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Profiel 
De Stichting Utrecht Biënnale bouwt met 
Utrecht Manifest aan een evenement dat 
in het gedenkjaar 2013 met het uitbrengen 
en presenteren van Het Manifest haar 
hoogtepunt krijgt. In dat jaar viert Utrecht 
wij 300 jaar Vrede van Utrecht, het 125ste 
geboortejaar van Gerrit Rietveld en het 
100-jarig bestaan van Pastoe.
Utrecht Manifest is een tweejaarlijks 
cultuurevenement in en rond de stad 
Utrecht. De manifestatie heeft een 
multidisciplinair karakter en heeft, anders 
dan de meeste biënnales, triënnales en 
vormgevingsmanifestaties in Nederland en 
daarbuiten, een continue agenda. Per editie 
wordt voortgebouwd op de resultaten, 
kennis en ervaringen van de voorgaande 
edities. Hiermee geeft Utrecht Manifest 
vorm aan haar ambitie om meer te zijn dan 
een eenmalige ontmoetingsplek en als een 
duurzaam platform te functioneren waar 
gedurende langere tijd vragen worden gesteld 
en kennis wordt ontwikkeld op het gebied 
van social design. Utrecht Manifest is daarmee 
van groot belang voor de ontwerpdiscipline in 
Nederland en daarbuiten. In het hart van de 
biënnale staan de vakgebieden vormgeving en 
architectuur die een sturende rol spelen bij de 
programmering van het evenement.

Missie
Vanuit een cultureel vertrekpunt koestert 
Utrecht Manifest de steeds duidelijker 
geprononceerde ambitie om niet alleen 
kritisch te beschouwen en te documenteren 
hoe ontwerpers en andere partijen invulling 
geven (of gaven) aan die rol die zij spelen 
in de maatschappij, maar ook zelf sturend 
en agenderend op te treden in de actuele 
ontwikkeling van social design / geëngageerde 
vormgeving. Utrecht Manifest levert daarmee 

een bijdrage aan de bewustwording daarvan 
bij vormgevers, de industrie, de culturele 
sector, de politiek en het grote / brede 
publiek. 

Visie
Utrecht Manifest is geïnspireerd door 
een brede maatschappelijke beweging 
die sociologen en cultuurfilosofen nieuw 
engagement noemen. Nieuw engagement 
zet vraagtekens bij het relativisme van 
het postmoderne denken en stelt daar 
persoonlijke betrokkenheid en ethisch 
handelen tegenover. Utrecht Manifest kijkt 
daartoe naar de rol die vormgevers, industrie 
en culturele sector spelen in een maatschappij 
waar consumptie en individueel belang de 
boventoon voeren en lifestyle, imago en 
winst hierbij centraal lijken te staan. Utrecht 
Manifest zoekt alternatieven door middel 
van theorievorming en visieontwikkeling, 
debatten, workshops, symposia, presentaties 
en publicaties om zichtbaar te maken 
hoe vormgeving vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid kan bijdragen tot sociale 
duurzaamheid.

Stichting Utrecht Biennale



Programmaoverzicht Utrecht Manifest 2011 
Utrecht Manifest ‘Het Nieuwe Werklandschap’, 4e biënnale voor social design

2011
08-dec  Officiële opening UTRECHT MANIFEST NO. 4. 
  Locatie: De Pastoe Fabriek, de Zagerij 
  Sprekers: Annie Brouwer-Korf, Frits Lintmeijer (wethouder CZ), Jurgen Bey en curatoren

2012
06-jan  Bezoek Z33 uit België 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
02-mrt  Expertmeeting ‘Hoe werkt de wijk?’, i.s.m. de Vrede van Utrecht
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
01-mei  Feestelijke opening UTRECHT MANIFEST NO. 4. 
  Locaties: De Pastoe Fabriek - de Zagerij / Viconaterrein / werkoord ROTSOORD 
12-mei  Lunch met Jurgen Bey 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
23-mei  ALLES MOET NIEUW / PIET ZWART - film van Sherman De Jesus 
  Locatie: Louis Hartlooper Complex, Utrecht 
26-mei  ALLES MOET NIEUW / PIET ZWART - film van Sherman De Jesus 
  Locatie: Louis Hartlooper Complex, Utrecht 
8-juni / 10-juni Cultfest 
  Locatie: Oudegracht 183, Utrecht
28-jun  Ontmoeting beleidsmakers en ontwerpers UM i.s.m. Geen Kunst - Twynstra Gudde 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 

Werklandschap WERKOORD
Curator: Studio Makkink en Bey

Onderzoek
13-jan  Bezoek studenten Design Academy 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
03-feb  Bezoek studenten Design Academy 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 

Activiteiten
28-apr  Micro Utopias: Hatha Yoga 
  Locatie: Kringloopwinkel ‘De Arm’, Utrecht
19-mei  Micro Utopias: GYM 
  Locatie: Kringloopwinkel ‘De Arm’, Utrecht 
02-jun  Micro Utopias: Air Opera 
  Locatie: Kringloopwinkel ‘De Arm’, Utrecht
15-jun  Pecha Kucha 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
06-jul  Buurtbios Hoograven - filmvertoning 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht

Helpdesk ROTSOORD
Curator: Studio Maarten Kolk en Guus Kusters

Tentoonstelling
01- mei / 01- juli Tentoonstelling helpdesk ROTSOORD 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 

Lezingen
17-mei  Helpdesk maakt overuren!  
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Lucas Maasen & Sons, Fransje Killaars en Dingeman Kuilman
30-mei  Helpdesk maakt overuren: Verbeelding als dienstverlening 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Florian de Visser, Remco van der Voort (Pastoe) en Nalden
07-jun  Helpdesk maakt overuren: Industrieel Maatwerk 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Dries Verbruggen (Unfold) en het Europees Keramisch Werkcentrum Den Bosch, Ranti Tjan



Werklandschap EET
Curator: Ester van de Wiel

Tentoonstellingen
01-mei / 01-juni Voedselconvertors 
  Locatie: restaurant LE:EN, Utrecht
01- mei / 01- juli Spoorpunt Express 
  Locatie: Bibliotheek Hoograven, Utrecht
01- mei / 01- juli Werklandschap EET 
  Locatie: werkoord ROTSOORD
01- mei / 01- juli Desktoop in het Vijfde Seizoen 
  Locatie: Toonkamer, Rotsoord 3 Utrecht
01- mei / 01- juli Utrecht Kiemt: Kwekerij zonder Land 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht

Lezingen
30-mrt  EET: Kwalitijd! 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Jan Willem van der Schans, Garmt Dijksterhuis en Lars Charas
13-apr  Een proeve van bekwaamheid 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Michiel Korthals, Antonia Mazel en Ronald Pereboom
20-mei  HOTSPOT Rotsoord - debat over hitte in de stad
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Laura Kleerkoper, Hein Daanen en Hans IJzerman

Activiteiten
03-mrt  Brouwdag Rotsoordbier 
  Locatie: Boomgaard Nieuw Rotsoord, Utrecht
10-mrt  Brouwdag Rotsoordbier 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan Utrecht 
30-apr  Spoorpunt op de markt 
  Locatie: Twijnstraat en Bakkersbrug, Utrecht 
Dinsdagen in mei Spoorpunt op de markt 
  Locatie: Wekelijkse versmarkt, Smaragdplein 
01-mei  Rotsoordbier proeverij 
  Locatie: werkoord ROTSOORD en omgeving 
06-mei  De Pestohalte - workshop 
  Locatie: Amelisweerd (bij de veldkeuken)
12-mei  Rotsoordbier proeverij 
  Locatie: werkoord ROTSOORD en omgeving
13-mei  De Pestohalte - workshop 
  Locatie: de Uithof, de Botanische Tuinen
13-mei  Utrecht Kiemt: Biotopische rondleidingen 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht
20-mei  Rotsoordbier proeverij 
  Locatie: werkoord ROTSOORD en omgeving
25-mei  Rotsoordbier proeverij 
  Locatie: werkoord ROTSOORD en omgeving
25-mei  De Pestohalte - workshop 
  Locatie: Boomgaard in Nieuw Rotsoord Utrecht
25-mei  Aan tafel - afsluiting en proeverij 
  Locatie: werkoord ROTSOORD
27-mei  Utrecht Kiemt: Biotopische rondleidingen 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht

Werklandschap KRUIST ICI
Curator: Sophie Krier

Onderzoek
30-jan / 22-feb /  Vaardige handen gezocht voor beeldende auditie
01-02-mrt  Locatie: werkoord ROTSOORD 
20 - 21 / 24-feb Workshop studenten Rietveldacademie
  Locatie: werkoord ROTSOORD
06-mrt  Bezoek studenten Design Academy 
  Locatie: werkoord ROTSOORD
01- mei / 04- juni Te Gek Werk; onder begeleiding van fotografe Jacqueline Besemer 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht, daarna geadopteerd door de Blauwe Aventurijn 
01- mei / 01- juli Homework; onder begeleiding van Mara Skujeniece
  Locatie: werkoord ROTSOORD
01- mei / 01- juli Werkruimte; print on demand eindpublicatie



  Locatie: werkoord ROTSOORD
16- mei / 24- mei Work of Work 
  Locatie: werkoord ROTSOORD (testlocatie artist in residence) 
  Betrokken: Sophie Krier, Jonathan Muecke en Bas Princen / Andreas Tscholl, Joes Koppen

Tentoonstellingen
01- mei / 01- juli werklandschap KRUIST ICI 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
01- mei / 01- juli Schuurtjes en Rijdend Alfabet buitententoonstelling 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht

Lezingen
06-apr  A van aandachtig werkoord 
  Locatie: werkoord ROTSOORD 
  Sprekers: Cynthia Hathaway en Joost Conijn 
04-mei  Stiltelezing 
  Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) 
  Spreker: Ingrid Bal 
12-mei  Carwash Mecca: Thru the Carwash Lecture 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
  Sprekers: Cynthia Hathaway, Peter Sprangers, Melle Smets, Sabrina van Dijk en Emile Valenteijn

Activiteiten
01-mei  Carwash Mecca: Pimp my Car and Me 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
01-mei  Demonstratie bloemschikken 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) 
01-mei  Demonstratie tegeltableau maken 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) 
01-mei  Baban Poëzie Voordracht 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug)
11-mei  Carwash Mecca: Cleaning & Organizing Day 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
11-mei  Carwash Mekka: Debate Day 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
12-mei  Carwash Mecca: speciale CD signeersessie met instrumentenmaker Emile Valenteijn 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) 
17-mei  Openingsdag Schuurtjes 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht
19-mei  Carwash Mecca: Drive in Movie - with popcorn! 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat)Utrecht
01-jun  Rijdend Alfabet met demonstratie door Top Team Fitness Center 
  Locatie: Hoograven Utrecht
01-jun  Carwash Mecca: Car Blessing Day 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
01-jun  S van Schuurtjes werkoord 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht
09-jun  Rijdend Alfabet met workshop gebarentaal, speeddate interieuradvies en manicure Marokkaanse stijl 
  Locatie: Hoograven Utrecht
09-jun  Carwash Mecca: Beauty Day 
  Locatie: Tankstation Tamoil, Briljantlaan (Wasstraat) Utrecht
16-jun  Cursus Assemblage 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht
16-jun  Repair Café
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht
16-jun  Rijdend Alfabet met korte documentaires over experts uit de wijk (Know-How-Show-How) 
  en de therapie van een lichtkunstenaar.
  Locatie: Utrecht
24-jun  Wandeling met ecoloog 
  Locatie: Viconaterrein (hoek Rotsoord en Oranjebrug) Utrecht

 

Werklandschap VERDIEPT
Concept: Christel Vesters
 
20-apr  After the factory; filmvertoning en wandeling i.s.m. Expodium
  Locatie: Rotsoord en De Pastoe Fabriek - Cees Braakmanzaal
22-jun  Symposium ‘Het Nieuwe Werklandschap’
  Locatie: De Pastoe Fabriek - de Zagerij 
  Sprekers: Pieter Hooimeijer, Jurgen Bey, Eline Strijkers, Florian Idenburg, Joep van Lieshout, Monique van Loon en Friso de   
  Zeeuw



Inleiding

Sinds 2005 organiseert de Stichting Utrecht 
Biënnale een tweejaarlijks designevenement 
in en rond de stad Utrecht. Ontstaan vanuit 
de behoefte om het ontwerpproces en 
de gebruiker dichter bij elkaar te brengen, 
verkent Utrecht Manifest de maatschappelijke 
rol van vormgeving. De biënnale hanteert 
een continue agenda, waarbij elke editie 
voortbouwt op de resultaten, kennis en 
ervaringen van de voorgaande biënnale.
In 2007 stond het duurzaamheidsdilemma 

centraal; de maatschappelijke betekenis van 
de hedendaagse vormgeving. Twee jaar later, 
in 2009, presenteerden de Venezolaanse 
architecten Alfredo Brillembourg en Hubert 
Klumpner in het project ‘Hoograven Invites 
You!’, een nieuw wijkplan voor Hoograven 
met Rotsoord als ArtSpot. Dit jaar is de 
leidende vraag wat er met het van oorsprong 
industriële gebied op Rotsoord kan gebeuren 
in het licht van lokale sociaal-economische 
en geografische ontwikkelingen. Onder 
de artistieke leiding van Jurgen Bey werd 
het centrale thema voor de vierde editie 
gelanceerd: Het Nieuwe Werklandschap, een 

Utrecht Manifest en Het Nieuwe Werklandschap



ontwikkelingsmodel voor onze binnensteden, 
dat werken met wonen combineert. ‘Het 
Nieuwe Werklandschap’ is een vervolg op 
eerdere edities van de Utrechtse biënnale 
voor Social Design, het begrip dat sinds 
Utrecht Manifest 2007 de spil vormt 
van Utrecht Manifest. Wat Social Design 
precies kan zijn, tekent zich elke editie 
steeds scherper af en is in ‘Het Nieuwe 
Werklandschap’ getoetst aan de werkelijkheid 
van het gebied Rotsoord in stadswijk 
Hoograven. 

Deze editie was niet simpelweg een 
tentoonstelling van objecten, Utrecht Manifest 
NO. 4 kreeg de vorm van een ‘ontwerpend 
onderzoeksproject in ontwikkeling’. Een 
leegstaand pand werd de uitvalsbasis en 
het  ‘Werkoord’ van het expeditieteam van 
ontwerpers en curatoren. Onder aanvoering 
van Sophie Krier, Studio Maarten Kolk en 
Guus Kusters, Studio Makkink & Bey, Ester 
van de Wiel en een concept van Christel 
Vesters, kreeg UM 4 vorm. De vierde editie 
van Utrecht Manifest is afgesloten met 
veelzeggende resultaten. UM 4 heeft een open 
einde met nieuwe strategieën om werken, 
wonen en vrije tijd te integreren en duidelijke 
aanknopingspunten om de inrichting van onze 
sterk veranderde leefomgeving anders aan te 
pakken.

Motief
Het begrip design is zodanig verbreed dat 
het gezien kan worden als manier om het 
bestaande op allerlei vlakken en schalen om te 
vormen en op maat te maken.
Dit hebben we nodig juist nu de economie 
tegen haar grenzen aanloopt en de organisatie 
van ons leven en veel maatschappelijke 
processen aan drastische herziening toe zijn. 
De kleine schaal van design, in tegenstelling 
tot die van bijv. stedenbouwkunde of 
architectuur, staat vlugge transformaties 
toe. Met summiere ingrepen kan er 
sneller gereageerd worden op veranderde 
sociaal-economische omstandigheden en 
maatschappelijke processen die volledig op 
slot zitten. Die schaal en aandacht voor het 
detail geeft design het vermogen mee te 
bewegen met het menselijk ritme. In tijdelijke 
of permanente testprojecten hoeven geen 
rigoureuze stappen gezet worden met 
onomkeerbare gevolgen. Experimenteren op 
een plek waar een ontwerpvraag speelt, kan 
van grote betekenis zijn voor het ontwikkelen 
van de publieke ruimte, die flink onder druk 
staat. We kunnen plannen en 3D modellen 
laten ronddraaien op een computerscherm, 
maar de ruimte waarin die modellen 
zweven is leeg. Ze missen de tegendruk 
van de werkelijkheid. Het onderzoek naar 
Het Nieuwe Werklandschap in Rotsoord 



heeft veelal onzichtbare kennis, processen 
en mogelijkheden zichtbaar gemaakt. Er 
is contact gelegd met heel uiteenlopende 
mensen: van kinderen tot wetenschappers 
en amateurs. Met hen is samengewerkt in de 
totstandkoming van projecten en de projecten 
zijn opgevoerd voor het publiek. Door de 
uiteenlopende achtergronden van deelnemers 
en publiek zijn bijzondere samenwerkingen en 
inzichten ontstaan die een nieuwe blik werpen 
op productie- en ontwerpmogelijkheden.

In de onderzoeksprojecten worden facetten 
van het werklandschap verder uitgelicht en 
toegespitst op de specifieke kenmerken van 
het onderzoeksgebied: het gebied Rotsoord 
in de wijk Hoograven. Vanuit vier pijlers werd 
het potentieel van het nieuwe werklandschap 
vanuit een eigen perspectief voor Rotsoord 
onderzocht: Helpdesk ROTSOORD, 
Het Werklandschap KRUIST ICI, Het 
Werklandschap EET en Het Werklandschap 
VERDIEPT. Helpdesk ROTSOORD is een 
tentoonstelling van vraag en aanbod, waarin 
vragen van bewoners gekoppeld zijn aan 
ontwerpen die een antwoord kunnen bieden. 
Daarnaast werden er ontwerpen getoond 
die door bijzondere productieprocessen tot 
stand zijn gekomen, gelinkt aan het online 
archief. Het Werklandschap KRUIST ICI 
testte kruisingen van kennis en vaardigheden 
die in de wijk aanwezig zijn, om het 
productiepotentieel van Rotsoord beter te 
kunnen benutten. Het Werklandschap EET 
beproefde de smaak van Rotsoord en welk 

soort voedselproductie van Rotsoord een 
culinaire werkplaats kan maken. Tot slot 
beschouwt Het Werklandschap VERDIEPT 
de relatie tussen wonen, werken en vrije 
tijd vanuit de theoretische verdieping, in de 
zoektocht naar een praktische invulling van de 
ArtSpot Rotsoord.

De pijlers KRUIST ICI en EET brachten 
aanwezige kennis, kunde en potentieel in 
kaart en activeerden de gevonden kwaliteiten 
in vele acties en ontwerpen, gericht op de 
wijk Hoograven en meer specifiek het gebied 
Rotsoord en haar bewoners. Daartegenover 
staat de reflectie in theorie en verbeelding op 
veranderde werkprocessen, woon- werkratio 
en productieprocessen, uit de pijlers Helpdesk 
en VERDIEPT.  De focus lag hier juist op een 
bredere maatschappelijke discussie over de 
ontwikkeling van binnensteden en innovatief 
design van over de hele wereld. Reflectie en 
actie vulden elkaar aan om het beeld van een 
nieuw werklandschap scherp op het netvlies 
te krijgen, getoetst aan de realiteit. In de 
volgende hoofdstukken wordt hier verder op 
ingegaan.

Elk van de vier pijlers werd aangestuurd door 
een curator, die weer een groep samenstelde 
uit ontwerpers, studenten van de Gerrit 
Rietveld Academie en de Design Academy 
Eindhoven, lokale experts, vakmensen en 
ondernemers. De levende biotoop Rotsoord 
is onderzocht vanuit het eigen werklandschap. 
Op 8 december 2011 zijn de curatoren van 



start gegaan met het inventariseren van 
potentiële werkplekken en mogelijke allianties 
met mensen uit de wijk. Middenin de wijk 
gelegen, fungeerde Werkoord ROTSOORD 
als broedplaats, werkplaats, slaapplaats, 
ontmoetingsplaats, expositieruimte en archief 
voor de activiteiten van Utrecht Manifest. 
Veldwerk en gesprekken met buurtbewoners, 
wijkexperts, ondernemers en initiatiefnemers 
gaven de acties en ontwerpen vorm. 

