
The Pop Up City Automated  

Tijdelijke leegstand en de opportunities voor en door 
gebouwautomatisering. 
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Uw bedrijfslogo 



Werkwijze Tussentijd  

Waarde toevoegen op: 

• Pandniveau 

• Buurtniveau 

• Stedelijk niveau 

met de inzet van leegstaande m2. 
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• Place-making 

• Tijdelijk naar vast 
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• Leegstand beheer 

• ½ bezetting gebouw 

• 1 mnd opzegtermijn 

• 3 jaar inmiddels  
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Jonker Fransstraat R’dam 

• Place making werd vaste huurder 

• Versterking route centrum naar Noord 
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Hoogstraat Schiedam 

• Coalitie eigenaren winkelvastgoed 

• Netwerk ontwikkeling/activering 
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• Slow urbanism/organische 
gebiedsontwikkeling 

• Samen het gebied ‘maken’ 

• Programmeren EN beheren 
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Processen Tussentijd 

• Quickscan van pand, wijk en stad 

• Netwerk activeren: wat is de vraag? 

• Werkbare invulling implementeren 
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Kansen en bottlenecks  

• Scan van gebouw: technische installaties mee 
groeien met gebruik? 

• Netwerk activeren, inzet bestaande middelen? 

• Implementatie: uiteenlopende back offices 
software programma’s. 
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