Oogst is een initiatief van Stichting Creatieve
Broedplaats Twente. De groep van initiatiefnemers
is slechts een vertrekpunt en geen eindpunt,
en staat door haar vorm continu open voor
nieuwe initiatieven, partners en ideeën.

De locatie van Oogst is gelegen op het braakterrein
aan Laan van Zuid in Hengelo, bij Gebouw 16.

In het Hengelose stadsdeel Hart van Zuid ontstaat iets moois:

Broedplaats Oogst

Een plek waar creatieve makers elkaar ontmoeten en samen werken
aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken
in de regio.
Oogst is een creatieve broedplaats in Hengelo waar door het
combineren van creativiteit,
techniek, kennis en netwerken,
oplossingen worden gevonden
voor maatschappelijke vraagstukken in de regio.

Oogst richt zich op twee
doelgroepen: bezoekers en
culturele vakmensen.
Onder culturele vakmensen verstaan wij onder andere kunstenaars,
vormgevers, muzikanten, mediamakers, ambachtslieden en technici.
Daarnaast worden externe partners, zoals stichtingen en commerciële bedrijven betrokken bij de broedplaats. Door interactie tussen
deze doelgroepen ontwikkelt de broedplaats zich door tot een plek
voor innovatie. Daarnaast biedt het de bezoeker plek voor sport, spel,
recreatie en horeca in een groene omgeving.
Oogst heeft aandacht voor circulariteit en duurzame ontwikkelingen.
Dat wil zeggen: een broedplaats met een grotere ecologische
handafdruk dan voetafdruk. Dit houdt in dat de negatieve effecten
op het milieu die voortkomen uit opbouw en evenementen en
activiteiten ondergeschikt zijn aan de positieve effecten die het
project zal opleveren.

Wat komt er op Oogst?

FASE 1

BEEKPLEIN
Beekplein is een vorm van alternatieve horeca waar
gezelligheid en duurzaamheid centraal staat in een
groene setting. Samen met de deelplannen van Oogst,
zoals de creatieve terminal, vormt Beekplein de plek voor
ontmoetingen en kruisbestuivingen tussen publiek en
creatieve makers in Hengelo.
Geschiedenis van Beekplein
Op een braakliggend terrein van Welbions en in samenwerking met Gemeente Hengelo is vanaf 2016 met groot
succes een alternatieve manier van terrasvoeren ontwikkeld aan de Beekstraat. De aankleding doet denken aan
bijzondere plekjes zoals je die vaak in Berlijn tegenkomt
met veel ruimte voor groen. De sfeer is relaxed en gasten
kunnen hun eigen eten meenemen, bestellen of ter
plaatse van de buitenkeuken met barbecue en pizzaoven
gebruikmaken. De verse kruiden en het fruit uit deze
terrastuin maken de maaltijd af. Op een plek waar eerder
veel overlast was van hangjongeren en misdragingen van
uitgaanspubliek onder invloed, wordt nu ‘s avonds een
potje badminton of een ander spelletje gespeeld.
Dit onder het genot van muziek vanuit de dj booth, in een
oude zeecontainer.

Beekplein zal Oogst voorzien in horeca waarbij mensen in een
duurzame en groene setting kunnen genieten van een goed
gesprek, een hapje en een drankje. Er zullen verschillende
evenementen worden georganiseerd en Beekplein zal fungeren als
testtuin ter ondersteuning van projecten die ontwikkeld zijn in de
Creatieve Terminal. Het doel is experimenteren met bestaande
duurzame mogelijkheden en het zoeken naar nieuwe toepassingen
om uiteindelijk de opgedane kennis en ervaring te delen met de
gevestigde horeca.

Beekplein is warm ontvangen door de Hengeloërs en de
evenementen die er worden georganiseerd zijn een welkome
aanvulling op het reeds aanwezige lokale aanbod. Streetart
festivals, Praatjesmakers (jonge schrijvers en dichters),
jamsessies, eendaagse muziekfestivals zoals Tropicalternative en
dansfeesten onder de sterrenhemel maken dit tot een unieke plek.