Op 1 mei opende de biënnale volledig voor 
het publiek en was het werkoord naast 
de watertoren van woensdag tot en met 
zondag tussen10 en 5 uur te bezoeken. De 
drukbezochte opening liet een voorproef zien 
van activiteiten die op de agenda stonden van 
mei tot eind juni. Na de officiële opening in de 
Pastoe Fabriek gingen bezoekers in optocht 
achter de UM-vlaggen aan, langs verschillende 
activiteiten richting de tentoonstelling in het 
werkoord ROTSOORD. In de twee maanden 
erna, 1 mei tot eind juni zijn er aanmerkelijk 
veel activiteiten, lezingen en diners 
georganiseerd die voor iedereen toegankelijk 
waren. Deze zijn aangekondigd op de website 
utrechtmanifest.nl en verspreid onder het 
netwerk via nieuwsbrieven en social media.

Zoals gezegd zijn er in de resultaten 
van Utrecht Manifest NO. 4 allerlei 
aanknopingspunten voor beleidsmakers 

en ontwikkelaars gevonden om een vitale 
binnenstad te bouwen. Hiertoe is als 
laatste activiteit een inventarisatiegesprek 
gehouden met curatoren van UM 4 en 
twee stedenbouwkundigen van Gemeente 
Utrecht en de Provincie Utrecht. Samen met 
Geen Kunst is verkend hoe die resultaten 
hun weerslag zouden kunnen vinden in het 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Geen Kunst 
heeft als oogmerk kunstenaars toegang te 
verschaffen tot de kern van maatschappelijke 
en organisatiekundige vraagstukken. De 
adviesdienst is opgezet vanuit Twynstra 
Gudde, een bureau dat organisatieadvies geeft 
en via de adviesdienst kunstenaars koppelt 
aan bedrijven en beleidsmakers die met een 
probleem kampen. 
Uit het gesprek met de rijksstedenbouwers 
bleek dat door de werkwijze van deze editie 
van UM resultaten geboekt zijn die voor de 
beleidsmakers zelf lastig te bereiken. Het 
overheidsapparaat toont zich vaak een weinig 
buigzaam werktuig. Begrijpelijk, maar om een 
sociaal-maatschappelijke som op te lossen is 
flexibiliteit een vereiste. Hier ligt een enorme 
kans om het werk, dat binnen de biënnale 
vrij kon ontstaan, door te trekken naar de 
werkelijkheid. Zowel de organisatoren van 
Utrecht Manifest, als de beleidsmakers zien 
genoeg aanleiding om een vervolg te geven 
aan dit gesprek.



Programma
Activiteiten voorafgaand aan de 
opening, vanaf 8 december 2011

Om kennis te maken met kunstenaars die 
een actieve rol spelen in de verschillende 
Utrechtse wijken, nodigde UM en de Vrede 
van Utrecht hen op 2 maart uit voor een 
expertmeeting. Het thema was ‘Hoe werkt 
de wijk?’ De meeting was ook bedoeld om 
zicht krijgen op de visie en expertise van 
de in Utrecht gevestigde kunstenaars, die al 
verschillende projecten initieerden. Naast 
een presentatie van Belgische kunstenaar 
Bart Lodewijks, die façades en muren bekrijt 
met patronen, vertelde de wijkmanager 
Zuid over Briljante Ideeën. Wijkbewoners 
konden ideeën aandragen voor hun wijk, die 
door de bewoners zelf uitgevoerd moeten 
worden. Op dezelfde leest ontstond www.
tijdvoorelkaarzuid.nl waar wijkbewoners 
elkaar diensten aan kunnen bieden. Ook 
kwam de buurtbios aan bod, de mobiele 
bioscoop die in de zomer van 2012 van de 
organisatoren van UM 4 een doorstart kreeg. 
Rotslab presenteerde in het werkoord hun 
idee voor een ‘Survivalkit voor een duurzame 
stedelijke en industriële toekomst’. Als een 
soort fablab faciliteert Rotslab een publieke 
werkplek voor interdisciplinaire samenwerking 

tussen creatieve makers, ondernemers, 
leerlingen, bedrijven, ontwerpers, kunstenaars 
en het onderwijs, en is gericht op stedelijke 
ontwikkeling.

Er waren twee brouwdagen met Henriëtte 
Waal en amateurs uit de wijk, zodat het bier 
tijdig op smaak kon komen voor de feestelijke 
start van de activiteiten op 1 mei. Andere 
publieke momenten waren: twee debatten 
van werklandschap EET: over voedsel, met 
experts en wetenschappers, een openbare 
les en een expertise-auditie, gevolgd door 
een film en lezing. Werklandschap KRUIST 
ICI organiseerde de eerste uit een serie van 
drie avonden met een kort portret van Rudy 
& Germaine Krier (grootouders van Sophie 
Krier) en de rol van vakmanschap in hun leven 
en aansluitend de film Een Handige Dromer 
van Joost Conijn. Dit is een portret van de 
schrijver A.L. Snijders op zijn boerderij in de 
Achterhoek. Door de lens van de camera zien 
we hoe hij houthakkend en trekkerrijdend 
continu afleiding nodig heeft om uiteindelijk 
een paar regels te schrijven. Studenten van de 
Design Academy Eindhoven, afdeling Living, 
kregen onder leiding van Mara Skujeniece 
een openbare les in het kader van de studie 
naar thuiswerken. Op het filmprogramma van 
werklandschap VERDIEPT, i.s.m. Expodium, 
stond After the Factory van Philip Lauri. 
Daarna wandelden we de nacht in voor 



een Nightwalk door de wijk Rotsoord, op 
zoek naar de sporen van haar industriële 
geschiedenis.  Verder is hard gewerkt in het 
werkoord om de onderzoeken en ontwerpen 
klaar te maken voor het publiek.

De opening op 1 mei
Op de Dag van de Arbeid, de dag waarop 
de duur van een werkdag beklonken werd, 
opende Utrecht Manifest NO.4 feestelijk met 
veel gasten in De Pastoe Fabriek. 
Na een welkomstwoord van voormalig 
burgermeester van Utrecht Annie Brouwer-
Korf (voorzitter Stichting Utrecht Biënnale) 
bezong kunstenaar Klaske Oenema ‘Het 
Kantoor’ met achter zich haar animatie op 
overhead-projector. Tracy Metz hield de 
openingsrede waarna Jurgen Bey zijn verhaal 
over Het Nieuwe Werklandschap vertelde. Juri 
Veenman’s ‘Alarmsymfonie’, bekend van ‘Einde 
Voorstelling - Alarmsymfonie’, als protest 
tegen de bezuinigingen op kunst & cultuur, 
werd gezongen. Vanuit De Pastoe Fabriek 
wandelde het publiek in een lange stoet 
achter vaandeldragers en muzikanten aan. 
Wandelend en musicerend werd het gebied 
ingehuldigd als werklandschap van Utrecht 
Manifest NO. 4.  Via het braakliggende Vicona-
terrein liep de stoet naar het werkoord 
ROTSOORD, naast de watertoren. De vlaggen 
met daarop de logo’s van elk werklandschap, 

werden voor het werkoord samengebonden 
geplant. Binnen stond warme soep klaar en 
kon men de tentoonstelling bekijken.  

Activiteiten 1 MEI
Gehele gebied UM 4: Feestelijke optocht 
met muzikanten / werkoord ROTSOORD 
Heuveloord 140: Rotsoordbier proeven 
bij de Buitenbar / Antwoordenmagazijn / 
Tentoonstelling HELPDESK met digitale 
bibliotheek / Tentoonstelling werklandschap 
EET / Tentoonstelling met filmvertoningen 
en onderzoeksmateriaal werklandschap 
KRUIST / Filmpjes Know How Show 
How - Toonkamer PASTOE Rotsoord 3: 
Desktoop (eetbaar kantoor) en hoorspel 
‘Het Kantoor’ - restaurant LE:EN Heuveloord 
140: Voedselconvertors: over anders 
conserveren - Tankstation Tamoil op de 
Briljantlaan: Car Mecca Pimp my Car and 
Me, laat jezelf en je voertuig schilderen - 
Vicona-terrein hoek Rotsoord/Oranjebrug: 
Demonstratie bloemschikken met bloemist 
John en tegeltableau maken met tegelspecialist 
Carin / Utrecht Kiemt: Kwekerij zonder 
Land / Opbouw van de Schuurtjes waarin 
een workshop radiozenders of briketten 
maken, water zuiveren, etc. -Vogelopvang 
Rotsoord 24a: Filmjes Know How Show How 
- Smaragdplein 100: Het centrum van Utrecht 
door de ogen van 3 daklozen.  



Studenten: Charles Bourrier (Zwitserland), Inèz Bressand (Frankrijk), Pablo Calderon (Colombia), Max (Taiwan), Martina Muzi (Italy), Guillaume 
Neu Rinaudo (Frankrijk), 
Wei Lun Tseng (Taiwan), Meng Hsun Wu (Taiwan).

Waste Stool van Martina Muzi.



Werkoord 
ROTSOORD
Curator: Studio Makkink & Bey

Het werkoord werd ingericht met een 
houten structuur: een product van Studio 
Makkink & Bey, het ontwerpbureau dat 
Jurgen Bey samen met Rianne Makkink 
leidt. De ruimte op Heuveloord 140, net 
verlaten door een metaalbedrijf, is in zeer 
korte tijd omgebouwd tot uitvalsbasis voor 
onderzoekers plus gasten, met werkplekken, 
bedden en expositiemeubels. De demontabele 
houten structuur is speciaal ontworpen om 
als werk- en verblijfsplek te dienen. Overdag 
doen de kamertjes dienst als werkplaats en ’s 
nachts als slaapkamer: het binnenframe is een 
werkhotel waarin de formele en informele 

kant van een werksituatie elkaar aflost. 
Het werkoord deed ook dienst als 
flexwerkplek. Het Utrechtse bedrijf New 
Shoes Today organiseerde een dag voor 
een groot bedrijf uit de Bilt en gebruikten 
werkoord ROTSOORD een middag als 
uitvalsbasis en werkruimte. Gedurende de 
voorbereidende maanden in januari t/m april 
2012 hebben 1e jaars masterstudenten van 
de afdeling Social Design (Design Academie, 
Eindhoven) gewerkt aan vraagstukken 
omtrent ‘het Nieuwe Werklandschap’, onder 
de titel ‘ManuFACTtory’. In opdracht van hun 
mentor Rianne Makkink onderzochten ze 
productiemogelijkheden vanuit het werkoord, 
waarvan ze het resultaat presenteerden op 
een Pecha Kucha-avond. De internationale 
groep ging aan de slag met vragen als: Kan 
vanuit de kleine schaal weer een nieuw 
productie proces tot stand worden gebracht 



en welke sociale processen liggen hieraan ten 
grondslag? Wat is er al aanwezig in Rotsoord 
en de omliggende werk/woongebieden? Wat 
vindt er al plaats in werkplaatsen, scholen, en 
buurten? Hoe kunnen we hiervan leren en 
nieuwe interpretaties maken? Twee projecten: 
masterstudent Social Design Guillaume 
Neurinaudo liet in de Openbare Bibliotheek 
Buurtcentrum Utrecht zien door de ogen 
van 3 daklozen. Martina Muzi onderzocht 
overvloed in Rotsoord en kwam uit bij vuilnis. 
Ze belde bij mensen aan om hun vuilnis op 
te vragen. Thuis bewerkte het vuilnis tot een 
product dat ze weer teruggaf aan de eigenaar 
van de vuilniszak. Voorafgaand aan de Pecha 
Kucha van de studenten organiseerde Studio 
Makkink & Bey een lezing met Florentijn 
Hofman en Martijn Engelbregt: over de 
interactie tussen ruimte, middelen en publiek.

De Buurtbios

Op de expertmeeting van 2 maart, samen 
met de Vrede van Utrecht, werd duidelijk 
dat er veel animo was voor een retour 
van de Buurtbios Hoograven; één van de 
‘Briljante Ideeën’. Dit project van Jolanda 
van Iersel draaide voor het eerst in 2008 
de film ‘Polleke’, die in Tolsteeg/ Hoograven 
is opgenomen. Samen met Briljante Ideeën, 
Vrede van Utrecht en Wijkbureau Zuid 
besloot Studio Makkink & Bey een mobile 
cinema te maken. BuurtBios Rotsoord is 
ontworpen door Studio Makkink & Bey en 
kan op elke gewenste plek halthouden om een 
film te projecteren. Polleke werd vertoond op 
een provisorisch scherm, maar de opvolger 
zou mobiel moeten zijn om verschillende 
buurten aan te doen. Buurtbewoners Ria 
Buts en Chaja Toenes organiseren nu de 



Buurtbios Rotsoord met op het programma 
telkens een andere film. Het publiek zit 
op zelf meegebrachte stoelen en kleedjes 
voor het filmdoek dat aan de achterkant 
van de truck zit. Vrijdag 6 juli was de eerste 
vertoning achterop de Buurtbios. Op het 
Vicona-terrein keken zo’n 100 mensen 
gratis naar de bekroonde film The Artist. 
Ze kwamen met stoelen, picknickkleedjes 
en etenswaren, bovenop de gratis koffie, 
frisdrank en bekertjes popcorn die al 
klaarstond. Vrijdagavond 31 augustus volgde 
op Dierenweide Nieuw-Rotsoord de tweede 
voorstelling uit een lange reeks.

Verder
De opstelling in werkoord ROTSOORD 
heeft zelfs nog een kort uitstapje gemaakt 
naar de Oude Gracht in Utrecht, waar het 
festival Cultfest gehouden werd. Op 8, 9 en 
10 juni werden de werfkelders een vrijplaats 
voor kunst en cultuur. Bureautjes, tv’s met 
daarop UM-filmpjes, spoorpunten, CarWash 
Mecca producten en Rotsoordbier stonden 
heel even in de etalage in het centrum 
van Utrecht. Verder gaf Daniela Dossi 
omwonenden de kans om hun wensen tijdelijk 
te verwezenlijken in haar ‘Micro Utopia’. 
Hiervoor transformeerde Kringloopcentrum 
De Arm tijdelijk tot gymzaal, of bioscoop met 
tweedehands spullen.



Helpdesk ROTSOORD
Curator: Studio Maarten Kolk & Guus Kusters

Studio Makkink & Bey vroeg Studio Maarten 
Kolk & Guus Kusters om als gastcurator 
invulling te geven aan een tentoonstelling voor 
het onderdeel Helpdesk ROTSOORD. 
Kolk en Kusters stellen in hun werk het 
leven met de natuur, geschiedenis, kleur en 
omgeving centraal. Ze gebruikten bijvoorbeeld 
ongebleekte, ongecoate materialen om 
monsters te tuften met de blauwzwarte 
‘afval’ inkt die in een printer overblijft, voor 
hun textielontwerp Waterloop. Het tapijt 
Algengroei, in de tentoonstelling, is geverfd 
in een kleurverloop. In het midden van het 
tapijt zijn de polen volledig geverfd, terwijl 
aan de zijkanten alleen de wortels gekleurd 
zijn. De textielindustrie is een van de grootste 

watervervuilers in de wereld,  Algengroei 
laat zien hoe dit milieuvraagstuk zichtbaar 
gemaakt kan worden op een esthetische 
manier. Jurgen Bey zegt over de ontwerpen 
in de tentoonstelling dat “de schoonheid van 
de werkelijkheid schuilgaat in het feit dat 
het niet helemaal klopt.” Met dezelfde blik 
rangschikten Kolk en Kusters de werken in de 
tentoonstelling, die samen de gevolgen van de 
ontwikkelingen in het landschap verbeeldden. 
Het werk was ingedeeld in vijf categorieën.

Bij het plantenasiel van Rachelle Klaassen 
konden bezoekers planten achterlaten of 
mee naar huis nemen en een verhaal noteren 
over de plant en over de nieuwe locatie. 
Behalve tentoonstelling fungeert Helpdesk 
ROTSOORD ook als helpdesk. Een klein team 
van ontwerpers inventariseerde vragen van 
bewoners uit de wijk, maar ook van bezoekers 

Tafelboom
Hoog in de expositiekast staat een tafel van de Utrechtse 
Stichting Tafelboom. Het idee van Tafelboom is dat de bomen 
die door de hele stad Utrecht gerooid worden door de 
gemeente, opnieuw een plek krijgen in de omgeving waar ze 
hebben geleefd, maar dan in de vorm van een tafel. In de tafel 
zit een lade waarin een boekje ligt, daarin staan verzamelde 
verhalen over de boom. Op deze manier keert het hout terug 
waar het groeide.

Broken Butterflies,  Anne ten Donkelaar. 
Als een prothese-dokter repareert ze gebroken vlinders, 
waardoor de complexiteit van hun anatomie bloot komt te liggen.

Ceramic Paint / Collection Cornwall, Kirstie van Noort 
Het porselein is niet gekleurd met pigmenten, maar 
met vervuiling, afvalresidu en achtergebleven klei uit de 
porseleinwinning.



en deelnemers aan Utrecht Manifest. 
Hieruit ontstond een ‘Vragenbibliotheek’. 
De tentoonstelling vormde het 
‘Antwoordenmagazijn’ waarin bestaande 
projecten van ontwerpers/kunstenaars als 
potentiële antwoorden werden gepresenteerd. 
Naast de fysieke werken in het magazijn heeft 
Helpdesk Rotsoord ook een digitaal platform. 
De QR-codes in de kast konden met een 
smartphone of een ipad van het Werkoord 
gescand worden. Achter de codes zit een 
digitale bibliotheek met teksten, video’s en 
foto’s, die verwant zijn aan de thema’s en 
ontwerpen in het antwoordenmagazijn.

Als onderdeel van de tentoonstelling 
organiseerden Maarten Kolk en Guus 
Kusters samen met Anne van der Zwaag een 
reeks informele avonden getiteld ‘Helpdesk 
ROTSOORD maakt overuren’. Deze reeks 

was gericht op een professioneel publiek 
en van zowel ontwerpers, producenten, als 
beschouwers en gebruikers. Elke avond werd 
één van de thema’s uit de tentoonstelling in 
een drietal korte interviews en gesprekken 
uitgediept.

In de tentoonstelling is o.a. de Collectieve 
Mankracht te zien van Lucas Maassen & Sons 
Funiture Factory. Zijn 3 zonen (2 x 7 en 9 
jr.) beschilderen meubels: 3 uur per week 
voor een euro per meubel. De wet tegen 
kinderarbeid bepaalt in feite de productietijd 
en dus het uiterlijk. De Lucas Maassen & Sons 
Funiture Factory werd voor het eerst live in 
werking getoond in het werkoord. Beeldend 
kunstenaar Fransje Killaars sprak over het 
produceren van haar textielinstallaties, 
waarna Dingeman Kuilman (Philips, Premsela 
Stichting, nu directeur ArtEZ Hogeschool 

Lucas Maassen & Sons Funiture Factory, Lucas Maassen en zijn 3 zonen. Nalden blogger, trendwatcher en co-founder van WeTransfer en 
Kuvva.



Afval als bouwsteen 
Hoe worden de schoorsteen van de fabriek en de lokale kapper beide materiaalleveranciers voor 
de secundaire industrie?

1) Anne ten Donkelaar, Broken Butterflies, 2011, 2) Ariane Prin, From her for here, 2011, 3) Christien Meindertsma, Pig 05049  2008, 4) Jeroen 
Wand, Laminated table, 2012, 5) Jetske Visser, Roet, 2011, 6) Kirstie van Noort, Ceramic Paint Collection Cornwall, 2011, 7) Lex Pott, True Colour 
Shelves, 2011, 8) Pepe Heykoop, Bits of Wood, 2012, 9) Rachelle Klaassen, Planten Asiel, 2012, 10) Raw Color, 100% sap, 2007, 11) Studio Swine, 
Hairglasses, 2011, 12) Studio Swine, Seachair, 2011, 13) Tafelboom, De Boomtafel Nr I, 2012

1 2 3 4 5
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Collectieve mankracht  
Over de schoonheid van de arbeider, collectieve inspanning en hoe ziet het erfgoed van 
vakmanschap eruit voor het nageslacht?

