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is open ruimte

13-17 september 2016Green4Grey Summerschool 

         ‘Curange-Les-Bains’

Wil jij samen met een groep enthou
siaste studenten uit andere disciplines 
nadenken over de ontwikkeling van 
een buitengebied? Sta je open voor een 
groot experiment? Wil je meewerken 
aan een reëel maatschappelijk vraag
stuk dat ook sterk staat op je CV? 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en 
het Departement Leefmilieu, Natuur 
en Energie (LNE) organiseren van 13-17 
september de Summerschool ‘Curange-
Les-Bains’. 

Tijdens een interdisciplinaire week 
werk je met een 25tal studenten uit 

verschillende disciplines aan de gebieds
inrichting van ‘CurangeLesBains’, gele
gen langs de Demer tussen Hasselt en 
Herkenrode. In de jaren ’40‘60 de place 
to be voor Hasselaars die zich in het 
groen wilden ontspannen, en ook voor 
jonge knapen die op deze ‘PlageCrapule’ 
op de loer lagen voor vrouwelijk schoon 
aan het kanaal. Nu een vergeten groene 
ruimte die nood heeft aan frisse ideeën. 
De komende jaren wil de overheid dit 
gebied opwaarderen.

Na een volledige onderdompeling in het 
gebied, denk je na over de duurzame 
en multifunctionele toekomst ervan. 

Je houdt daarbij rekening met de uit
dagingen waar we vandaag voor staan 
en met wat er leeft in de buurt. Je kan 
vanuit je eigen discipline bijdragen aan 
de invulling van dit projectgebied en 
streeft naar een duurzaam evenwicht 
tussen de verschillende functies. Ob
servatie, overleg, beleving, participatie, 
ontwerp, duurzaamheid, teambuilding 
en ontspanning zijn alleszins belang
rijke aspecten. De summerschool biedt 
experimentele werkruimte waarbin
nen je als groep zelf de touwtjes in 
handen neemt.

Een interdisciplinair labo voor duurzame ontwikkeling van groen in de stadsrand



Contacteer ons via green4grey@vlm.be
green4grey.be/summerschoolcurangelesbains2016

#curangelesbains

Graag meer weten?

Wanneer?
Van dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 
september 2016

Waar?
Studenten logeren in Hostel H in Hasselt, 
op fietsafstand van het projectgebied. 
Fietsen voor de verplaatsing naar onze 
werkplek op de abdijsite Herkenrode 
worden voorzien. 

Praktisch

Programma

Dinsdag
Startschot (9.30u), kennismaking,  
terreinverkenning, pionierservaring, 
praatcafé met gebiedskenners, …

Woensdag – Vrijdag
Scope bepaling, inspirerende work
shops en lezingen, reflecties, werkate
liers, experimenteerruimte, ontspan
ningsmomenten, caravan bevragingen 
in de buurt, …

Zaterdag
Publieksevenement in Tuiltermolen (14
17u) voor buurtbewoners, academici, 
beleidsmakers en andere geïnteresseer
den. 

Voor wie?
25 tot 30 studenten (bachelors, masters 
of pas afgestudeerden) uit verschillen
de disciplines met zin voor experiment.
Alle deelnemers aan de summerschool 
krijgen een deelnameattest.
Studenten uit verschillende opleidin
gen kunnen credits behalen of de case 
verder uitwerken in hun bachelorproef. 
Voor meer informatie contacteer je 
best de contactpersoon van jouw op
leiding.

Kostprijs?
Kosteloos voor studenten. Overnach
tingen, maaltijden (pizza bakken in 
de Tuiltermolen, pluk & kook, slotre
ceptie, …) en activiteiten (workshops, 
lezingen, terreinbezoeken, …) worden 
volledig gefinancierd door VLM met  
Europese steun en LNE. 

Met Europese steun via het Life+ project Green4Grey

LNE.be
VLM.be

Je hebt als groep de opdracht om duur
zame toekomstmogelijkheden voor deze 
groene ruimte zichtbaar te maken op 
een creatieve manier. Met deze output 
gaan we tijdens een publieksevenement 
aan het einde van de summerschool in 

dialoog met de buurt en met beleids
makers. Op die manier leggen we de 
basis voor toekomstige participatieve 
planvorming en realisaties.

Ben jij de student die we zoeken? 
Sta jij open voor deze uitdaging?
Meld je dan aan bij je docent en vul 
het inschrijvingsformulier in vóór 28 
juni 2016.

Doelstelling

Je wordt de hele week intensief bege
leid door experten van de VLM die da
gelijks met de inrichting van de open 
ruimte bezig zijn en door experten van 
LNE met expertise in de begeleiding 
van duurzaamheidsvraagstukken in het 

onderwijs. Niet alleen gebiedskenners 
(stad Hasselt, Natuurpunt, Herkenrode 
vzw, …), academici (UHasselt, PXL, EhB, 
KULeuven, ...) en beleidsmakers vor
men je klankbord gedurende de week. 
Ook landschapsfilosofen, participatie- 

experten, sociologen, transitieexperten, 
kunstenaars, trendwatchers, … stimule
ren je om vanuit een andere bril naar 
het gebied te kijken.

Begeleiding summerschool

http://green4grey.be/nl/summerschool-curange-les-bains-2016
http://www.jeugdherbergen.be/nl/jeugdherbergen/in-de-stad/hasselt-hostel-h
http://www.herkenrode.be/
http://www.green4grey.be/nl/summerschool-curange-les-bains-2016

