor continuering van placemaking
initiatieven (zoals I'M BINCK)? Wie moeten er bijvoorbeeld 
aangehaakt zijn? 



@ruimtevoorwonen www.stedelijketransformatie.nl#stedelijketransformatie