1 2 3 4 5

76

1) Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Exactitudes, 2008, 1999, 1998, 2) Atelier NL, Soup machine, 2011, 3) Butterfly Works, Carpet of Life, 2012
Lucas Maasen & Sons,Furniture Factory, 2011, 4) Mattijs van Bergen,Blanco Collection, 2009, 5)Noah Kalina, Everyday, 2000, 6) Studio Glithero, 
Running Mould, 2010

Natuurlijke productie 
Hoe kunnen flora en fauna als vervaardiger van kunst en vormgeving dienen?

1 2 3 4 5

76

1) EDHV, Ant Works, 2010, 2) Henriëtte Waal, Buitenbrouwerij, 2009, 3) Jannis Hülsen, Xylinum, 2010, 4) Jo Meesters, Materra,2012, 5) Juliette 
Warmenhoven, Couveuse (incubator), 2010, 6) Kai Linke, Roots, 2008, 7) Maurizio Montalti, Continuous Bodies, 2010, 8) Thomas Vailly, 
Contemporary Vanitas,2011, 9) Tim Knowles, 4 Panel Weeping Willow, 2006

8 9



Industrieel maatwerk
Wat leveren de kennis van de ontwerper en de mogelijkheden van industriële technologie op 
voor het werklandschap?

1) Dirk van der Kooij, Endless, 2010, 2) Francois Xavier Saint Georges, Rotodrawing 1, 2012, 3) Gijs van Bon, Skryf, 2010, 4) Jolán van der Wiel, 
Gravity Stool, 2011, 5) Jürg en Urs Lehni en Uli Franke, Hektor, 2002, 6) Klaas Kuiken, Bottles Collection, 2010, 7) Maarten Koek, Ma9.3rh16, 
2011, 8) Marloes ten Bhömer, Rotational moulded shoe, 2009, 9) Studio Makkink & Bey, Slowcar, 2006, 10) Unfold i.s.m. Tim Knapen, L’Artesian 
electronique, 2010

1 2 3 4 5
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Verbeelding als dienstverlening
Hoe kan verbeelding als dienst floreren in een landschap dat draait om werk, en waarin behoefte 
is aan dagdromen?

1 2 3 4 5

76

1) Berndnaut Smilde, Nimbus I, 2012, cloud in room, 2010, 2)Danny Foolen, Thirtyfive studies of a Billboard, 2011, 3) Florian de Visser, FactoryScape 
Pastoe, 2012, 4) Lucy and Bart,Various Works, 2008, 5) Michael Schoner, Coathanger Chopper, 2012, 6) Raw Color en studio Maarten Kolk & Guus 
Kusters,Temporary Trees, 2011, 7) Ted Lott, Sit Stay, 2011

voor de Kunsten en voorzitter van Sikkens 
Foundation) vanuit verschillende invalshoeken 
ambacht, tijd en collectiviteit belichtte.

Voor de editie Verbeelding als Dienstverlening 
liet Florian de Visser in karton zien wat zich 
achter de muren van de Pastoe Fabriek in 
Rotsoord afspeelt. Remco van der Voort 
reageerde op Florian’s beeldverhaal in zijn 
verhaal over Pastoe, waar hij directeur van 
is. Blogger, trendwatcher en co-founder van 
WeTransfer en Kuvva: Nalden sloot de avond 
af met zijn verhaal over digital storytelling. 

In Industrieel Maatwerk demonstreerde 
Dries Verbruggen de keramiekprinter van 
Unfold (i.s.m. Tim Knapen) met een virtuele 
draaischijf, waarmee bezoekers een vorm 
van porseleinklei kunnen maken door hun 

hand te bewegen in een laserstraal. Maatwerk 
en industrie vouwen hier in elkaar: de 
automatisering wordt geleid door handwerk. 
Directeur Ranti Tjan van het Europees 
Keramisch Werkcentrum in Den Bosch, 
deed verslag van bijzondere verbanden en 
verbonden tussen beeldend kunstenaars, 
ontwerpers en architecten samenwerking met 
de industrie in het EKWC. Initiatiefnemer 
Bas van Abel van Rotslab vertelde over 
mogelijke productiewerkplaatsen in Rotsoord. 
Rotslab is een samenwerking tussen 
creatieven, ondernemers, leerlingen, bedrijven, 
ontwerpers, kunstenaars en het onderwijs, 
gericht op stedelijke ontwikkeling. Tot slot 
gaf Mireille Meijs (ontwerper bij Mosa) een 
kijkje in het maatwerk voor de massa van 
tegelfabriek Koninklijke Mosa.



Werklandschap 
KRUIST ICI
Curator: Sophie Krier
beelden: alfabet, schuurtjes, carwash mecca en 
producten.

Ontwerper en onderzoeker Sophie Krier, 
curator van werklandschap KRUIST ICI, 
ontwikkelt tools voor collectieve verhalen en 
reflectie. Experiment en interactie krijgt de 
ruimte in een proces dat onder haar redactie 
vorm krijgt. Het Werklandschap KRUIST 
ICI borduurt voort op een veldonderzoek 
in Casablanca in 2010, waarbij de informele 
maak- en diensteneconomie verkend werd. 
De residentie van drie maanden in Marokko 
leidde tot een tentoonstelling die fungeerde 
als een stad in een stad, getiteld ICI, Casa Ville 

Inventive (Hier, Casa vindingrijke stad). Krier 
onderzocht in Utrecht op vergelijkbare wijze 
wat Rotsoord en Hoograven in huis hebben. 
foto Sophie + vakman

In Rotsoord is een nieuw team te gast 
op een bijzondere plek met een eigen 
geschiedenis en logica. Zij gingen op zoek 
naar verschillende vormen van expertise die 
deze wijk in huis heeft: formeel en informeel, 
geworteld en nieuw.  Wat gebeurt er als je de 
aanwezige vaardigheden en talenten zichtbaar 
maakt – zijn kruisbestuivingen mogelijk? 
Werklandschap KRUIST ICI onderzocht en 
inventariseerde plaatselijke kennis en kunde 
op alfabetische volgorde; om de potentie van 
de wijk inzichtelijk te maken en verbanden 
te kunnen leggen. Zo is er de A automonteur, 
de B van bloemist, de E van ecoloog, H van 
houtdraaier enzovoort. Met deze index van 

	 I	—...

Werklandschap KRUIST ICI
Een beeldende inventaris 
van expertise

dInsdag	1	MEI	–	zondag	17	JUnI

Meer informatie op: www.werklandschap-kruist.nl of www.utrechtmanifest.nl — Ontwikkeld in het kader van Utrecht Manifest NO. 4, biënnale voor social design

LOCATIeS:
VICONA terrein 
Bij de Oranjebrug

Werkoord ROTSOORD
Heuveloord 140

TAMOIL Carwash
Briljantlaan 15
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aanwezige beroepen en vaardigheden in de 
hand, werden potentiële kruisverbanden 
verbeeld en in de praktijk getest. Die 
kruisproeven zijn via drie voorbeeldprojecten 
ontwikkeld. Daarbij zijn er vijf studies 
geïnitieerd die op specifieke aspecten van 
het (toekomstig) werklandschap van de wijk 
inzoomen. 

3 voorbeeldprojecten:
Carwash Mekka
Schuurtjes
Het Rijdend Alfabet

5 studies:
Know-How | Show-How
Te Gek Werk
Homework
Werkruimte
Work of Work
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Carwash Mekka: onderzoekt 
het lokale tankstation als kruispunt van 
expertise.

Cynthia Hathaway i.s.m. Tony Michiels

Carwash Mekka
Sinds de auto zijn intrede deed in onze 
cultuur domineert het vervoersmiddel in 
vergaande mate de inrichting, beleving en 
het uiterlijk van ons landschap. Voor een snel 
groeiende massa werd een veel groter deel 
van de wereld bereikbaar binnen één dag. 
Tegenwoordig spenderen velen er een groot 
deel van de dag. Verkeersstromen klonteren 
op gezette tijden samen en werken gebeurt 
vaak onderweg. Dit maakt dat de auto als 
ruimte op zich, steeds belangrijker wordt. 
Het is een extensie van ons lichaam, van onze 

persoonlijkheid en van onze behoefte om van 
A naar B te komen. Er zijn weinig objecten 
die we zo sterk verbinden aan onze identiteit 
en waar we zoveel zorg aan besteden. In 
het voorbeeldproject Carwash Mekka is 
deze cultuur rondom de auto onderzocht in 
meerdere scenario’s.

DINSDAG 1 MEI
Pimp my Car and Me
Kunstenaar Jan Willem Campmans en Bram 
kleurden ‘s avonds de bezoekers van de 
wasstraat samen met hun auto’s in met 
lichtprojecties.

VRIJDAG 11 MEI
Cleaning & Organizing Day in de wasstraat van 
tankstation TAMOIL. Met: locally made Serto 
Solutions van thuiszorgmedewerker Paul 
Serto van natuurlijke ingrediënten, met de tips 



van professional organizer Ardy Kuipers die 
aan het werk ging in de handschoenenkastjes. 
Aan de waslijn van de wasruimte hangen 
magic micro cleaning cloths van Marina 
Toeters. Zij maakt als modeontwerper kleding 
m.b.v. nieuwe technologie en woont en 
werkt in Hoograven. Het aantal bezoekers op 
deze zonnige vrijdagmiddag bewees dat een 
wasstraat veel meer zou kunnen zijn dan een 
wasstraat alleen – het zou de plek kunnen 
zijn om op vrijdag het stof van een hele week 
af te poetsen, terwijl je ervaring en kennis 
uitwisselt. 

Great Drive Thru Debate
Tijdens Bill & Glenn’s Great Drive-Thru 
Debate debatteerden de twee Automotive 
College-leerlingen van het  ROC urenlang 
op achterbanken in de wasstraat. Het 
debat ging o.a. over vragen als: ‘automaat 

of handmatig geschakeld?’, ‘injectiemotoren 
of trommelmotoren?’ en ‘donkere of 
lichte auto’s?’. Achteruitkijksouvenirs en 
onderscheidingslintjes werden gemaakt door 
modeontwerper Melissa Petersen-Bonvie uit 
Hoograven. En er was de Trunk Tasting van 
Rotsoord-Espresso Stout die Henriëtte Waal 
in de wasstraat brouwde met het tankstation 
als waterbron.

ZATERDAG 12 MEI
Thru the Carwash Lecture
Lezing met instrumentenmaker Emile 
Valenteijn en zijn WW2 DAF over de 
verdwijnende garage expertise, kunstenaar 
Melle Smets over het snelwegleven in 
Nederland, wijkhistoricus Peter Sprangers 
over de geschiedenis van De Staatsen wasserij 
op Rotsoord en tankstationhouder Sabrina 
van Dijk over Tamoil als familiebedrijf.



ZATERDAG 19 MEI
30 minuten lange Drive in movie, met 
Carwash Mekka-popcorn van de hete 
motorkap en de parkeerservice van 
de rolschaatsende Dom City Dolls uit 
Hoograven. Filmmaker Jokko Voogt maakte 
een selectie van YouTube-films over autocult 
en -glam. Op deze zomerse avond bleek dat 
bioscoop en tankstation prima samengaan.

11 JUNI
Blessing Day “On Your Way” kreeg veel 
aandacht van de media, o.a. van RTV Utrecht, 
De Stad Utrecht en het AD. Pastor Hans 
Harmsen zegende met een kwast, heilig 
wijwater en een kort gebed auto’s, fietsen, 
scooters en scootmobielen die door hun 
bestuurders werden aangeboden. Het gebruik 
is in Nederland uitgestorven en het zag er 
vermakelijk uit, maar tegelijkertijd stonden 

mensen toch even stil bij hun veiligheid en 
rijgedrag.

ZATERDAG 9 JUNI
Beauty Day
In deze eenmalige Tamoil Beauty Spa kun 
konden tankende mensen hun nagels 
laten stijlen bij de kleur en het merk van 
hun auto. Met o.a. nagelstyliste Esmeralda 
van Esmeralda’s Nagelschuurtje en een  
schoonheidssalon, speciaal gemaakt door 
meubelmaker Luc Brouwer, houthandel 
van Straalen, schilder Steven en ingericht 
door etaleur Winnie Helmes Ham, allen uit 
Hoograven. 

Elk tankstation is de pitstop langs een route 
van willekeurig wie er passeert met als 
verbindende factor: de auto. Het is een plek 
waar onze auto’s gevoed, verzorgd, geolied en 



opgepoetst worden en een plek die bezocht 
wordt door veel mensen. Een benzinestation 
is een plaats waar verbinding gemaakt kan 
worden met grotere stromen om aan te 
sluiten op een uitgebreid netwerk. De 
specifieke omgeving van een tankstation en 
zijn uitbreidingen: de wasstraat, reparatieplaats, 
tankshop, de parkeerplaats en restgebied, het 
fastfood-restaurant of hotel, biedt kansen hier 
een ultiem Auto Mekka van te maken. Maar 
pas door te kruisen en dwarsverbindingen 
te maken, wordt een transitieplaats zelf 
een plek. Tijdens Carwash Mekka werd wel 
duidelijk dat het publiek er snel weer weg 
wil, dus hoe het tankstation ontwikkeld 
wordt: activiteiten hebben een maximum 
duur van ongeveer 8 minuten. Sabrina van 
Dijk, eigenaar van het Tamoil tankstation, was 
enthousiast over de experimenten en denkt 
er aan om haar pomp specifieker te maken, 

aan de hand van het concept businessplan dat 
Hathaway aanleverde. Cynthia Hathaway stelt 
voor om experts praktijk te laten houden 
bij de benzinepomp, zodat er een cluster 
van beroepen ontstaat voor ongebruikelijke 
verbanden, die de autocultuur verder tot 
ontwikkeling brengt.



Schuurtjes: een inspectie van wat 
er in wijkschuurtjes gebeurt met als vraag 
hoe deze activiteiten kunnen bijdragen aan de 
autonomie van de wijk.

Arne Hendriks en Joanna van der Zanden

Kan de schuur als potentiële kleinschalige 
productieruimte worden geactiveerd en van 
economische waarde zijn voor de buurt? Het 
lege Vicona-terrein op de kop van Rotsoord 
werd neergezet als  testsite voor informele 
productie. Vier tweedehands schuurtjes 
op een rij dienden als voorbeelden van 
een productief en innovatief centrum. In 
Rotsoord en Hoograven zijn overal schuurtjes, 
verborgen achter de huizen, met een eigen 
opgang en vaak verbonden met een steeg. 
Dwalend in dit achterlandschap van de wijk 

viel de schoonheid van het rommelige en 
informele karakter ervan op. Onder andere 
door de mogelijkheden van internet is de 
informele economie in de meeste Westerse 
landen in opkomst, met als gevolg een 
groeiend informeel marktmechanisme. De 
schuur zou het centrum kunnen worden van 
een hyperlokale economie.

Hendriks en van der Zanden noemen 
rommel de humus van de schuurcultuur.  
Aanrommelen tussen de rommel heeft voor 
doorbraken in de wetenschap gezorgd.  
Veelbelovend rommelen vergt wel rust, veel 
herstructureren en opruimen om de waarde 
in te zien van dingen en om op goede ideeën 
te kunnen komen. Arne Hendriks:  ‘Een 
schuurtje was de machinekamer van het 
huis. Maar met de jaren werd de werkbank 
steeds kleiner en het gereedschap maakte 
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plaats voor tuinmeubilair en fietsen. Veel 
mensen denken dat de schuur bedoeld is als 
opslagplaats van spullen. Maar zo is het nooit 
bedacht.’ In zo’n schuur is minder gelegenheid 
om iets te maken; want klussen en reparaties 
komen dan steeds op de achtergrond. 

Op de Dag van de Schuur landde het 
Utrechtse Repair Café in de vier Schuurtjes in 
Rotsoord. Buurtbewoners leerden met lokale 
reparateurs kapotte fietsen, schoenen, kleding, 
speelgoed en elektronische apparatuur 
herstellen.  Het idee voor een Repair Café 
stamt van het repareerproject: Platform21 = 
Repairing, waar Arne Hendriks en Joanna van 
der Zanden beiden aan werkten. Tijdens de 
Assemblage cursus demonstreerde ontwerper 
Jesse Howard hoe je zelf met eenvoudige 
middelen zoals een jampotje, spaanplaat en 
een Tupperwarebakje huishoudelijke apparaten 

zoals stofzuigers en mixers kunt maken. 

Dima Stefanova toonde filmpjes uit haar 
Know-How | Show-How archief (hierover 
verderop meer), en deelde hoe je limonade 
en thee maakt van lokaal geplukte bloesems 
en kruiden. Wijkbewoners met groene vingers 
lieten zien hoe je de beste tuinaarde kunt 
maken en lokale keramisten probeerden 
uit of de klei die ter plekke uit de grond 
wordt geschept, geschikt is om potten van te 
bakken. In een van de schuurtjes zond een 
amateuristisch radiostation uit en van oude 
kranten werden papieren briketten geperst. 

Ontwerpster Anna Veenstra tekende de 
activiteiten samen met de buurtbewoners. 
De sluiting was officieel om 5 uur, maar het 
was zo druk dat die tijd opgerekt werd. ‘s 
Avonds was er een lezing- en debat-avond 



onder leiding van Francien van Westrenen 
(Stroom, DH) met filosofe Virginia Tassinari, 
ontwerper Kirsten Algera, sociaal geograaf Jan 
van Duppen, wijkeconoom Nathan Rosema 
en buurtschilder Steven. Bij het kampvuur 
werd gesproken over de potentie van de 
schuur binnen een autonome wijkeconomie 
op het Vicona-terrein. Hierbij werden korte 
documentaires van Know- How | Show-How 
getoond over bijzondere kennis uit wijk, zoals 
die van de E van Ecoloog, V van Vogelverzorger 
en I van Instrumentenmaker.



Het Rijdend Alfabet: toont 
en viert het vakmanschap van makers uit de 
wijk in een optocht door de straten. 

Cathelijne Montens, geassisteerd door stagiair 
Conor Trawinski.

Het Rijdend Alfabet is een staalkaart van 
het vakmanschap in de wijk. Naar model 
van sierwagens werd dat vakmanschap 
geëxposeerd in een optocht waarin lokale 
makers en dienstverleners samenkwamen. 
Vakmensen als de bloemist, de etaleur 
en de houtdraaier maakten een eigen, 
ruimtelijke letter van bloemen. Gemonteerd 
op aanhangwagens vormden de letters 
het Rijdend Alfabet. Samen zijn ze een 
stalenkaart van wat de wijk aan technieken 
en materialen te bieden heeft. In mei kwamen 

de letters uit de werkplaatsen tevoorschijn 
en trokken ze erop uit in een stoet die 
veel bekijks kreeg. Wanneer Het Rijdend 
Alfabet halverwege de tochten door de 
wijk bij een standplaats halt hield, werd de 
tentoonstelling heel even openluchtpodium. 
Hier konden mensen een poëzievoordracht, 
een vechtsportdemonstratie of een workshop 
gebarentaal of tegelzetten meemaken. Een 
cursus gebarentaal met de Wapperkids was 
er voor klein en groot doen, of men kon 
een speeddate voor interieuradvies hebben 
met etaleur en stylist Winnie Helmes Ham 
(etaleur Carwash Mekka). En er was de 
openlucht cinema met de video’s van Know-
How|How-Show. Met Het Rijdend Alfabet 
werd de inventarisatie van beroepen, talenten, 
kennis en ambacht van de wijk zichtbaar 
gemaakt. Deze tastbare weergave van een lijst 
aanwezige beroepen in Rotsoord schetste een 



beeld van wat wijkbekwaamheid op deze plek 
inhoudt. Pas daarna worden dwarsverbanden 
denkbaar. De gemeenschap werd op brede 
schaal betrokken bij Het Rijdend Alfabet: 
kinderen van de Brede School van groep 
5 en 6 onderzochten de werkgeschiedenis 
van hun familie en verbeelden die in het 
Rijdend Alfabet. Het alfabet was tegelijk een 
rondreizende expositie voor de etaleur, 
tegelzetter en houtdraaier uit Hoograven 
die de praalwagens vormgaven. Het lokale 
werkkapitaal, verbeeld in Het Rijdend Alfabet 
trok veel aandacht en mensen liepen uit 
om aan te sluiten of kwamen hun huizen uit 
om het beter te kunnen zien. Toeschouwers 
stonden vaak pal voor hun huis. De optocht 
was kennelijk zo laagdrempelig dat er 
publiek mee bereikt werd dat moeilijk voor 
participatie warmloopt. De praalwagens 
waren een vrolijke versiering in de straten 

en ze brachten de identiteit van de wijk naar 
buiten. 
De letters werden naderhand gedoneerd 
aan de deelnemers van KRUIST en staan in 
o.a. de achtertuin van de Blauwe Aventurijn, 
waar Te Gek Werk plaatvond, in een 
buitententoonstelling. De ABC-structuur 
en de N werden door Angelique Jacobs van 
kinderboerderij Nieuw Rotsoord omgebouwd 
tot kas voor kinderen en tot volière. 
Mohammed Benhaddou, sociaal makelaar en 
contactpersoon voor de Buurtvaders ontving 
een tafel en banken van meubelmaker Luc 
Brouwer. Houtdraaier Joost Kramer zet zijn 
H op het dak van zijn werkplaats en Carin van 
Dongen nam haar eigen tegelletter mee. 