CREATIVE TERMINAL
Door het verbinden van creatieve makers met elkaar en met
andere sectoren zal de creatieve terminal een nieuw netwerk
opbouwen. Door dit netwerk te koppelen aan maatschappelijke
vraagstukken wordt er gewerkt aan innovatieve, duurzame
oplossingen voor actuele thema’s. De terminal draagt bij aan het
versterken van het creatieve en vestigingsklimaat in Twente,
en daarmee aan het behouden van talent in de regio.

De Creative Terminal zal binnen Oogst dienen als een plek waar
de kunstenaar en cultuurmaker meer ruimte krijgen dan enkel het
exposeren van werk. Het werk kan bijvoorbeeld worden gemaakt
tijdens een artist-in-residence in de broedplaats, waarbij er voor
de bezoeker de mogelijkheid ontstaat tot het ontmoeten van de
kunstenaar. Er kan actief worden ingezet op het tot stand komen
van deze ontmoetingen door het facilitairen van meet and greets,
waarbij de kunstenaar een stukje context geeft aan zijn werk.
Het publiek wordt hierdoor betrokken bij het proces en eindresultaat. Iedere expositie kan worden ondersteund met een
publicatie van het werk in combinatie met het proces.

Een samenwerking van lokaal/regionaal (jong) talent, nieuwe
generaties kunstenaars en gevestigde kunstenaars uit binnenen buitenland is het beoogde doel. Oogst wil een platform bieden
voor lokale en regionale creatieven en een plek zijn waar ontmoeting, kennismaking en samenwerking plaatsvindt.

FASE 2

Wat komt er op Oogst?
Tijdens en na het realiseren van bovenstaande plannen en
programma, start Oogst met de voorbereidingen voor de
realisatie van verschillende deelplannen.

Storktuin
Stork is op het terrein en in de directe omgeving een kernfactor
geweest, daarom laat Oogst verschillende elementen terugkomen
in de omgeving. Denk hierbij aan het plaatsen van machines en
onderdelen die door Stork gemaakt zijn, met daarbij tekst en
uitleg.

Amfitheater
Een amfitheater leent zich uitstekend voor
veel verschillende activiteiten, van kleinkunst
en buurtbijeenkomsten tot een live optreden
van bekende artiesten.

Pop-up camping
Een stadscamping in het centrum van Hengelo zal van meerwaarde zijn voor alle stadsbrede evenementen. Ook bezoekers,
buurtbewoners en andere Hengeloërs zijn van harte welkom om
van deze overnachtingsmogelijkheid gebruik te maken.

Losloopterrein
Het terrein waar Oogst gaat vestigen wordt nu
door buurtbewoners veelvuldig gebruikt als
honden uitlaatveld. Oogst wil samen met de
buurt een goed (te) onderhouden omheind
honden speelveld aanleggen waar trainingen
gegeven kunnen worden en nagedacht kan
worden over bijvoorbeeld alternatieven voor
het plastic hondenpoepzakje.

Belevingspad
Belevingspaden en blote voetenpaden zijn
steeds populairder in Nederland. Oogst wil
dit graag aanbieden aan bezoekers.
Afwisselende natuurlijke elementen en bijzondere sensaties aan voetzolen maken dit een
prima activiteit voor een dagje uit.

BMX baan
SkateLAB heeft een populaire skatebaan bij het station van
Hengelo gerealiseerd. Ze maken graag deel uit van Oogst en zien
mogelijkheden voor de aanleg van een BMX baan op het terrein.

Wil je meer informatie, bijdragen
of heb je een tof idee?
Laat het ons weten!

Algemeen mailadres:

info@oogst.eu

Voor buurtbewoners:

buren@oogst.eu

Initiatiefnemers:
· Gebouw 16,
· Jord Schöppink
· Metropool | Poppodia van Twente
· Pascal Huisintveld
· SkateLAB
· Stichting In Wording
· Storkiaan
· Ton Nieuwenhuis

