De Ontwerpbus
Met de ontwerpbus wordt op een nieuwe manier aan architectonische en landschapsprojecten gewerkt. In het rijdende en opvallende ontwerpbureau werkt lehner en gunther architecten op locatie. Bewoners en gebruikers worden op een
laagdrempelige manier betrokken: zij komen gewoon langs bij de bus en spreken
met de architect. De verhalen en bijzonderheden van de locatie, die je alleen ter
plekke kan ontdekken, vloeien zo in het ontwerpproces. Een meerwaarde voor het
ontwerp én de toekomstige gebruikers! Tevens een manier om gebruikers te betrekken en te enthousiasmeren bij de (her)ontwikkeling van hun leefomgeving.

Idee en ervaring
Het idee voor de ontwerpbus ontstond n.a.v. de opdracht voor de herinrichting van
de openbare ruimte op wijkniveau. Met de bus ontwerp je niet alleen van achter je
bureau maar betrekt bewoners actief bij de vormgeving van ‘hun’ publieke ruimte.
Sinds de zomer 2007 wordt de ontwerpbus ingezet. Bewoners werden uitgenodigd
om te praten over hun visie op de huidige situatie in hun buurt en verbeteringsmogelijkheden voor de toekomst. De mensen raken snel betrokken en laten hun wijk
aan de architecten zien. Kinderen tekenen hun ideeën op. Naast een breed gedragen ontwerp draagt de ontwerpbus bij aan meer sociaal contact en samenhang in
de buurt.

Mogelijkheden

Meer informatie en reservering

Stedelijke transformaties en participatie

Heeft u interesse in de ontwerpbus?

Voor interactie tussen plannenmakers en gebruikers bij de transformatie van stedelijk gebied en het draagvlak creëren bij gebruikers.

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Landschappelijk ontwerpen
Landschappelijke kwaliteiten van een locatie worden goed in beeld
gebracht en ervaren om tot een stemmig ontwerp te komen.

Schoolprojecten
Voor korte schoolprojecten met een bouwkundig of architectonisch
thema. Als ontwerpatelier voor leerlingen die een ontwerpopdracht
uitvoeren of veldwerk verrichten dient de bus als thuisbasis.

Afwijkende uitrusting en maatwerk – denk aan het samenstellen van een ﬁlmprogramma of het begeleiden van workshops door geschoolde docenten - zijn altijd
bespreekbaar.
Per dagdeel geldt een indicatief tarief van 600 Euro ex. BTW.

Expositie op wielen
Het interieur van de ontwerpbus biedt expositieruimte met een afmeting van ca. 1.7m x 3.5m (1.85m hoogte). Vijf opgeklapte tafels
fungeren als expositiedragers.

Flexibiliteit
De ontwerpbus heeft een ﬂexibele inrichting. Er zijn tafels, banken en vaste stoelen
die op verschillende manier gecombineerd kunnen worden. Je kan kiezen uit drie
losse tafels, één bespreektafel en één werktafel of een grote vergadertafel. Ongebruikte tafels en banken worden ingeklapt.

U kunt de ontwerpbus ook voor bestaande projecten inzetten en huren. De ontwerpbus kan in verschillende conﬁguraties worden gehuurd zoals expositiebus, kinderworkshop bus, ontwerpbus of Biosbus.

Biosbus
Met beamer en projectiescherm werkt de bioscoop bus volgens het
principe van de kijkdoos. Achter de bus staan bankjes, maar bezoekers worden uitgenodigd hun eigen klapstoeltje mee te nemen. Er is
de keuze uit (draadloze) hoofdtelefoons en gewone speakers.

Contact:
De OntwerpBus
c/o lehner en gunther architecten
Johannes Vermeerstraat 39g
1071 DL Amsterdam
T 020 67 23 239
info@ontwerpbus.nl
Kijk voor meer informatie ook op www.ontwerpbus.nl!