5 studies:

Know-How | Show-How
Dima Stefanova en Andreas Zangger met 
Studenten designLAB Rietveld Academie

Know-How/Show-How wil generaties 
verbinden door kennis en vaardigheden 
voor een duurzame leefstijl te verzamelen, 
documenteren en door te geven. De ouderen 
geven hun ervaring door in workshops, waar 
jongeren het leren te documenteren met 
behulp van nieuwe technologieën en media. 
De know how van ouderen wordt bewaard 
en zichtbaar gemaakt door de show how van 
een jonge generatie. Met: filmverslagen over 
bloemist John van Heezik, met gebarentaal 
docent Nienke Fluitman, houtdraaier Joost 
Kramer, instrumentenmaker Emiel Valenteijn, 

hoograven supermarkt, vinoloog Alex van der 
Linden, vogelverzorger ome Henk.

Te Gek Werk
Jacqueline Besemer i.s.m. de BSO Rootz en 
Eigenwijs

Dit was een cursus waarin kinderen 
van de buitenschoolse opvang al 
fotograferend de werkgeschiedenis van 
hun familie onderzochten.  Al doende 
leren zij fotograferen, interviewen en een 
tentoonstelling maken. Samen met kunstenaar 
/ fotografe Jacqueline Besemer maakten de 
kinderen een stamboom van de beroepen die 
hun familie een rol spelen of hebben gespeeld. 
Besemer heeft het plan opgevat dit project 
na Utrecht Manifest voort te zetten, vanwege 

E van ecoloog en V van Vogelopvang



de enthousiaste reacties en nieuwgevonden 
onderwerpen voor haar eigen werk.

Homework
Mara Skujeniece i.s.m. studenten van de 
Design Academy Eindhoven / Man and Living

Het (deeltijd) thuiswerken is dankzij het 
internet al enige jaren in opkomst; het 
bespaart op het woon-werkverkeer, het 
scheelt huurkosten en het is te combineren 
met ons privéleven. In Tolsteeg is zelfs 
een woonblok benoemd als hotspot voor 
thuiswerkers. Maar wat houdt thuiswerken 
werkelijk in en waar vraagt deze werkvorm 
om? Onder leiding van Mara Skujeniece, 
zochten studenten en thuiswerkers uit 
de buurt hier samen antwoorden op. Zij 

bestudeerden de volgende thuiswerkers: 
coach Marion Beltman, ecoloog Harmen 
Venema, gebarentaal docent Nienke Fluitman 
en Auri Fluitman, grafisch ontwerper Michael 
Buchenauer, modeontwerper Marina Toeters, 
professional organizer Ardy Kuypers, web- 
kunstenaar Bas Verweij.

Werkruimte
Jan van Duppen

Van Duppen is stadsgeograaf en voltooide 
kortgeleden zijn studie sociale geografie aan 
de Universteit Utrecht. Hij onderzocht welke 
rol de (buiten-)ruimte heeft in het werk 
en hoe makers die ruimtes naar hun hand 
zetten. In vijf diepte interviews ontleedde 
hij vijf typologieën van flexwerkplekken: de 

	K	—Koning
Damien, 7 jaar



schuur, de winkel, de werkplaats, het huis, de 
kiosk. Al tekenend en vertellend brachten 
de geïnterviewde makers hun werkruimte 
tot op klein detail in kaart. Hoe maak je de 
werkruimte zo efficiënt mogelijk? Jan van 
Duppen interviewde bijvoorbeeld Klaas 
Veldhuizen, marktkoopman voor Bakker 
‘t Stoepje. De marktkoopman is misschien 
wel één van de oudste flexwerkers die 
we kennen.  Veldhuizen had zijn werkweek 
zo productief mogelijk ingedeeld op 
administratiedagen en dagen dat hij op pad 
ging. Het soort werkzaamheden volgde uit 
zijn route en werklocatie, met tijdwinst 
en effectiviteit als mikpunt. Van Duppen 
ontdekte dat de grootste effectiviteit behaald 
wordt door jarenlang schaven, aanpassen 
en perfectioneren. In de werkplaats van 
manus-van-alles (vooral voor zijn buren) in 
Hoograven: Louis van Kuijk, is elke kleine 

beweging, volgorde van handelen tot op het 
kleinste laatje af te lezen in de ordening van 
gereedschap en kasten om hem heen. Dit 
stelt hem in staat snel te werken en ad hoc 
reparaties voor buurtgenoten te doen. Het 
bewaren of doorgeven van gespecialiseerde 
kennis gebeurt in het geval van 
modeontwerpster Marina Toeters als docent 
op de AKI in Enschede. Zelf maakt ze gebruik 
van haar sociale netwerk van beroepsgenoten 
als kennisarchief en internet is erg belangrijk 
voor de flexwerker. Naast mobiliteit, logistiek 
en opslag van kennis kwamen digitaal en 
analoog werken aan bod en werk in relatie 
tot privéleven. Modeontwerpers Toeters 
en haar vriendin Melissa Petersen-Bonvie 
(Drive Thru Debate) wonen in het deel 
van Hoograven dat gebouwd werd voor 
de flexwerker. Zij merkten dat het flexhuis 
goed werkt als wonen en werken inderdaad 

Het woon-werkhuis van Marina Toeters, op haar website.



naast elkaar gebeurt. Maar wanneer een van 
de twee anders verloopt, bijvoorbeeld door 
samenwonen of samenwerken in een ruimer 
atelier, is het lastig de overtollige ruimte 
onder te verhuren. Door de indeling kan de 
opgang niet gesplitst worden met een simpele 
ingreep. Het woon- werkhuis van flexwerkers 
moet flexibel genoeg zijn om met eventuele 
koerswijzigingen in levensloop en met 
nieuwe levensfasen mee te kunnen groeien. 
Door dit voorproefje wordt een toekomstig 
stedenbouwkundig vraagstuk al vroeg tastbaar 
en wijst ook al in de richting van een mogelijk 
antwoord. Jan van Duppen concludeerde dat 
bij de ruimtelijke ordening van een goede 
werkplek, ruimte niet los te zien is van tijd 
en ritme. En de wens zichtbaar te zijn, werd 
veel genoemd door de geïnterviewden. Lange 
kennislijnen leveren supergespecialiseerde 
effectiviteit op, een gegeven dat Jan na UM 

4 verder wil ontleden. Hij ontdekte een 
klacht over de logistiek van online besteld 
materiaal dat soms misgelopen wordt 
omdat men een afspraak elders had. Deze 
vertraging en onhandigheid kan erg lastig 
zijn voor flexwerkers met een eenmanszaak. 
Van Duppen opteert voor beter verspreidde 
distributiepunten en ziet aanleiding voor 
onderzoek en een ontwerp dat het probleem 
oplost in de bestaande stedelijke structuur. 



Work of Work
Jonathan Muecke & Bas Princen

Ontwerper Jonathan Muecke (USA) en 
fotograaf Bas Princen (NL) werden in het 
kader van Field Essays uitgenodigd om een 
maak- en documentatieresidentie te doen 
tijdens de publieke dagen van Utrecht 
Manifest. Centrale vraag bij de werkperiode 
was hoe Muecke werkt, wat de motieven 
achter zijn werk zijn, hoe hij tot beslissingen 
komt en hoe zijn werkt zich verhoudt tot 
de context waarin het ontwikkeld wordt 
(Rotsoord). Muecke’s objecten onderzoeken 
onze verhouding tot de gemaakte wereld, en 
het ervaringspotentieel van vorm, textuur, 
kleur, en verhoudingen. Van 14 tot 24 mei 
deden ontwerper Jonathan Muecke en 
fotograaf Bas Princen parallel onderzoek met 
de buurt als testsite. Wat Muecke en Princen 

bindt is de drang naar ‘het meten van de 
wereld’ en een interesse voor het niet-weten 
als productieve vorm van kennis.

Tenslotte
In Nederland (en veel andere westerse 
landen) is werken zich anders gaan verhouden 
tot ruimte, plaats en tijd. Een steeds groter 
deel van onze economische activiteiten neemt 
vormen aan die bekend zijn uit de informele 
economie. Marktmechanismen werken 
steeds vaker op individueel niveau, door een 
informeel netwerk tot stand gebracht van 
sociale netwerken en online handelssites. Op 
internet zijn veel manieren ontstaan om op 
micro-niveau te produceren en te handelen. 
Het voordeel van een informele economie is 
dat de lijnen tussen vraag-en-aanbod kort zijn. 

Op 4 mei gaf De Werkplaats 
van de Stilte een speciale lezing 
met veel ruimte voor stilte. 
Gastspreker is voorlichter 
en yogadocent Ingrid Bal. Bal 
deed twee jaar onderzoek 
naar hedendaagse vormen van 
bezinning. Na de lezing ging de 
groep op zoek naar geluidloze 
plekken in Rotsoord.



Een kleinschalig uitwisselingssysteem brengt 
balans tussen input en output. Daarmee is 
er weinig overmaat aan productie, materiaal 
of transport. Om deze systemen uit de 
informele economie in te kunnen passen 
binnen een groter economisch systeem, is 
het noodzakelijk om ze te analyseren en 
er testmodellen mee te ontwikkelen. In 
werklandschap KRUIST ICI is dit op een heel 
persoonlijk niveau gebeurd, samen met de 
mensen in de wijk. Tijdens het inventariseren 
is op micro-niveau gekeken naar manieren 
van werken in relatie tot ruimte, plaats en 
tijd. Door het werk zichtbaar te maken en 
het onderling contact kwam er veel energie 
los om meer samen en zelf te ondernemen. 
Degenen die in de wijk werkten wilden



Werklandschap EET
Curator: Ester van de Wiel

Ester van de Wiel is ontwerper van de 
publieke ruimte. Kenmerkend voor haar 
werkwijze is de manier waarop zij lokale 
kennis inzet, gebruik maakt van bestaande 
structuren en werkt met de schaal van 
het landschap. Terugkerende elementen in 
de projecten zijn: het agenderen van de 
opdracht, het zoeken naar nieuwe legenda-
eenheden voor een gebied en het ontwikkelen 
van toekomstscenario’s en werktuigen. 
In 2009 maakte Ester van de Wiel met 
Eetbaar Landschap het voormalige Tilburgse 
Rioolgemaal Moerenburg toegankelijk door 
zes ontwerpers te vragen om werktuigen 
te ontwerpen waarmee het landschap 
geproefd kan worden. Dit programma was het 

fundament voor werklandschap EET.

Startpunt voor het project werklandschap 
EET was het in kaart brengen van het lokale 
potentieel voor voedselproductie in het 
gebied Rotsoord. Hoe smaakt Rotsoord? 
Biedt het industriegebied een voedingsbodem 
voor een eetbaar landschap? Kunnen we, in 
samenwerking met amateurs en professionals 
op het gebied van voedsel-productie, 
werktuigen en strategieën ontwikkelen om 
Rotsoord als culinaire werkplaats op de kaart 
te zetten?

Ter voorbereiding waren er plekgebonden 
observaties met o.a. een ontmoeting met 
imker Jan van de Luijster van kinderboerderij 
Nieuw Rotsoord. Zijn honing werd verwerkt 
in het bier van Henriëtte Waal. Een bezoek 
aan Koppert Cress, leverancier van de cressen 



voor de pesto’s van Maaike Bertens. Er is 
gekeken naar het potentieel van het ruimte-
areaal van platte daken als bruikbare ruimte. 
Stadse microklimaten werden getemperatuurd 
op teeltmogelijkheden. De ontdekking dat 
er op de dinsdagmarkt op het Smaragdplein 
weinig tot geen lokale producten verkocht 
worden, leidde uiteindelijk tot het maken van 
de spoorpunt express. Ontwerper Henriette 
Waal legde contact met amateurbierbrouwers 
uit de wijk en ging snel aan de slag met 
brouwen.
Ester van de Wiel stelde een lexicon samen 
van woorden die verwant zijn aan de thema’s 
binnen werklandschap EET. Het lexicon geeft 
een overzicht van schijnbaar ongerelateerde 
termen die toch een verrassende 
kruisbestuiving op kunnen leveren als ze 
worden samengevoegd. Daarbij staan er 
bijzondere feiten in die het onderzoek 

kunnen prikkelen. Bijvoorbeeld de A van de 
Aardbeienacademie in Oirschot of de P van 
Pioniersvegetatie. De U staat voor Universiteit 
van de Smaak die de Franse filosoof Michel 
Onfray in Normandië gestart is waar 
bezoekers onderscheid leren te maken tussen 
goede, slechte en middelmatige producten. 
Meer lexiconwoorden staan achterop de rode 
kaart van EET, zie bijlage.

Food for 
Thought

Bloeireacties 
Veel bloeiende planten 
reageren met bloei op de 
daglengteverschillen in de 
verschillende seizoenen. Er 
zijn lange dag, dag neutrale 
en korte dag planten. Lange 
dag planten bloeien in het 
voorjaar en de zomer als 
de dagen steeds langer 
worden en er een bepaalde 
daglengte is bereikt. Korte 
dag planten bloeien pas als 
de dagen korter worden en 
er een bepaalde daglengte 
is bereikt. Dag neutrale 
planten gebruiken voor hun 
bloei geen daglengte, maar 
bijvoorbeeld de tempera-
tuur en gaan pas bloeien als 
er een bepaalde koude- of 
warmtesom is bereikt. (bron: 
Wikipedia)  NS 

Bostel 
Restproduct van het 
bierbrouwproces. Na het 
maischen wordt het wort 
gescheiden van de bostel. 
Bierbostel is een hoogwaar-
dig eiwitrijk veevoer.  HW 

Bourdieu
De Franse filosoof Bourdieu 
(1930-2002) werd vooral 
bekend door zijn boek La 
Distinction (1979) waarin 
hij schreef hoe je sociale 
status samenhangt met je 
culturele kapitaal (kennis, 
vaardigheden, smaak). Je 
smaak is dus niet simpel-
weg gerelateerd aan je 
eigen persoonlijke voorkeur, 
maar wordt veeleer bepaald 
door de groep (sociale 
klasse) waartoe iemand 
behoort. (zie ook distinctie-
middel)  DA 

Buitenbrouwerij
De mobiele Buitenbrouwerij 
van ontwerper Henriëtte 
Waal is één van de tools die 
tijdens het project Eetbaar 
Landschap ontwikkeld is. 
Met de Buitenbrouwerij 
wordt op locatie met lo-
kale ingrediënten 50 liter 
speciaalbier gebrouwen. 
Inmiddels is de brouwerij 
uitgebreid met een water-
zuiveringsinstallatie en een 
bar.  HW 

Buurtwroeten 
Een gezamenlijke buurttuin 
blijkt ook sterk bevorderlijk 
voor het sociale contact in 
de wijk. Samen zorgen voor 
tomaten, radijsjes en peter-
selie, en liefst gezamenlijk 
ook eten van de eigen tuin, 
zou een zeer gunstig effect 
hebben op de sociale cohe-
sie in de wijk.  DA 

C
Conserveren

Wanneer het stadium van 
oogst tot verval wordt 
vertraagd, spreekt met van 
conserveren. 
Een conserve kan worden 
gezien als voedsel (i.e. een 
gerecht) dat in een ‘pau-
zestand’ staat.
Pauzestand: een product 
wordt afgesloten van invloe-
den die bederf kunnen ver-
oorzaken. Daarmee zit het 
product letterlijk of figuurlijk 
in een vacuüm.  LM+DK 

Cortisol 
Het wroeten in de aarde 
zou goed zijn voor de ge-
streste stedelingen. Dat 
blijkt o.a. uit onderzoek van 
Alterra, onderzoeksbureau 
van de Wageningen Uni-
versiteit. Ze deden twee 
onderzoeken: in het eerste 
onderzoek werden leden 
van een volkstuinvereniging 
aan stress blootgesteld, 
om vervolgens een boek te 
gaan lezen of in de tuin te 
gaan werken. De mensen 
die in de tuin hadden ge-
werkt bleken minder stres-
shormoon (cortisol) in hun 
lichaam te hebben dan de-
genen die hadden gelezen. 
In het tweede onderzoek 
deden twee groepjes seni-
oren een gezelschapsspel, 
waarbij stresshormonen 
vrijkwamen. In de groep met 
mensen die het spel deden 
in een omgeving met bloe-
men en planten bleek de 
hoeveelheid stresshormoon 
lager dan in de groep die 
zonder groene omgeving 
moest spelen.   DA 

Cressen
Snelgroeiende en eet-
bare plantjes. Uit zaad 
opgekweekte kruidachtige 
plantjes, oftewel zaailingen. 
Niet te verwarren met kiem-
groenten en sprouts.  MB 

Crisistuinen
Stadslandbouw zou toene-
men door de crisis; niet zo-
zeer omdat het goedkoper 
is je eigen boontjes te dop-
pen, maar vooral vanwege 
de massale leegstand van 
kantoorpanden in de stad. 
Stadslandbouw is volgens 
landbouweconoom Jan 
Willem van de Schans, fo-
rumlid tijdens het debat op 
30 maart, een ideale manier 
om verloedering en waarde-
daling te voorkomen.  DA 

Crowdsourcing
De explosieve verspreiding 
van kennis en handleidingen 
via internet leidt tot een 
verschuiving van de verhou-
dingen tussen amateurs en 
professionals. Er zijn steeds 
meer mensen die in hun vrije 
tijd inhoud genereren, pro-
blemen oplossen en zelfs 
Research & Development 

voor bedrijven verrichten. 
Amateurs, die gedreven 
door hun liefhebberij op-
treden als lokale program-
meurs of ontwikkelaars 
van de publieke ruimte, be-
schikken over uitstekende 
inzichten in het plaatselijke 
potentieel. Ze zijn gepas-
sioneerd, vaak sociaal 
bewogen, een beetje on-
aangepast en altijd trots op 
wat ze doen. Zou de stad 
een deel van de ontwikke-
ling van de openbare ruimte 
kunnen crowdsourcen door 
de energie en de ideeën 
van al deze pioniers beter te 
gebruiken? Urban pioneers 
bewegen zich vrij tussen 
regels en grenzen. Ze tonen 
de waarde van een bottom 
up ontwikkelde stad, van 
een wereld waarin iedereen 
regisseur kan zijn!  EW 

Cyclische Rumtopf
Instrument waarmee mo-
ment van opscheppen en 
moment van (nieuw) voed-
sel bereiden samenkomen. 
Vruchten gaan door een 
vloeistof, waar ze op smaak 
komen, om dan weer boven 
te komen voor consumptie. 
 LM+DK 

D
D.I.Y. communities

Zielsverwanten vinden el-
kaar online en organiseren 
zich in tijdelijke en informele 
clubs. Deze genetwerkte 
communities delen hand-
leidingen en doe-het-zelf 
instructies die variëren van 
hoe maak je een zaadbom, 
tot een stap voor stap 
beschrijving van hoe je de 
stad als ‘parkour’ kunt ge-
bruiken. Mooie voorbeelden 
van zo’n online How-to so-
ciety is te vinden op www.
instructables.com.  EW 

