
Dinsdag 9 oktober organiseert Platform VOER 

in samenwerking met STIPO de tweede

De tweede Erfgoed Hack vindt plaats in het Zomerhofkwartier (ZOHO) in Rotterdam. 
We werken deze keer samen met STIPO, dat vanaf het begin actief betrokken is bij de 
transformatie van ZOHO en meedenkt aan de herontwikkeling van het gebied.

Siënna Veelders (STIPO) neemt ons in deze Erfgoed Hack aan de hand: zij ontwikkel-
de vanuit STIPO een werkmethode: de tijdmachine. De workshopvorm is op verschil-
lende andere plekken al getest en is opgesteld om samen met de community zowel de 
immateriële als de fysieke geschiedenis en waardes van de plek in kaart te brengen. 

Voorbeeldvragen die daarbij centraal staan, zijn: Hoe kan erfgoed als inspiratie voor 
de transformatie dienen? Of als insteek voor het realiseren van maatschappelijke 
(meer)waarde? We gaan in op inhoud, proces, taak- en rolverdeling.

ERFGOED HACK

- Datum: dinsdag 9 oktober
- Tijd: 14.30u-18u
- Adres: Zomerhofstraat 82, 
Rotterdam (kantoor STIPO)

Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd.

Meedoen? Meld je aan op 
redactievoer@gmail.com

Resultaat van de bijeenkomst
Aan het eind van de workshop hebben we in no-
time een paardenpaspoort voor ZOHO opgesteld. 
Dit “ongevraagd” advies wordt gepubliceerd op 
Platform VOER en aangeboden aan consortia die 
willen deelnemen aan de tender die de gemeente 
Rotterdam voor ZOHO aan het voorbereiden is.

https://www.linkedin.com/in/si%25C3%25ABnna-veelders-b618508b/
https://goo.gl/maps/ayvYMA5JtkC2
https://goo.gl/maps/ayvYMA5JtkC2


Waar ligt ZOHO?
Het Zomerhofkwartier ligt op 10 min. lopen vanaf Rotterdam Centraal Station (uitgang noord-
zijde / Provenierswijk) en begint achter het twee kilometer lange rijksmonument De Hofbogen.

Hoe bereid ik me voor op de Erfgoed Hack?
We leggen de drempel voor deelname niet hoog maar verwachten wel dat je je oriënteert op de 
plek en de werkvorm. Lees daarom ter voorbereiding deze twee documenten door:
- De ZOHO Principes (gemaakt door ondernemerscollectief ZOHO Citizens)
- A journey through time (artikel over de Tijdmachine door Ilya Lindhout / STIPO / Reinwardt 
Academy)

Aanmelden
Doe je mee? Meld je dan voor 1 oktober aan op redactievoer@gmail.com

Wil je iemand meebrengen? 
Leuk! We houden de bijeenkomst kleinschalig (rond de 15 personen) maar breiden de groep ook 
graag uit. Laat het ons van te voren wel even weten wie je meeneemt (naam, functie, mailadres) 
dan weten we op hoeveel deelnemers we moeten rekenen.

Wat is een Erfgoed Hack?
Platform VOER richt zich met de kleinschalige Erfgoed Hacks op (young) professionals die met 
erfgoed in gebiedsontwikkelingen te maken hebben. De bijeenkomsten zijn kleinschalig, telkens 
op een andere locatie waar iets gaat veranderen waarin erfgoed een factor is. Door middel van 
een brainstorm of workshop werken we vanuit Platform VOER aan een document dat we aan 
stakeholders en andere bij het gebied betrokken partijen kunnen aanbieden.

De eerste Erfgoed Hack vond op 26 juni 2018 plaats in de Centrale Markthal in Amsterdam, 
onderdeel van de gebiedsontwikkeling Marktkwartier. We kregen van BOEi, eigenaar van de 
Centrale Markthal, een kijkje achter de schermen en wisselden ideeën uit over de uitdagingen 
die de integratie van erfgoed in de herstructurering tot woon-werkgebied met zich meebrengt. 
Het resultaat van de eerste Erfgoed Hack is niet gepubliceerd maar op aanvraag in te zien.

> entree van ZoHo met aan de linkerkant het rijksmonument de Hofbogen 

https://issuu.com/zohocitizens/docs/zohoprincipes_def