Dag
Een dag is de tijd die de 
aarde nodig heeft voor een 
volledige omwenteling (om 
de aardas), ten opzichte 
van een referentiepunt. 
Afhankelijk van het referen-
tiepunt spreken we van een 
zonnedag (t.o.v. de zon), 
maansdag (t.o.v. de maan) 
of siderische dag (t.o.v. de 
sterren). Soms wordt met 
de term dag slechts de 
tijd tussen zonsopgang en 
zonsondergang bedoeld, 
iets wat ook wel specifiek 
wordt aangeduid als dag-
duur. Een wat nauwkeuriger 
aanduiding is etmaal. Een 
etmaal duurt 24 uur en be-
vat alle vier de dagdelen, 
te weten: ochtend, middag, 
avond, en nacht. (bron: Wiki-
pedia)  EW 

De Leckere 
“Ik zou zeggen een wit-
biertje”, aldus Roland 
Pereboom, directeur Mi-
lieucentrum Utrecht tijdens 
de proefsessie  op 13 april. 
We proefden echter een 
bockbiertje van De Leckere, 
het Utrechtse biermerk dat 
100% biologische bieren 
brouwt.  DA 

Desktoop
De Desktoop biedt de 
werknemer een plek waar 
kan worden gewerkt en 
gekweekt binnen het 5e 
seizoen.  NS 

Distinctiemiddel 
Smaak wordt door soci-
ologen vaak gezien als 
distinctiemiddel. Met een 
goede smaak kun je je dito 
sociale status bestendigen. 
De Franse filosoof Bourdieu 
(1930-2002) schreef hier-
over in La Distinction, Cri-
tique sociale du jugement 
(1979). Iemands (culturele) 
smaak is sterk gerelateerd 
aan de klasse waar hij of zij 
toe behoort. Smaak is dus 
niet alleen een kwestie van 
persoonlijke voorkeuren, 
maar ook sterk afhankelijk 
van je omgeving. “Ondanks 
een sterk geëgaliseerde 
samenleving wordt dit klas-
senonderscheid nog veel-
vuldig gebruikt als we het 
over smaak hebben,” aldus 
Michiel Korthals, hoogleraar 
toepaste filosofie Universi-
teit Wageningen. Het blijkt 
dat nog steeds veel mensen 
uit lagere sociale klassen 
zich slechter voeden door 
een gebrekkige kennis van 
eten. —DEBAT OP 13 APRIL— 
 DA 

Dry farming 
De Wupatki boeren in Ari-
zona, USA hebben een aan-
tal agriculturele strategieën 
ontwikkeld waarmee ze 
gewassen kunnen kweken 
in de woestijn. Dry farming. 
Een tot de verbeelding spre-
kende variant is dat binnen 
de resterende muren van 
vervallen huizen verhoogde 
plantbedden gemaakt wer-
den door ze op te vullen met 
afval (waste=food). Deze 
kleine, van wind beschutte, 
akkers werden gebruikt 
voor het kweken vaan ce-
remoniële gewassen zoals 
tabak.  EW 

Duizendjarig Ei
Duizendjarig ei is een 
Chinese delicatesse die 
gemaakt wordt door een 
eendenei circa 100 dagen 
te bewaren in een mengsel 
van houtskool en ongeblus-
te kalk. Het heeft een groe-
nige kleur, een zoute smaak 
en een krachtig aroma. Bij 

het kauwen lijkt het alsof 
je een stukje geleipudding 
eet.  EW  

1000-jaren Eierfabriek
Een biotopisch werktuig 
dat 1000-jarige eieren 
produceert. Deze traditio-
nele Aziatische delicatesse 
bestaat uit eieren die ge-
controleerd gefermenteerd 
worden, waardoor ze tege-
lijkertijd geconserveerd én 
op smaak gebracht worden. 
 LM+DK 

E
Edible estates

Inmiddels ontstaan ook in 
Amerikaanse suburbs voor-
zichtig de eerste initiatieven 
van burgers die zoeken 
naar een meer informeel 
grondgebruik. Enkele jaren 
geleden begon architect 
Fritz Haeg het project Edi-
ble Estates. Hiermee laat hij 
zien dat keurig groene ga-
zonnetjes in de suburbs ook 
gebruikt kunnen worden als 
moestuin.  EW 

Eetbare Kantoortuin
Mirabel Osler: “There can 
be no other occupation like 
gardening in which, if you 
were to creep up behind 
someone at their work, you 
would find them smiling.”  
De eetbare kantoortuin is  
een ontwerp van Michael 
Mobbs en samengesteld 
door Matt Ibanez & Liefheb-
bers met groene vingers. 
De grond van de tuin is 
een mix van potgrond en 
compost uit het café op de 
begane grond. De compost 
is in 6 maanden opgebouwd 
uit keukenafval en compos-
teerbare bekers en borden. 
De eetbare kantoortuin is 
gestart met basilicum, sla, 
koriander, rozemarijn, aard-
beien, aubergine, munt, een 
kumquatboom en wijnran-
ken. Het doel is te demon-
streren hoe creativiteit en 
duurzaamheid geïntegreerd 
wordt in de werkomgeving. 
 EW+NS 

Elektrotrekker
Een elektronisch vervoer-
middel waarmee rolcon-
tainers en andere rollende 
karren zonder lichamelijke 
belasting van de ene naar 
de andere plek gebracht 
kunnen worden.  DF+PH 

Enfleurage
Door bladeren van bloe-
men, kruiden of andere eet-
bare planten in een vetstof 
zoals roomboter te leggen 
wordt de geur geconser-
veerd. De techniek is al 
heel oud en van oorsprong 
afkomstig uit de parfumin-
dustrie.  LM+DK 

Escoffier
Escoffier was chef-kok in 
Parijs en Londen. Hij is voor-
al bekend vanwege zijn cu-
linaire genialiteit en zijn her-
vormingen in de organisatie 
van grote keukens. Met zijn 
boek “Le Guide Culinaire” 
vatte hij de Franse keuken in 
een systeem. Het boek, dat 
5000 recepten methodisch 
omschrijft, is bedoeld als 
een praktisch handboek 
voor vakmensen. Op basis 
van zijn eigen ervaringen 
schreef hij in 1902 zijn boek, 
waarin hij de principes van 
de kookkunst en de traditi-
onele technieken uitlegde. 
De ‘Guide’ is nog steeds de 
bijbel voor alle professione-
le koks. Daarnaast schreef 
hij een tweede boek ‘Ma 
Cuisine’, een standaard-
werk voor amateurkoks met 
een overzicht van de klas-
sieke keuken. ‘Escoffier’ is 
de titel van de eerste com-
plete Nederlandse vertaling 
van het standaardwerk ‘Le 
Guide Culinaire’.  EW 

Extremofiel
Een extremofiel is een 
organisme dat in extreme 
omstandigheden leeft. Let-
terlijk betekent het extremo 
(uiterst) fiel (beminnend). 
Sommige extremofielen 
leven bij extreme watertem-
peraturen; bij 2 of 120 gra-
den Celsius. Weer anderen 
leven in zeer zout water of in 
geconcentreerd zwavelzuur. 
Bij een extremofiel gaat het 
om één of meerdere levens-
behoeften die sterk afwijken 
ten opzichte van de meeste 
organismen, die leven in 
normale omstandigheden. 
Een aantal extremofielen 
heeft eigenschappen die 
niet bij andere levende 
wezens voorkomen: ze heb-
ben geen zuurstof nodig, 
of geen fotosynthese, of 
gebruiken waterstof als 
voedsel en maken methaan 
(aardgas). Niet alleen soor-
ten, maar hele ecosystemen 
kunnen extremofiel zijn. 
 EW+CS 

F
Fastfood 

Een verzamelnaam voor (ge-
maks-)voedsel dat snel be-
reid en geserveerd wordt. 
Het wordt doorgaans goed-
koop verkocht bij daarvoor 
gespecialiseerde restau-
rants en kraampjes zoals 
snackbars.
De fastfoodindustrie is 
een zeer grote, lucratieve 
industrie, die groeit doordat 
mensen steeds minder tijd 
nemen om zelf te koken. 
(bron: Wikipedia)  MB 

Food deserts
Wijken in de binnensteden 
waar de armste laag van 
de bevolking (zonder auto) 
aangewezen is op “de win-
kel op de hoek”, waar het 
aanbod van betaalbaar en 
voedzaam voedsel schaars 
is. Gezondheidsproblemen 
zoals obesitas zijn het ge-
volg van deze food deserts. 
Het is een fenomeen dat 
veelal voorkomt in de UK, 
USA, Canada, Australië en 
Nieuw Zeeland.  MB 

Foodmiles
Het aantal kilometers dat 
door een consument, bij-
voorbeeld uit Amsterdam, 
gereisd moet worden om 
een lokaal product, zoals 
een Utrechtse Worstje, te 
kunnen consumeren. Hans 
van der Markt.

Foodtruck
Verkoop van eten in de 
publieke ruimte vanuit een 
mobiele keuken. In Neder-
land kennen we met name 
de ijs- en frietkraam, maar 
in Amerika is een enorme 
trend van mobiele restau-
rants, waarbij specifieke 
maaltijden worden aange-
boden. Foodtrucks verschij-
nen op plekken waar poten-
tiële klanten verzamelen;  de 
universiteitscampus, kan-
toorcomplex, bouwplaats, 
sport- en andere evenemen-
ten. In Nederland heb je een 
ventvergunning nodig voor 
straatverkoop en daardoor 
blijft de Amerikaanse trend 
hier uit. Wel groeit in Ne-
derland de ludieke mobiele 
catering op festivals. De 
eerste foodtrucks komen uit 
de Amerika en zijn ontstaan 
(vanaf 1865) om o.a. cow-
boys, herders en andere 
rondtrekkende werkers te 
voeden.  MB 

G
Gebruiker

De gebruiker is een abstract 
begrip dat kan staan voor 
consumenten die prach-
tig rijpe aardbeien kopen 
die in een leegstaande 
hal gekweekt worden. De 
gebruiker kan ook een 
heel concreet begrip zijn, 
bijvoorbeeld voor een 
restaurant dat alleen maar 
producten wil gebruiken die 
lokaal geproduceerd zijn. 
Net als bij plekken geldt, 
dat er reeksen gebruikers 
zijn, naast individuele geval-
len. Stadslandbouw heeft 
alleen betekenis als er een 
gebruiker is in die stad. De 
valkuil bij stadslandbouw 
is dat we doen alsof de 
gebruiker al bestaat. Maar 
in veel gevallen speculeren 
we.  ND  

Gereedschap 
Een gereedschap is een 
hulpmiddel om de bewerkin-
gen uit te kunnen voeren die 
een mens (of dier) met zijn 
lichaam zelf niet of moeilijk 
kan uitvoeren. Andere ter-
men die gebruikt worden 
voor bepaalde typen ge-
reedschap zijn gerei (meer-
voud van zachter gereed-
schap) en instrument (over 
het algemeen een meer 
geavanceerd of erg specia-
listisch stuk gereedschap). 
Voor groter en zwaarder 
gereedschap wordt meestal 
de term werktuig gebruikt. 
Een werktuig is een stuk 
gereedschap. Het kan om 
een eenvoudig stuk hand-
gereedschap gaan, maar 
ook om een ingewikkelde 
machine: een apparaat of 
een toestel. Werktuigen die-
nen om arbeid eenvoudiger 
en lichter te maken.  EW 

Gewas
Een gewas is een plant 
die eetbaar is of eetbare 
producten heeft en die 
specifiek in de stad op zijn 
plek is. Dat kan zijn omdat 
de stad als biotoop zeer 
geschikt is. Voorbeeld: 
druif of kiwi, die uitstekend 
groeien tegen zuidmuren. 
Of omdat de vruchten rijp 
gegeten moeten worden en 
kwetsbaar zijn, zoals aard-
bei. Pompoenen en bonen 
sluiten heel goed aan bij het 
dieet van groepen stads-
bewoners en kunnen heel 
goed door die bewoners 
zelf geteeld worden. Ten-
slotte kiemen, die met hun 
vers geperst sap passen bij 
hedendaagse urbane patro-
nen.  ND  

Global Street Food
Fastfoodkraampjes in ste-
den onderscheiden zich 
door een praktisch hande-

len van amateurs met een 
groot aanpassingsvermo-
gen. Binnen de complexiteit 
van de stad worden zelfs 
de meest krappe ruimtes 
benut.  MB 

Groenportefeuille
De persoon die op kantoor 
de groenportefeuille in zijn 
takenpakket heeft, is ver-
antwoordelijk voor de toe-
behoren van de gewassen 
en het onderhoud daarvan. 
Hierbij kan men denken aan 
het bestellen van zaden 
en gereedschappen, maar 
ook het optimaliseren van 
de kwaliteit van de grond 
en het maken van kweek-
schema’s.  NS 

H
Hitte-eiland

Het hitte-eilandeffect is het 
fenomeen dat de tempera-
tuur in een stedelijk gebied 
gemiddeld hoger is dan in 
het omliggende landelijk 
gebied. Een onderzoeker 
van het KNMI heeft tijdens 
zijn fietstochten tussen zijn 
huis in Nieuwegein en zijn 
werk in De Bilt de tempera-
turen gemeten met een klein 
weerstation bevestigd op 
zijn fiets. In deze metingen 
is het warmte-eiland van 
Utrecht goed herkenbaar: 
‘s ochtends is het in de stad 
gemiddeld 1,5 tot soms wel 
5 graden warmer dan op het 
platteland. De hoogste tem-
peraturen werden gemeten 
midden in het centrum van 
Utrecht. (bron: KNMI) Dit 
fenomeen heeft als positief 
effect dat het zaai-, groei- 
en bloeiseizoen in de stad 
eerder begint en dat er ge-
wassen kunnen groeien die 
van een hogere temperatuur 
houden.  EW+DA 

Houdbaarheid
Met veel conserveringtech-
nologieën kunnen we de 
tijd even stil zetten. Zo kun-
nen we ‘verse’ jus wel een 
maand lang ‘vers’ houden. 
Het verschil is moeilijk te 
proeven bleek tijdens de 
smaaktest op 30 maart. 
Aan de andere kant zijn 
veel producten waarvan 
de houdbaarheid verstre-
ken is vaak nog heel goed 
eetbaar. Cultureel instituut 
Mediamatic organiseerde 
vorig jaar zogeheten Over 
de Datum diners met margi-
nale producten, (producten 
die net over de houdbaar-
heidsdatum heen zijn, maar 
nog prima smaken) op het 
menu.  DA 

I
IJsheiligen 

IJsheiligen is een begrip 
uit de volksweerkunde. 
De IJsheiligen zijn St. Ma-
mertus, St. Pankratius, St. 
Servatius en St. Bonifatius 
die hun naamdagen vieren 
op achtereenvolgens 11, 12, 
13 en 14 mei. De IJsheiligen 
ontlenen hun benaming aan 
het gevaar van koud voor-
jaarsweer voor het gewas, 
dat in deze tijd in volle bloei 
staat. Een late vorstnacht 
kan veel schade aanrich-
ten. Het is een algemeen 
bekend gegeven dat je pas 
na IJsheiligen kan beginnen 
met het planten in de volle 
grond. Na half mei neemt 
de kans op vorst sterk af. 
De IJsheiligen markeren de 
overgang naar een meer 
zomers periode. (Bron: Wereld 
Feesten Almanak)  EW 

Imker
Imker of bijenhouder houdt 
zich bezig met het bestuiven 
van planten d.m.v. bijen en 
vervolgens het produceren 
van honing daarvan. Bijen 
hebben het echter moei-
lijk, ze lijden sterk onder 
landbouwgif, parasieten en 
ziektes. Vorig jaar deelde 
Stichting Natuur en Milieu 
40.000 zakjes bijenvrien-
delijk bloemenzaad uit. 
De bloemen bloeien in de 
herfst, het moment waarop 
de bijen hun wintervoor-
raad aanleggen. Dat geeft 
bijen een betere kans om 
de winter te overleven. Het 
is overigens een misvatting 
dat bijen alleen op het plat-
teland honing zouden pro-
duceren, ook in de stad kan 
honing van prima kwaliteit 
gemaakt worden (zie ook 
betonhoning).  DA 

Immuniteit 
Een immuniteit is een 
afgeschermd woon- en 
werkgebied van kerkelijke 
instelling in Utrecht.  De 
immuniteiten bepaalden het 
Utrechtse stadsbeeld in de 
middeleeuwen. Utrechtse 
kanunniken teelden binnen 
de immuniteiten een deel 
van hun voedsel tot in de 
16e eeuw.  FS+CS 

Industriële ambacht
In de keuken wordt seriema-
tig geproduceerd. Zoveel 
mogelijk wordt systema-
tisch en gestandaardiseerd 
vervaardigd. Toch blijft een 
handmatige (ambachtelijke) 
afwerking nodig.  LM+DK 

J
Jaar 

Een jaar is de relatieve een-
heid van tijd die de periode 
beschrijft waarin een pla-
neet om zijn ster draait. In 
het algemeen taalgebruik is 
een jaar een in dagen getel-
de periode die gebaseerd is 
op de tijd die het de aarde 
kost om eenmaal om de zon 
te draaien. Volgens de gre-
goriaanse kalender telt een 
jaar 365 dagen. In de regel 
om de vier jaar wordt daar 
een dag bijgeteld om te 
compenseren voor het feit 
dat de omgang om de zon 
niet precies in hele dagen 
is te meten. Een jaar kan op 
elk moment beginnen en 
eindigen: het kan bijvoor-
beeld lopen van 23 juni tot 
22 juni. Wil men expliciet 
aangeven dat een jaar van 
1 januari tot 31 december 
loopt, dan spreekt men van 
een kalenderjaar. (bron: 
Wikipedia)  EW 

Jaar(eetkalender)
Seizoensoverschrijdende 
periode, waarin meer-
dere momenten van oogst 
plaatsvinden.  LM+DK 

K
Kaart

De kaart is het middel dat 
(landschaps)architecten 
hanteren om inzicht te krij-
gen in de potentie en be-
perkingen. Stadslandbouw 
in Utrecht kan het best 
constructief maar kritisch 
bekeken worden. De kaart 
kan laten zien waar kansen 
liggen voor voedselteelt. 
Opgeteld kan dat iets ver-
tellen wat het potentieel van 
de stad Utrecht.  ND  

Kantine
Een kantine is een eetgele-
genheid in bedrijven, scho-
len en andere instanties met 
veel medewerkers. Tegen-
woordig wordt een kantine 
ook bedrijfsrestaurant ge-
noemd. De catering wordt 
veelal uitbesteed.  EW 

Kantoortomaten
Als het aan Nienke Sybran-
dy ligt hebben we straks op 
kantoor o.a. tomaten- en 
komkommerplanten staan. 
Sybrandy ontwerpt diverse 
eetbare groen-toepassin-
gen op kantoor. Groot voor-
deel is dat hier de tempera-
tuur en het licht constant 
zijn en er bovendien een 
heleboel extra energie (o.a. 
van apparaten zoals compu-
ters, faxen, printers) gratis 
beschikbaar is.  DA 

Koek
Koek is een product gebak-
ken van deeg, eieren, suiker 
en eventuele andere ingre-
diënten. De structuur kan 
verschillen, maar is veelal 
stevig en krokant en het kan 
soms stukjes sukade, noot, 
rozijnen en andere inhoud 
bevatten.  DF+PH 

Koken (1): 
Gekoppeld Koken

Manier van koken waarbij 
consumptie direct na het 
bereiden volgt.  LM+DK 

Koken (2): 
Ontkoppeld Koken

Manier van koken waarbij 
consumptie niet direct 
na bereiding volgt. Voed-
sel wordt voorgekookt, 
opgeslagen, eventueel op-
gewarmd en gegeten. Voor-
beeld magnetronmaaltijden. 
 LM+DK  

Koken (3): 
Cyclisch Koken

Manier van koken waar-
bij er een voortdurende 
bereiding en opslag van 
voedsel plaatsvindt. Telkens 
wanneer er voedsel wordt 
opgeschept voor consump-
tie, wordt er nieuw voedsel 
toegevoegd voor bereiding. 
De voedselbereiding is 
dus constant en continue. 
 LM+DK 

Koken (4):  
Verbindend Koken

Manier van koken waarbij 
bereiding ook opslag is. 
Hierdoor kan de bereiding 
al vroeger van tevoren be-
ginnen, zodat dat de kwa-
liteit achteruit gaat. Voor-
beeld: voedselmembraan. 
 LM+DK 

Koninginnendagen
De herfst begint in septem-
ber, maar in augustus loopt 
het seizoen van planten en 
zaaien ten einde. Kweker 
Wim Bijma hanteert de 
vuistregel dat de tuin op 
Koninginnedag (30 april) en 
30 augustus (de verjaardag 
van Koningin Wilhelmina) 
“vol” moet zitten. Voor eind 
augustus kunnen diverse 
gewassen nog geplant en 
gezaaid worden. Daarna 
worden de nachten kouder 
en de dagen korter.  NS 

Kruid
Een kruid of keukenkruid 
is een plant dat gebruikt 
kan worden om de geur en 
smaak van gerechten te 
verbeteren. Sommige krui-

den bestaan uit vermalen 
plantenwortels, andere uit 
bladeren, zaden, stengels of 
vruchtdelen.  EW 

Kruidenfilter
Een vertrager van vloei-
stoffen die hiermee de tijd 
krijgen op smaak te komen. 
Vloeistoffen druppelen lang-
zaam door het kruidenfilter 
heen.  LM+DK 

Kweker
De kweker is de professio-
nal of hobbyist die stads-
landbouw bedrijft. Hij of 
zij kan gebruiker zijn, maar 
vaak zijn kweker en gebrui-
ker verschillende groepen of 
personen. Zonder figuurlijke 
of letterlijke kweker is ieder 
idee over stadslandbouw 
betekenisloos. Juist in en 
om de stad moeten er altijd 
kwekers zijn die op spe-
cifieke plekken specifieke 
gewassen willen kweken. 
Daar hebben ze liefde en 
tijd voor nodig, en als ze het 
slim doen levert het ze een 
inkomen of eten op.  ND  

L
Lady Blue

Lady Blue is een blauw-
schimmelkaas gemaakt van 
rauwe geitenmelk. Lady was 
een zeer karakteristieke geit 
en de ‘leading lady’ van de 
kudde, met een vacht in de 
kleuren van blauwschim-
mel. Reden genoeg voor 
de Kruidenwij (biologische 
geitenhouderij en kaasma-
kerij) om deze speciale kaas 
naar haar te vernoemen. Het 
kaasje werd als pittig, weeïg 
en “verrassend sterk” om-
schreven tijdens de proef-
sessie op 13 april.  DA 

Lagniappe
Een extraatje dat de ver-
koper aan zijn klant geeft. 
Bijvoorbeeld de dertiende 
gratis bij aankoop van een 
dozijn.  MB 

Landschaps- 
architectuur (1)

Vormgeven aan de mense-
lijke interactie met natuur-
lijke processen. Natuurlijke 
processen vind je op uit-
eenlopende schaalniveaus 
en in diverse milieus: in 
de stedelijke woonom-
geving, natuurgebieden, 
cultuurlandschappen en 
gedifferentieerde regio’s. 
Landschapsarchitectuur 
heeft ook voedselteelt als 
onderwerp, zowel expliciet 
als impliciet. Denk bijvoor-
beeld aan de beleving en 
vormgeving van routes door 
agrarische landschappen, 
de functionele program-
mering van groene ruimtes 
en de omgang met eetbare 
planten.  FS 

(Landschaps)- 
architectuur (2)

(Landschaps)Architecten 
zijn deskundigen die kijken 
naar grotere systemen. 
Rotsoord is een interessant 
maar onbelangrijk stukje 
Utrecht. Het gaat er om 
hoe stadslandbouw op de 
schaal van de stad en haar 
omgeving een rol kan spe-
len. Wat is de relatie tussen 
stedenbouwkundige struc-
turen, bodem, bevolkings-
opbouw, buurteconomie en 
kansen voor voedselteelt? 
Welke relatie is er met 
andere ruimtelijke ontwik-
kelingen? Wat maakt de 
Nederlandse stad anders 
dan de Amerikaanse, en wat 
maakt Utrecht anders dan 
Rotterdam?  ND  

LED Kweeklampen 
LED-verlichting heeft het 
voordeel dat er weinig 
warmtestraling wordt afge-
geven. LED-lampen kunnen 
daardoor veel dichter op het 
gewas worden gehangen, 
waardoor meer lagen bij de-
zelfde kashoogte mogelijk 
zijn. Verder heeft LED-ver-
lichting de eigenschap dat 
er één kleur wordt gegeven. 
Er kan heel precies worden 
gedoseerd met lichthoe-
veelheden van de juiste 
kleur. Het lichtspectrum 
kan hierdoor afgestemd 
worden op de fotosynthese 
van specifieke planten in 
elk stadium van de groei en 
bloei.  EW+NS 

Leegstand
Een terrein als Rotsoord 
heeft ruimte buiten, maar 
ook binnen. Met moderne 
verlichtingstechnieken 
wordt de leegstaande hal 
opeens een kans voor voed-
selteelt. Dat kun je weinig 
idyllisch vinden, maar hoe 
idyllisch is een onrijpe aard-
bei die vanuit Spanje wordt 
ingevlogen?  ND  

Lekker Utregs 
Volgens Roland Pereboom, 
directeur Milieucentrum, 
vinden we  producten 
lekkerder als we er nauw 
mee in contact staan. Het 
Milieucentrum initieerde 5 
jaar geleden Lekker Utregs 
om consument en produ-
centen/ boeren meer met 
elkaar in contact te brengen 
en producten uit de regio 
Utrecht te profileren. “We 
willen daarmee ook zorgen 
dat Utrechters trotser op 
hun streek worden; dat 
heeft ook zeker weer een 
uitwerking op de smaak”, 
aldus Pereboom.  DA 

Lichtrecept
Een lichtrecept wordt bere-
kent naar het oppervlakte 
van de ruimte waar de 
verlichting komt te hangen, 
het reeds aanwezige omge-
vingslicht, de afstand van 
armaturen ten opzichte van 
de vloer, en de afstand tus-
sen de armaturen. Zo is de 
uitkomt het gewenst aantal 
Lux op de werkplaats die 
het best in deze omgeving 
en situatie past.  NS 

M
Maischen 

Maischen is een onderdeel 
van het bierbrouwproces. 
Tijdens het maischen 
wordt de geschrote mout 
gemengd met warm water. 
De enzymen die tijdens dit 
proces vrijkomen breken 
het zetmeel in de mout af 
tot enkelvoudige suikers. 
Het mengsel dat uit dit 
proces voortkomt heet wort 
en bevat hoofdzakelijk de 
vrijgekomen enkelvoudige 
suikers. Na het maischen 
wordt het wort gescheiden 
van de bostel.  HW 

Markt
Plein of publieke plaats 
voor koop en verkoop. 
Marktlieden op kramen of 
in verkoopwagens proberen 
hun waar aan de man te 
brengen. Het woord markt 
is afgeleid van het Latijnse 
woord mercatus, hetgeen 
markt en handel betekent. 
Een algemene markt waar 
alle soorten producten 
worden aangeboden, wordt 
aangeduid als een waren-
markt, maar er zijn ook ge-
specialiseerde markten. Zo 
kennen we bijvoorbeeld ook 
de groentemarkt, vismarkt 
en textielmarkt. Ook kan 
een markt genoemd worden 
naar een gebeurtenis die 
plaatsvindt of gevierd wordt 
ten tijde of omstreeks het 
tijdstip waarop de markt 
plaatsvindt, bijvoorbeeld de 
kerstmarkt.  DF+PH 

Marktkraam
Er is een kaarsrechte lijn te 
vinden in de typologie van 
versmarkten door heel Ne-
derland. In de basis lijken ze 
erg op elkaar. De kramen en 
marktwagens onderschei-
den zich voornamelijk door 
hun invulling.  Er is weinig  
te zien van de herkomst 
van producten en de relatie 
met de plaats waar ze ver-
kocht worden. Hoe ziet een 
plaats- specifieke markt-
kraam er eigenlijk uit? En 
hoe onderscheidt een markt 
zich van alle andere Neder-
landse markten?  DF+PH 

Meerlagenteelt
Telen van groenten en 
bloemen op meerdere 
verdiepingen (bijv. in leeg-
staande kantoorpanden) 
zonder daglicht. Kunstma-
tig licht is een belangrijke 
factor bij meerlagenteelt.  
LED-verlichting is hiervoor 
geschikt omdat er weinig 
warmtestraling wordt afge-
geven. LED-lampen kunnen 
daardoor dichter op het 
gewas worden gehangen, 
waardoor meer teellagen bij 
dezelfde kashoogte moge-
lijk zijn.  EW 

Microklimaat
Van een microklimaat is 
sprake als de omstandig-
heden op een zeer kleine 
schaal anders zijn dan je op 
basis van het klimaat zou 
verwachten. Wanneer een 
boom omvalt met kluit en 
al, ontstaan er op een zeer 
kleine schaal diverse micro-
klimaten door een wisselen-
de vochtigheid en lichtinval. 
(bron: Wikipedia)  EW 

Microklimaat Wijnbouw 
Wanneer het klimaat in een 
bepaalde streek algemeen 
te koud is en de grond-
soort niet geschikt is voor 
wijnbouw -op bepaalde 
specifieke plaatsen- is het 
aanleggen van wijngaarden 
toch zinvol. Langs  rivieren 
heerst bijvoorbeeld een 
meer gereguleerd klimaat 
dan de rest van de streek. 
Hellingen langs rivieren 
ontvangen meer zonne-
warmte als deze gunstig ten 
opzichte van de zon lig-
gen. Het gesteente, mede 
smaakbepalend voor een 
wijn, houdt warmte vast 
en regenwater wordt goed 

afgevoerd. Ook de rivier 
zelf reguleert warmte. (bron 
wikipedia)  EW 

Mosselmarkt 
Kunnen we over 20 jaar een 
Mosselmarkt in Utrecht 
verwachten? Volgens Lars 
Charas, eigenaar van Fee-
ding Good, zal de markt 
voor mosselen en andere 
schelpdieren gaan verhon-
derdvoudigen in minder dan 
20 jaar tijd en worden ge-
bieden met zoute kwel inge-
zet voor schelpdierenteelt. 
—DEBAT 30 MAART—  DA 

Mulchen
Een typisch begrip uit de 
permacultuur. Mulchen is 
het bedekken van de zwarte 
grond met organisch ma-
teriaal. Doordat de grond 
bedekt wordt met organisch 
materiaal zoals bladeren, 
stro, dode plantenresten, 
zaagsel, etc. kan er geen 
licht bij de grond komen 
waardoor onkruid minder 
snel ontspruit en minder 
snel groeit. Daarnaast 
houdt het dode organische 
materiaal goed vocht vast 
waardoor de bodem min-
der uitdroogt. In de winter 
beschermt deze laag de 
wortels tegen vorstschade. 
Als laatste beginnen micro-
organismen het dode orga-
nische materiaal te verteren 
en wordt dit afval omgezet 
in voedingstoffen voor de 
plant waar het omheen ligt. 
 EW 
 

N
O

Oogst (1)
Het moment waarop levend 
materiaal voedsel wordt, 
noemen we de oogst. 
 LM+DK 

Oogst (2)
Oogst is in stadslandbouw 
de concrete oogst in kilo’s 
en liters van eetbare pro-
ducten. Maar het is ook de 
oogst van idealen. Stads-
landbouw gaat over de na-
bijheid tot voedsel, integra-
tie, contact, natuurbeleving, 
buiten zijn, ontspanning, 
recreatie, landschap, be-
tekenisverlening, kosten-
besparing, duurzaamheid, 
gezondheid.  ND  

Ontbijtpesto
Een pesto geschikt voor 
consumptie in de ochtend, 
op toast of in de yoghurt. 
Een voorbeeld is een pesto 
met rozemarijn, amandel, 
zachte geitenkaas en ge-
droogde abrikoos.  MB 

P
Parttime Boer 

We krijgen straks een hele-
boel parttime boeren, aldus 
Lars Charas tijdens de 
discussie op 30 maart. Veel 
burgers zullen een paar uur 
per week aan hun stadstuin 
besteden en boeren gaan 
wellicht veel meer als advi-
seurs werken.  DA 

Pauzestand 
Een product wordt afge-
sloten van invloeden die 
bederf kunnen veroorzaken. 
Daarmee zit het product 
letterlijk of figuurlijk in een 
vacuüm.  LM+DK 

Perpetual Stock Pots 
Perpetual stock pots is a 
very common thing in Chi-
nese cooking. It is a highly 
advertised quality practice 
for restaurants. Some claim 
to have their stock pot 
going for hundreds of years 
nonstop.  EW 

Pesto (1)
Pesto komt van het Itali-
aanse woord ‘pestle’, dat 
kan worden vertaalt als 
gestampt. De originele pes-
to genovese wordt bereid 
met basilicum, pecorino en/
of parmezaanse kaas, pijn-
boompitten, extra vergine 
olijfolie, knoflook en zout. 
Een bekende variant is de 
Siciliaanse pesto, met zon-
gedroogde tomaat en iets 
minder basilicum. Er zijn ook 
varianten met rucola, walno-
ten en ricotta.  MB 

Pesto (2)
Een ongekookte, smeer-
bare samenstelling van een 
kruid en minstens twee van 
de volgende ingrediënten: 
noten, kaas en/of olie. Het 
smaakpalet kan met een 
4e of 5e ingrediënt verfijnd 
worden. De ingrediënten 
werden oorspronkelijk in 
een vijzel tezamen fijnge-
wreven (vandaar de naam 
‘pesto’ = gestampt).  MB 

Pionierlandschap
Industriecomplexen en in-
frastructuren worden, nadat 
ze niet meer nodig zijn, ach-
tergelaten en soms deels 
gesloopt. Deze verlaten 
plekken komen langzaam 
tot rust. Regen en door de 

wind gebracht stof brengen 
een dunne laag aan die sa-
men met industriële biotoop 
een nieuw pionierlandschap 
tot leven brengen. Dit is een 
jong en maagdelijk land-
schap dat we als een daad 
van de natuur ervaren. De 
mens heeft een nieuwe on-
dergrond geleverd waarop 
de natuur kan doorbouwen. 
De Highline is daarvan een 
goed voorbeeld maar ook 
de braakliggende kavels op 
Manhattan die na een pio-
neerfase weer door bewo-
ners ontdekt en omgevormd 
worden tot gebruiksnatuur: 
the Community Garden. 
 EW 

Pioniersplant
Plant die zich kan vestigen 
en handhaven op terrei-
nen waar verder nog niets 
groeit.  EW 

Pioniersvegetatie 
Eerste plantengroei op nog 
onbegroeid terrein.  EW 

Platdak 
Het platte dak is een ca-
tegorie die heel goed de 
kansen en beperkingen van 
stadslandbouw toont. De 
tegenwerpingen zijn legio: 
draagkracht, veiligheid, 
droogte, bereikbaarheid 
zijn er een paar. Maar als 
we een oplossing vinden 
voor die problemen is er 
een groot areaal aan ruimte 
beschikbaar.  ND  

Plantenstress
Planten kunnen niet weg uit 
situaties waarin zij worden 
blootgesteld aan te veel zon 
of te veel vocht. Wanneer 
een plant lange tijd deze 
stress ervaart, wordt er een 
hormoon geproduceerd. De 
productie van stresshormo-
nen, in de plant zelf, wordt 
gestart zodra de cel zich in 
een soort stress situatie be-
vinden. Bij stress activeren 
deze hormonen het vrijko-
men van (voedings)bronnen 
om een bepaald tekort in 
een bepaald deel van de 
plant tegen te gaan. Planten 
zetten dan tijdelijk hun ener-
gieverbruik stop. De enzy-
men KIN10 en KIN11 sturen 
dan honderden genen aan 
om de plantengroei te ver-
tragen.  NS 

Planthunter 
Collecting of live plant 
specimens from the wild, 
sometimes referred to as 
plant hunting, is an activity 
that has occurred for centu-
ries. The earliest recorded 
evidence of plant hunting 
was in 1495 BC when bota-
nists were sent to Somalia 
to collect incense trees for 
Queen Hatshepsut. The 
Victorian era saw a surge in 
plant hunting activity as bo-
tanical adventurers explo-
red the world to find exotic 
plants to bring home, often 
at considerable personal 
risk. These plants usually 
ended up in botanical gar-
dens or the private gardens 
of wealthy collectors.  EW 

Plek
Een plek is een benoembare 
eenheid in de stad die we 
op de kaart kunnen terug-
vinden, en die een bepaalde 
geschiktheid heeft voor 
voedselteelt omdat de bi-
otoop gunstig is. Een plek 
kan een stuk braakliggend 
gebied zijn in een industrie-
gebied, of een ongebruikt 
binnenterrein van een flat-
complex. Plekken doen zich 
meestal voor als categorie 
of als serie: de wijk Hoogra-
ven kent diverse ongebruik-
te binnenterreinen, net zoals 
Leidsche Rijn vele gebieden 
kent die voorlopig niet be-
bouwd gaan worden.  ND  

Plofkip
Zeker 90% van de kip die in 
Nederland wordt gegeten 
is een plofkip, een kip die 
razendsnel wordt groot-
gebracht en bijna letterlijk 
uit elkaar ploft en geslacht 
wordt. Aan het einde van 
haar leven is de plofkip qua 
leeftijd te vergelijken met 
een vierjarig kind maar dan 
met een overgewicht van 
80 kilo, aldus Ormondet 
van Wakker Dier (V’krant 17 
april 2012). Unilever heeft 
aangekondigd te stoppen 
met het gebruik van plofkip; 
binnen een jaar moeten 
alle producten zoals knak-
worsten plofkip-vrij zijn. 
Proeven we überhaupt het 
verschil tussen een plofkip 
en een gezond groot ge-
worden kip? Volgens Lucas 
Mullié kunnen we dat on-
derscheid makkelijk maken; 
een  plofkip smaakt een 
beetje vissig.  DA 

Pluk de Stad
Deelt waar en wanneer je 
eten plukt en hoe je het 
klaar maakt. Op de web-
site Pluk de Stad worden 
eetbare bomen en planten 
verzameld. Door een plant 
en maand te selecteren 
verschijnen op de kaart 
de plekken waar je ze kunt 
plukken voor consumptie. 
 EW 

Politieke Bijsmaak
In Nederland is het voed-
seldebat sterk gefocust op 
gezondheid, aldus Antonia 
Mazel tijdens het debat op 
13 april. “ In Nederland gaat 
het altijd over gezondheid, 
en zelden over smaak of 
over plezier in eten. Voeding 
krijgt daardoor vaak een 
nare politieke bijsmaak.” 
 DA 

Postindustriële Biotoop
Industriële en braakliggen-
de gebieden als zelfstan-
dige biotoop waar planten 
en dieren een leefwijze 
gevonden hebben om te 
kunnen coëxisteren met dit 
‘lastige’ landschap. De in-

dustriële productieproces-
sen hebben tot een nieuwe 
bodemsoort geleid met 
specifieke eigenschappen, 
zoals hogere concentraties 
zouten en zware metalen, 
vaak voedselarm en sterk 
verdicht, waarin alleen flora 
en fauna voorkomen die 
gedijen onder deze extreme 
levensomstandigheden. 
 EW 

Potentie
Potentie of kans is het sa-
menvallen van biotoop, plek 
en gebruiker. Dan is stads-
landbouw geen algemeen 
word meer, maar een zeer 
specifieke activiteit op een 
bepaalde plek voor en door 
een bepaalde doelgroep. 
Een potentie is: een hip 
restaurant dat zich in een 
transformatiegebied in een 
oude fabriekshal vestigt en 
op het platte dak van de hal 
haar eigen salade kweekt. 
Of: de vereniging van 
Turkse vrouwen die op bin-
nenterreinen van Overvecht 
pompoenen kweken en het 
overschot als chutney in de 
wijkwinkel verkopen.  ND  

Public Pie
Maaike Bertens ontwierp 
Public Pie vanuit de be-
hoefte aan meer interactie 
in het publieke domein. 
Public Pie is een mobiele 
taartenbakkerij waarbij je 
op een bankje bovenop de 
oven, genietend van een 
warm appeltaartje, jezelf 
kunt opwarmen. In Public 
Pie zijn de productie en de 
consumptie van het taartje 
samengebracht waardoor 

er een directie interactie 
ontstaat tussen consument 
en producent.  EW 

Q
Quarantaine

Een conserve bevat voed-
sel in quarantaine. Letterlijk 
beschermd tegen besmet-
ting.  LM+DK 

R
Rommelkruid

Rommelkruid is een meng-
sel van kruiden dat gebruikt 
wordt voor de bereiding van 
balkenbrij en kruidbroodjes. 
Het is als kant-en-klaar pro-
duct nauwelijks meer in re-
guliere winkels verkrijgbaar 
maar via internet wordt het 
nog wel verkocht. Rommel-
kruid kan gemaakt worden 
door gemalen zoethoutwor-
tel, suiker, nootmuskaat, 
anijs, kaneelkoppen, kruid-
nagel, peper, foelie, gem-
berpoeder en sandelhout te 
mengen. De verhoudingen 
zijn streekgebonden, afhan-
kelijk van eigen voorkeur én 
van de toepassing. Een een-
voudige versie bestaat uit: 
twee theelepels gemalen 
zwarte peper, een theelepel 
geraspte nootmuskaat, een 
halve theelepel kruidnagel-
poeder en een halve theele-
pel gestampt anijszaad, te 
gebruiken voor balkenbrij of 
andere hartige etenswaren. 
 EW 

Rotsoord
Rotsoord is een voorbeeld 
van een categorie in de stad 
Utrecht: kleine transforme-
rende gebieden met een 
voormalig industrieel karak-
ter. Voor voedselteelt is in 
Rotsoord beperkt plaats. 
Maar Rotsoord kan wel een 
schakelpunt zijn tussen pro-
ductie, verkoop, verwerking 
en consumptie. Het gaat 
dan eerder om bewerken en 
eten. Stadslandbouw kan 
een tijdelijke impuls zijn in 
de transformatie: Rotsoord 
kan een vijfjarig eetparadijs 
worden.  ND  

Rotsoordbier
Twee speciaalbieren, in 
maart gebrouwen met de 
mobiele Buitenbrouwerij 
van Henriëtte Waal i.s.m. 
met lokale thuisbrouwers. 
De eerste brouwlocatie was 
de boomgaard van Nieuw 
Rotsoord en heeft als ingre-
diënten het lokale tapwater, 
lindehoning en lavendel. 
Een oud Utrechts recept, 
dat sinds de middeleeuwen 
niet eerder gebrouwen, 
diende als inspiratie voor 
de honingtripel. Het tweede 
bier is gebrouwen in de 
wasstraat van Tamoil vol-
gens een recept van thuis-
brouwers van de Amervallei. 
Als extra ingrediënt is de 
koffie van restaurant LE:EN 
toegevoegd. De bieren heb-
ben zeker twee maanden 
nodig om te rijpen. Tijdens 
de eindmanifestatie in mei 
2012 zijn de Rotsoordbieren 

te proeven in de Buitenbar, 
die onderdeel is van de 
Buitenbrouwerij.  EW 

S
Sapore - Sapere

Als we meer weten over 
ons voedsel gaan we ook 
anders eten, niet voor 
niets hebben de Latijnse 
woorden ‘eten’ en ‘weten’ 
dezelfde etymologische 
stam, aldus Antonia Mazel  
tijdens het smaakdebat op 
13 april.  DA 

Seizoen (1)
Een seizoen of jaargetijde is 
een jaarlijks terugkerende 
periode van 3 maanden. 
Het tropisch jaar van de 
aarde is ingedeeld in 4 
jaargetijden: lente, zomer, 
herfst en winter. Overigens 
vallen deze jaargetijden 
vooral in de gematigde tot 
hogere breedten samen met 
duidelijk te onderscheiden 
klimatologische periodes. In 
de tropen is het altijd zomer, 
of blijken de seizoenen op 
een heel andere wijze. In 
het oude Egypte onder-
scheidde men bijvoorbeeld 
maar drie seizoenen, en 
in Indonesië kent men de 
droge en natte moesson. 
De seizoenen ontstaan 
door de hellingshoek van de 
aardas ten opzichte van de 
as van haar baan rond de 
zon. (bron: Wikipedia)  EW 

Seizoen (2)
Het woord ‘seizoen’ wordt 
in veel situaties in een an-
dere betekenis gebruikt. 
Spreekt een reisbureau of 
hotel van het seizoen of het 
hoogseizoen, dan bedoelt 
men ongeveer de periode 
van juni tot september, 
de tijd waarin de meeste 
mensen op vakantie gaan. 
Andere seizoenen zijn: 
schaatsseizoen, orkaansei-
zoen, bloeiseizoen enz. Het 
betreft hier steeds een deel 
van het jaar waarin be-
paalde natuurverschijnselen 
voorkomen of bepaalde 
activiteiten geschieden. 
(bron: Wikipedia)  EW 

Slow Food
Slow Food is een interna-
tionale beweging die zich 
richt op puur, lekker een 
eerlijk voedsel. Het eten 
moet goed smaken, zonder 
schade voor de leefomge-
ving, het dierenwelzijn en de 
gezondheid en producenten 
moeten een eerlijke vergoe-
ding krijgen.  DA 

Smaakevolutie
De Romeinse Relmuis was 
een ware lekkernij. Door dit 
eekhoornachtige beestje op 
te dienen bij een banket liet 
een Romein zijn status zien. 
Grieken aten slakken, knol-
len en bollen omdat ze de 
potentie zouden bevorde-
ren. Feit is dat smaken sterk 
gerelateerd zijn aan sociaal-
culturele omstandigheden. 
Onze smaak kan sterk 
veranderen, o.a. door be-
paalde gezondheidsclaims.  
Veel mensen vinden echte 
boter nu vies en eten liever 
margarine, en halfvolle melk 
is eveneens gemeengoed 
geworden, aldus Garmt 
Dijksterhuis, sensatie en 
perceptie-expert bij Unile-
ver.  DA 

Smaakvervlakking
We weten niet meer hoe 
spruitjes smaken; het spruit-
je is in de loop der jaren 
behoorlijk zoeter geworden. 
Veel producten zijn in de 
loop der jaren aangepast 
(zie smaakevolutie). Door-
dat supermarktmaaltijden 
steevast teveel zout bevat-
ten, gaan we veel maaltijden 
nu al snel te ‘flauw’ vinden, 
aldus Roland Pereboom, 
directeur Milieucentrum 
Utrecht tijdens smaakdebat 
op 13 april.  DA 

Smaakvocabulaire
Vreemd genoeg beschik-
ken we over een zeer 
geringe woordenschat om 
over smaken te praten. 
We onderscheiden de 
basissmaken (zoet, zout, 
zuur, bitter en umami), 
maar kunnen nauwelijks de 
smaakverschillen tussen 
twee zoute blauwschim-
melkazen beschrijven, blijkt 
tijdens het debat op 13 
april. “ Wellicht zou het hel-
pen als we voor smaak net 
zo’n woordenschat als voor 
wijnen ontwikkelen”,  aldus 
forumlid Antonia Mazel, 
cultuurfilosoof Universiteit 
van Amsterdam.  DA 

Smoort
Smoort is een nagerecht 
dat vroeger veel gegeten 
werd in de omgeving van 
de kaasboerderijen. In-
grediënten zijn 300 gram 
kruisbessen, 1 liter zoete 
wei, 60 gram bloem, bruine 
basterdsuiker en kaneel. In 
plaats van zoete wei, een 
vloeistof die bij het kaasma-
ken van de melk overblijft, 
kan ook rauwe vette melk of 
yoghurt worden gebruikt. 
De kruisbessen kunnen 
vervangen worden door 
krenten en rozijnen.  DF+PH 

SPIN farmer
SPIN farmer is een stad-
boer die op verschillende 
locaties bijvoorbeeld in ach-
tertuinen van particulieren, 
collectieve binnentuinen 
of braakliggende stukjes 
gewassen verbouwd. De 
SPIN farmer is een boer 
zonder land, is eigen baas 
en heeft veel contact met 
zijn klanten. De spinfarmer 
heeft geen boerderij maar 
gebruikt een bus of bakfiets 
om akker naar akker te 
komen. Hij gebruikt geen 
grote zaai- en oogstmachi-
nes maar heeft aangepaste 
werktuigen. Het is hard, 

maar gevarieerd werk in de 
buitenlucht, dat ook inhou-
delijk uitdagend is. (bron: 
stadslandbouwblog)  EW 

SPIN farming
SPIN farming (Small Plot 
Intensive farming) is een 
manier van voedselproductie 
die handig gebruik maakt 
van grond in de stad. Het is 
ontwikkeld door een boer uit 
Saskatoon Canada, Wally 
Satzewich, die ontdekte dat 
voedselproductie binnen de 
stad een aantal voordelen 
heeft boven voedselpro-
ductie op het platteland: de 
grondprijs is laag (mensen 
stellen hun tuin veelal om 
niet ter beschikking, of in ruil 
voor een deel van de oogst), 
er is voldoende water, de 
temperatuur is meestal een 
of enkel graden hoger (dus 
meer teelten per jaar), de 
afstand tot de markt is kort, 
etc. (bron: stadslandbouwblog) 
 EW 

Spoorpunt 
De spoorpunt is een typi-
sche Utrechtse lekkernij die 
is ontstaan in de crisisjaren. 
Deze koek werd gemaakt 
van alle kruimels en restan-
ten die overbleven bij het 
bakproces in de bakkerij. 
Zo kon het voorkomen dat 
de smaak en de inhoud van 
deze koek nog wel eens 
verschilde. Het mag dan 
met recht een ‘seizoensge-
bonden product’ genoemd 
worden omdat  bijvoorbeeld 
na de feestdagen er  stukjes 
pepernoot en speculaas in 
de koek te vinden zijn. Het 
recept en de inhoud verschil-
len nog wel eens per bakker. 
Wat overeenkomt zijn de 
typische puntvorm en de 
flinke laag glazuur waarmee 
het geheel afgemaakt wordt. 
 DF+PH 

Sint-Jansui
De Sint-Jansui is een plant 
uit de lookfamilie. Het is een 
bolgewas en is verwant aan 
de ui, prei, bieslook en knof-
look. De Sint-Jansui is ont-
staan uit een kruising van de 
ui met de stengelui. Tenmin-
ste 200 jaar wordt dit gewas 
al in en om Utrecht geteeld. 
Vandaar dat dit uitje ook wel 
Utrechtse Sint-Jansui heet en 
een heus streekproduct is. 
Van oudsher gaan deze ui-
tjes - van buitenrok ontdaan 
- gesnipperd door de sla, of 
rauw als stengelui geknaagd 
bij een glas jenever. De Sint-
Jansui kun je al vanaf april, 
maar officieel rond Sint Jan 
oogsten.  DF+PH 

Stadslandbouw
Stadslandbouw in Nederland 
is voedselteelt in, maar met 
name ook rond de stad. Het 
is gericht op consumptie in 
diezelfde stad, met gebruik 
van nutriënten en energie uit 
het stedelijk systeem, door 
professionals of hobbyisten. 
Nederlandse steden kennen 
weinig leegstand, braaklig-
gend terrein of restruimte. 
Voedselteelt in de stad is 
daarom beperkt in zijn kan-
sen, maar desondanks uit 
sociaal oogpunt interessant. 
Om de stad is behoorlijke 
productie haalbaar.  Stads-
landbouw richt zich op ge-
wassen of dieren waar teelt 
in of rond de stad daadwer-
kelijk zin heeft.  ND  

Streetfood
Streetfood wordt omschre-
ven als: ‘ready-to-eat, take 
away, finger and fastfood’. 
Een snack of drankje dat 
vanuit een (mobiele) kraam 
wordt verkocht.  MB 

Substraat
Een substraat is een kunst-
matige bodem voor planten-
groei. Voor de glastuinbouw 
is het voordeel van een sub-
straat boven grond de con-
troleerbaarheid van de toe-
gevoerde voedingsstoffen 
en de gemakkelijke manier 
om het substraat te ontsmet-
ten. Tuinbouwsubstraten 
worden veelal vervaardigd 
uit steenwol, dat bovendien 
volledig recycleerbaar is. 
Tegenwoordig worden ook 
kunststoffen, zoals polyu-
rethaanschuim, als substraat 
gebruikt. Andere toegepaste 
materialen zijn turfvezel, 
sphagnum, kokosvezel en 
dergelijke. (Bron: wikipedia)  NS 

T
Tool

A tool is a device that can 
be used to produce an item 
or achieve a task, but that 

is not consumed in the pro-
cess. Informally the word 
is also used to describe a 
procedure or process with 
a specific purpose. Tools 
that are used in particular 
fields or activities may have 
different designations such 
as Instrument, Utensil, 
Implement, Machine, or Ap-
paratus. Marshall McLuhan 
famously said “We shape 
our tools. And then our tools 
shape us.” McLuhan was 
referring to the fact that our 
social practices co-evolve 
with our use of new tools 
and the refinements we make 
to existing tools.  EW 

Twaalfuurtje
Broodmaaltijd omstreeks 
twaalf uur. (Klokspijs / Lunch 
/ Lunchpakket / Middagbo-
terham / Middageten).  MB 

U
Universele smaak 

Smaakprofessor Peter 
Klosse is gepromoveerd op 
de objectieve kanten van de 
smaak. Deze is volgens hem 
te vangen in twee begrippen: 
mondgevoel en smaakrijk-
dom. Mondgevoel kun je 
onderverdelen in strak en 
filmend. Zuren en zouten 
hebben bijvoorbeeld een 
duidelijk strak, samentrek-
kend mondgevoel, waar vet-
ten en suikers een filmend ef-
fect hebben; een klein laagje 
op de tong achter laten. 
Smaakrijkdom zegt iets over 
de intensiteit van de smaak; 
vergelijk het met decibels 
in geluid. Binnen smaakrijk-
dom is weer onderscheid 
te maken in frisse en rijpe 
tonen.  DA 

Universiteit van de smaak
De Franse filosoof Michel 
Onfray is onlangs een 
smaakuniversiteit gestart in 
Normandië waar bezoekers 
naar hartelust kunnen proe-
ven en vooral moeten genie-
ten van de producten uit de 
gigantische groentetuin. Bo-
vendien wil Onfray zijn “stu-
denten” leren onderscheid te 
maken tussen goede, slechte 
en middelmatige producten. 
Het forum van het debat op 
13 april zou graag zien dat 
we ook in Nederland veel-
vuldig smaaklessen gaan 
aanbieden, niet alleen aan 
kinderen maar zeker ook aan 
volwassen. Smaak kan zich 
blijven ontwikkelen.  DA 

Urban Heat Islands
In steden kan het behoorlijk 
warmer zijn dan het plat-
teland. Steden houden door 
de compacte bebouwing en 
veel donkere materialen de 
warmte lang vast en boven-
dien zijn er relatief lagere 
windsnelheden. Daardoor 
ontstaan er in steden tijdens 
warme periode soms hitte-
eilanden, ook wel urban heat 
islands.  DA 

Utrecht (1)
Utrecht is een stad en ge-
meente in Nederland en de 
hoofdstad van de provincie 
Utrecht. Tevens was de stad 
in het jaar 1808 kortstondig 
de hoofdstad van het Ko-
ninkrijk Holland (1806-1810). 
Utrecht is de vierde stad van 
Nederland naar inwonertal. 
Het stadsgewest Utrecht, 
de agglomeratie die samen-
valt met het BRU, omvat 
ruim 640.000 inwoners. De 
gemeente Utrecht valt sa-
men met de stad. De stad 
bevindt zich in de Randstad 
en is centraal gelegen op 
een knooppunt van wegen, 
spoorwegen en waterwe-
gen. Utrecht was een van de 
eerste steden in het huidige 
Nederland met stadsrechten 
en heeft een lange geschie-
denis en een belangrijk histo-
risch centrum. Kenmerkend 
voor de stad zijn onder meer 
de werven en de Dom van 
Utrecht (met de 112 meter 
hoge Domtoren) waaraan de 
stad de bijnaam Domstad 
ontleent.  DF+PH 

Utrecht (2)
Het werkgebied is niet zo-
zeer Rotsoord maar de stad 
Utrecht en haar omgeving, 
bijvoorbeeld te omschrij-
ven als ‘een straal van 5 
kilometer rondom de stad’. 
Alleen op die schaal kun je 
zinvolle uitspraken doen over 
stadslandbouw. Dat leidt tot 
een ontleding van de stad 
Utrecht in stedenbouwkun-
dige categorieën; ruimtelijke 
ontwikkelingen; sociaal-
economische gegevenheden 
zodat potenties voor stads-
landbouw te omschrijven 
zijn. De stad Utrecht onder-
scheidt zich duidelijk van 
Rotterdam en Amsterdam, 
en nog veel meer van Berlijn 
of Detroit, zodat stadsland-
bouw altijd die lokale preci-
sering moet krijgen.  ND  

Utrecht Manifest
Utrecht Manifest, biënnale 
voor social design,  is een 
tweejaarlijks cultuureve-
nement in en rond de stad 
Utrecht. De vierde editie, die 
in december 2011 van start 
ging en in mei 2012 wordt 
afgesloten met een tentoon-
stelling en symposium, is 
ontstaan vanuit de behoefte 
om het ontwerpproces en de 
gebruiker dichter bij elkaar 
te brengen. Welke rol kan 
social design spelen in het 
formuleren van oplossin-
gen voor maatschappelijke 
kwesties als duurzaamheid, 
sociale cohesie, onderwijs 
en de verhouding wonen en 
werken? Hoe kan design een 
breed publiek betrekken bij 
de inrichting van de (stede-
lijke) leefomgeving? Onder-
zoek in de wijk en samen-

werking met verschillende, 
lokale initiatieven vormen de 
basis voor het beantwoor-
den van deze vragen.

Utrechtse theerandjes
De Utrechtse theerandjes 
(theekantjes) zijn reepjes 
van de ‘tafelcoekgens’ die 
als specialiteit golden van 
Koeckebackery van den 
dubbelden arend in de 
Utrechtse Schoutensteech 
(Schoutenstraat). In 1726 
vestigde Willem Doncker 
daar zijn bakkerij die zelfs tot 
in Amsterdam populair werd. 
De basis voor de theerand-
jes waren de ‘hylikmakers’ 
(huwelijkmakelaars), grote 
geglazuurde koeken met 
oranjesnippers en sukade 
die een jongen kocht voor 
het meisje waar hij een oogje 
op had. Bakkerij Den Dub-
belden Arend heeft nog tot 
1989 theerandjes gebakken 
en verkocht. (bron: Volkskrant 07 
april 2007)  EW 

V
Variëteit

We moeten meer verschil-
lende soorten krijgen; dat is 
goed voor het ecosysteem, 
voor de gezondheid en voor 
de smaak, aldus het forum 
tijdens het smaakdebat op 
13 april.  DA 

Verrood
Licht is een van de aspecten 
die de kwaliteit van groen-
teteelt kan beïnvloeden. De 
strekking van planten wordt 
deels beïnvloed door de ver-
houding van rood/verrood in 
het lichtspectrum. Door een 
plant minder bloot te stellen 
aan verrood licht kan strek-
king worden verminderd. Als 
er dus meer rood in het licht-
spectrum aanwezig is, dan 
zal de plant minder strekken. 
Als er LEDs gekozen worden 
die geen verrood licht uit-
stralen, dus een grote rood/
verrood verhouding hebben, 
kan ook de strekking worden 
verminderd. Dit principe 
werkt bij de meeste gewas-
sen. Het ene gewas is er 
echter gevoeliger voor dan 
een ander.  NS 

Vers van de stad
Producten zoals aard-
beien en bladsla kunnen bij 
stadslandbouw winnen aan 
smaak omdat ze precies op 
het juiste moment geoogst 
kunnen worden. Er gaat 
dan weinig tijd verloren 
aan transport, dat komt de 
smaak ten goede, aldus 
landbouweconoom Jan Wil-
lem van de Schans tijdens 
debat op 30 maart.  DA 

Versheid
Nieuwe staat; niet oud; on-
bedorven. Wordt begeerd 
in voedsel. Sterker nog, 
producten die niet vers zijn, 
worden vaak verworpen. 
 LM+DK 

Vierkantemetertuin
Compacte teelmethode 
rond 1980 ontwikkeld door 
Mel Bartelomew. Het is een 
moestuin in een bak van 1x1 
meter onderverdeeld in 16 
vierkante vakken. Elk vak 
wordt ingezaaid met een 
andere groente. Er wordt 
efficiënt gebruik gemaakt 
van zaad, water en meststof-
fen. Door de compacte teel-
wijze is dunnen en wieden 
nauwelijks nodig waardoor 
de moestuin makkelijk te 
onderhouden is. Bij een wel 
doordacht teeltplan kan op 
deze m2 voldoende voedsel 
verbouwd worden voor 1 
persoon/jaar.  EW 

Vijfde seizoen
Kantoor is zoiets als het 
vijfde seizoen. Naast Lente, 
Zomer, Herfst en Winter is 
er kantoor, altijd 19 graden, 
altijd licht, altijd droog, en 
altijd onbewolkt. Het is een 
kunstmatig seizoen, met ge-
tint glas continue draaiende 
airco’s, plastieken planten en 
eeuwig brandend kunstlicht. 
Menselijke bioritmen raken 
erdoor van slag, het dooft 
de voeling met natuur. John 
Pilson ziet het poëtischer; 
een tl-verlicht systeem gere-
flecteerd in een wolk, Pilson 
verbeeldt het exact. Hij 
mengt binnen en buiten en 

geeft licht weer lucht. (bron: 
MM door Viola Lindner)  NS 

Vijfschaft
Vijfschaft is een oud-
Utrechts gerecht. Het werd 
gegeten als het boerenwerk 
tijdens een vorstperiode stil 
lag. Vijfschaft wordt oor-
spronkelijk gemaakt met vijf 
ingrediënten: wortel, aard-
appels, uien, bruine bonen 
en appels. Met bouillon en 
spek wordt het gerecht afge-
maakt. Het wordt geserveerd 
met boerenworst.  EW 

Vockingworst
Vockingworst is een speci-
aal soort (bak)leverworst 
die gemaakt wordt door de 
firma Vocking BV uit Utrecht. 
De Vockingworst wordt al 
ruim honderd jaar volgens 
hetzelfde recept gemaakt. 

H.N.A. Vocking, die Varkens-
slachterij H.N.A. Vocking 
in 1891 oprichtte, heeft het 
oorspronkelijke, geheime, 
recept samengesteld. De 
slagerij werd in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
gesloten, maar de Vocking-
worst wordt nog steeds 
geproduceerd. ‘Broodje 
Vocking’ is nog altijd een 
begrip in menig Utrechts 
etablissement.

Voedsel (1)
Te gebruiken voor elke stof 
die kan worden verteerd 
of geabsorbeerd door een 
menselijk of dierlijk lichaam. 
Dient als bron voor energie 
of een essentiële voedings-
stof, om weefsel aan te ma-
ken of te vervangen of om de 
honger te stillen.  EW 

Voedsel (2)
 “Voedsel lokt de mens uit 
zijn tent en niets anders 
dan voedsel is in staat zulke 
zalige publieke ervaringen 
te genereren. Dat leidt tot 
verrijking van het ‘publiek 
domein’ en zorgt voor uitwis-
selingen zonder welke elke 
beschaving doodbloedt.” 
(Joan Almekinders)  EW 

Voedselconvertors
Gereedschappen, technie-
ken en exploitanten met als 
doel tijd in te laten werken 
op voedsel t.b.v. smaak en 
textuur, terwijl tegelijkertijd 
het bederfproces wordt ver-
traagd.  LM+DK 

Voedselcurator
Hybride van kok en vorm-
gever. Een voedselcurator 
stelt een collectie voedsel 
samen, waaruit hij exposeert 
(consumeert) en conserveert 
(bewaart).  LM+DK 

Voedselincubatie
Zelfbereidend conserven-
voedsel laat tijd inwerken om 
componenten tot wasdom te 
laten komen.  LM+DK 

Voedselmembraan
Membraan (vlies) dat lang-
zaam oplost. Membraan 
wordt in gerechten gebruikt 
als scheiding tussen twee 
componenten. Wanneer het 
membraan opgelost is, vormt 
het een extra onderdeel van 
het gerecht.  LM+DK 

Voedselparadox
Omdat het voedsel ouder is, 
wordt het verser. De invloed 
van tijd op voedsel, leidt niet 
alleen tot verval. Tijd kan 
zorgen voor het ‘op-smaak-
komen’ van het gerecht. 
 LM+DK 

Voedselquarantaine
Een conserve bevat voedsel 
in quarantaine. Letterlijk be-
schermd tegen besmetting. 
 LM+DK 

VrijMiBo
In veel bedrijven wordt om 
de week af te sluiten op 
vrijdagmiddag een borrel 
gehouden; de zogenaamde 
vrijmibo.

W
Warenhuis

Ander woord voor kas. De 
eerste warenhuizen werden 
rond 1850 gebouwd. Het 
waren simpele glazen kas-
sen, die aan één kant tegen 
een muur leunden. Rond 
1900 ontstonden de eerste 
druivenkassen die helemaal 
van glas waren en werden 
de kassen voor het eerst 
verwarmd. Voor die tijd werd 
voor de teelt van groenten 
en planten gebruikgemaakt 
van platglas (eenruiters en 
Lentse ramen) op platte 
broeibakken. De eerste wa-
renhuizen werden omstreeks 
1940 gebouwd door de een-
ruiters omhoog te brengen. 
(bron: Wikipedia)  NS 

Week
Een week is in de huidige 
tijdrekening een periode van 
zeven dagen. In België en 
Nederland geldt tegenwoor-
dig maandag als de eerste 
dag van de week, zoals 
beschreven in ISO 8601 en 
NEN 2772. In sommige lan-
den en in de christelijke en 
islamitische kalenders geldt 
zondag als eerste dag van 
de week. (bron: Wikipedia)  EW 

Weekmarkt
De wekelijkse versmarkt is in 
verandering. De tijd dat be-
zoekers alleen kwamen voor 
de goedkoopste aardap-
pelen is zo goed als voorbij . 
De markt wordt steeds meer 
een plek van vermaak en 
consumptie. Een plek waar 
je komt om alle lagen van 
de bevolking eens goed te 
begluren, terwijl de markt-
kooplui de oren van je hoofd 
bulderen met hun nieuwste 

aanbiedingen. Toch maakt 
het weinig uit of je dat nu in 
Nederweert of in Bovenkar-
spel doet.  DF+PH 

Werklandschappen
De manier waarop Neder-
land met bedrijventerreinen 
omgaat moet drastisch 
anders. Bedrijventerreinen 
moeten werklandschappen 
worden. Dat stelt de VROM-
raad in zijn advies ‘Werkland-
schappen - Een regionale 
strategie voor bedrijventer-
reinen’ aan het kabinet. 
Hierin vraagt de raad om 
een regionale aanpak, meer 
aandacht voor bestaande in 
plaats van nieuwe terreinen 
en “menging van functies” 
als werken, wonen, groen en 
recreëren.  EW 

Werklunch
Arbeid bij een twaalfuurtje. 
 EW 

Werkoord
Het Nieuwe Werklandschap 
heeft de thuisbasis aan de 
Heuveloord 140 in Utrecht. 
Vanuit deze locatie ver-
spreiden de projecten zich 
in de wijk. Rotsoord wordt 
daarmee zowel voedings-
bodem als test-site voor de 
verschillende activiteiten. 
Het Werkoord fungeert ge-
durende deze periode als 
broedplaats, werkplaats, 
ontmoetingsplaats, podium 
en archief en is open voor 
publiek.

Werkplaats
Een werkplaats is de plaats 
waar een specifiek ambacht 
of vak wordt uitgeoefend. 
 EW 

Werkvloer
Werkvloer is letterlijk de 
vloer van de werkplek, werk-
plaats of fabriek, waar de 
werknemers al dan niet met 
machines werken. De werk-
vloer wordt wel geplaatst te-
genovergesteld het kantoor, 
waar de administratie wordt 
gevoerd en het management 
leiding geeft aan het bedrijf. 
Het kantoor met zijn admini-
stratieve afhandeling heeft 
echter ook zijn eigen werk-
vloer. In bijvoorbeeld het 
bank- en verzekeringswezen 
vormt deze administratie op 
de werkvloer zelfs het pri-
maire productieproces.  EW 

Werkweek
Met de werkweek worden de 
dagen van de week bedoeld 
waarop gewerkt wordt. 
Sinds de invoering van de 
vijfdaagse werkweek en 
daarmee samenhangend de 
vrije zaterdag wordt door de 
meeste mensen niet op de 
zaterdag gewerkt, en bestaat 
een “gewone” werkweek uit 
maandag tot en met vrijdag. 
Onder de werkweek wordt 
ook verstaan het aantal uren 
van een week waarop ge-
werkt wordt. (bron: Wikipe-
dia) Een werkweek is tevens 
de houdbaarheidsdatum van 
zelfgemaakte pesto’s.  MB 

Wijndomein
Er verschijnen steeds meer 
wijngaarden in Nederland. 
Tijdens de proefsessies 
op 30 maart en 13 april 
proefden we de rode wijn 
van het Betuws wijndomein. 
Deze voormalige bietenboer 
maakt nu zeer smaakvolle 
wijnen.  DA 

Wildekruidenpesto
Een pesto die is samen-
gesteld uit producten die 
zonder betaling geplukt en 
verzamelt kunnen worden. 
Kruiden zoals brandnetel, 
hondsdraf, daslook en zuring 
en noten zoals beukennoten, 
walnoten, kastanjes, hazel-
noten zijn te vinden in de 
openbare ruimte. Van kool-
zaad en walnoten kun je zelf 
olie persen. Je kunt de pesto 
aanvullen met paddestoelen. 
Kaas haal je bij een regionale 
boer. (www.dewildplukwij-
zer.nl)  MB 

X
Xerofiet

Een xerofiet is een plant die 
aangepast is aan omstandig-
heden waarin weinig vocht 
beschikbaar is. De aanpas-
singen kunnen bestaan uit 
een dikkere waslaag (cuti-
cula), minder huidmondjes 
per mm², verzonken huid-
mondjes, opslag van vocht in 
wortel, stengel of bladeren, 
kleine of ontbrekende bla-
deren, rustperioden tijdens 
droogte. Ook zijn er planten 
die efficiënt vocht verzame-
len zoals bromelia’s.  EW 

Y
Z

Zaadbom
Een zaadbom wordt gemaakt 
van klei, compost en zaden. 
De ingrediënten worden met 
water gemengd en tot een 
bal van 3,5 cm gekneed. Als 
de zaadbommen goed ge-

droogd zijn worden ze over 
hekken gegooid om zo onbe-
reikbare plekken in te zaaien. 
De klei zorgt ervoor dat de 
bal vocht goed vasthoudt 
zodat de zaden kunnen ont-
kiemen. De compost geeft 
de eerste voedingstoffen. 
De zaden wordt afgestemd 
op het seizoen. De eerste 
‘seedbombs’ zijn ontwik-
keld door Liz Christy (Green 
Guerrilla’s) om biodiversiteit 
te brengen op ontoeganke-
lijke braakliggende kavels in 
Manhattan. Inmiddels is het 
een wijd verbreid fenomeen 
dat gebruikt wordt om begin-
nende guerrilla gardeners te 
enthousiastmeren.  EW 

Zelfbereidend 
conservenvoedsel

Een maaltijd, weggezet als 
conserve, waarbij tijd een 
kwalitatieve invloed3 heeft 
op het voedsel, in plaats van 
een kwantitatieve invloed. 
(Onder kwalitatieve invloed 
op voedsel, verstaan we een 
verbetering van smaak en 
textuur. Met kwantitatieve in-
vloed op voedsel, bedoelen 
we een verlengde houdbaar-
heid.)  LM+DK 

Zuidmuur
Zuidmuur is een muur op 
het zonnige zuiden gericht. 
De zuidmuur is een echt 
stadse categorie die past in 
een eeuwenoude kweektra-
ditie: hoe vang ik warmte? 
Warmteminnende planten als 
druif, kiwi en abrikoos kun-
nen daarom juist in de stad, 
waar hoe dan ook een warm 
microklimaat heerst, goed 
meeliften.  ND  
 

A
Aardappeleters

Zijn we in Nederland werke-
lijk anders gaan eten? On-
danks de enorme toename 
van het aantal en de varië-
teit van voedingsproducten, 
eten veel Nederlanders nog 
steeds dagelijks aardap-
pels met jus, een lapje vlees 
en groenten. “Het toont 
aan dat de evolutie van 
smaak langzaam gaat en 
dat smaak vooral ook een 
sterke culturele component 
heeft”,  aldus Michiel Kort-
hals, hoogleraar toegepaste 
filosofie Universiteit Wage-
ningen. —SMAAKDEBAT OP 13 
APRIL—  DA 

Aardbei
De laatste dagen aan de 
plant zijn belangrijk voor 
de aardbei. Dan worden de 
meeste suikers ontwikkeld 
waardoor een zoete smaak 
ontstaat. De ideale afstand 
tussen teelt en consump-
tie is tien meter; dat zorgt 
ervoor dat je de aardbei 
sappig en volrijp kunt eten. 
Aardbeien uit eigen tuin of 
balkon hebben 0,0 foodmi-
les en een gegarandeerd 
fantastische smaak.  EW 

Aardbeienacademie 
In plaats van de aardbeien 
van de kwekerij in Oirschot 
naar de keuken van de 
consument te brengen, 
besloot Jan Robben dat 
de plantjes zelf naar de 
consument moesten om 
de optimale kweekafstand 
van tien meter te halen. Hij 
richtte de Aardbeienaca-
demie op waar studenten 
kunnen leren hoe straks aan 
die plantjes de heerlijkste 
smaakaardbeien groeien. 
De studenten kunnen online 
vragen stellen en worden 
via video’s, foto’s en hand-
leidingen ingevoerd in de 
kunst van het aardbeien 
telen.  EW 

Analoogkaas 
Analoogkaas, ook wel Nep-
kaas (of Cheese substitute) 
heeft geen rijpingsproces 
en wordt gemaakt van witte 
(geraffineerde) palmolie, 
melkeiwit en zetmeel. Ver-
der worden er smaak- en 
soms ook kleurstoffen 
toegevoegd. Deze variant 
is veel goedkoper dan de 
echte kaas en kent een 
langere houdbaarheidsda-
tum.  Onderzoek van de 
Keuringsdienst van Waarde 
wijst uit dat veel super-
marktproducten, waaronder 
pizza’s en cheeseburgers, 
analoogkaas bevatten 

zonder dat de consument 
het weet. Ook het publiek 
had op de smaaktest op 30 
maart moeite de analoge 
van de echte variant te on-
derscheiden.  DA 

B
Behangplanten 

Planten die geplaatst wor-
den in kantoren waar nie-
mand zicht mee verbonden 
voelt en die door niemand 
opmerkt worden. Deze 
planten worden meestal 
geleasd bij en verzorgd 
door een planteninterieur-
verzorger.  NS 

Beton honing 
De Franse imkerkunstenaar 
Olivier Darné experimen-
teert met bijen in de heden-
daagse stad. Het blijkt dat 
de bijen in een stedelijke 
omgeving niet alleen meer 
honing produceren dan op 
het platteland, maar ook 
dat de stedelijke omgeving, 
met een grote variëteit aan 
gewassen zorgt voor een 
rijkere smaak. Tijdens het 
Festival aan de Werf in 2008 
maakte Darne honing op 
diverse plekken in Utrecht; 
dat leverde een prachtige 
smaakkaart op van de stad. 
 DA 

Binnenklimaat 
Het binnenklimaat is de 
atmosferische omstan-
digheden (temperatuur, 
windsnelheid en luchtvoch-
tigheid) in leefomgevingen 
zoals gebouwen. Centraal 
staat hoe mens, plant en 
dier reageren op de om-
standigheden. Die reactie 
is niet rechtstreeks uit de 
metingen af te leiden en is 
voor warmbloedige dieren 
en mensen anders dan bij 
koudbloedige dieren en 
planten. Mensen en warm-
bloedige dieren voelen niet 
de temperatuur maar rea-
geren op de afkoeling van 
het lichaam. Koudbloedige 
dieren en planten nemen 
de temperatuur van de 
omgeving aan en reageren 
wel direct op de tempera-
tuur. In gebouwen wordt 
veel aandacht besteed 
aan klimaatbeheersing. 
Airconditioning, ventilatie, 
verwarming, luchtdrogers of 
luchtbevochtigers regelen 

de omstandigheden waar-
onder mensen, planten of 
dieren moeten leven. (bron: 
Wikipedia)  EW 

Biotoop (1)
Een biotoop (Gr: bios - le-
ven, topos - plaats) is een 
gebied met een uniform 
landschapstype waarin be-
paalde organismen kunnen 
gedijen. Binnen een biotoop 
kunnen habitats worden on-
derscheiden. Een habitat is 
de specifieke plaats binnen 
een biotoop waar een orga-
nisme zich ophoudt.  EW 

Biotoop (2)
Een biotoop is een speci-
fieke conditie in de stad die 
voor een gewas precies 
de goede is. Een stedelijke 
biotoop is niet de klassieke 
combinatie van bodem, 
water en klimaat maar een 
pragmatische combinatie 
van stedelijke verschijnse-
len. Soms zijn die fysiek, 
zoals zuidmuren of platte 
daken, soms zijn ze ab-
stract, zoals leegstand. De 
stedelijke biotoop is vaak 
onaf: het gaat om condities 
die tegen redelijke inspan-
ning geschikt kunnen wor-
den gemaakt. Een biotoop 
kan op allerlei plekken  wor-
den aangetroffen.  ND 

Biotopisch werktuig 
Een leefomgeving van 
organismen, dat zodanig 
is ingericht dat voedsel-
productie en oogst bijna 
gelijktijdig plaatsvinden. 
Men kan dit als een fabriek 
beschouwen, waarbij de 
ingrepen bestaan uit input 
(voedingsbodem toedienen 
voor organismen) en output 
(oogsten van producten).  
Tussen input en output staat 
verwerking door de orga-
nismen, in feite de arbeiders 
van de fabriek.  LM+DK 

Bitter
Bitter is naast zoet, zuur, 
zout en umami een van de 
vijf basissmaken die door 
de tong waargenomen 
kunnen worden. De bittere 
smaak wordt vooral op de 
achterzijde van de tong 
geproefd. Veel mensen, met 
name kinderen, vinden een 
bittere smaak onplezierig. 
Volwassenen, en vooral 
mannen, vinden bitter min-
der vies en soms zelfs echt 
lekker, vooral in combinatie 
met een zoete en/of vettige 
smaak.  MB 

1. (Wetenschappelijk) woordenboek.
2.  Alfabetisch overzicht van termen in een bepaald 

vakgebied.

In het Lexicon Food for Thought zijn tijdens Utrecht 
Manifest No. 4 termen verzameld die betrekking hebben op 
het project werklandschap EET.
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Utrechtse Spoorpunt
Dorus Faber en Petra Hekkenberg
Werktuig: Utrechtse Spoorpunt Express

Welke typisch Utrechtse gerechten of 
producten zijn er? Zijn deze op de Utrechtse 
markten herkenbaar als lokale specialiteit? Op 
welke wijze worden ze aan de man gebracht 
tijdens de dinsdagmarkt op het Smaragdplein?  
Tijdens de dinsdagmarkt op het Smaragdplein 
in Hoograven konden Faber en Hekkenberg 
maar weinig  streekproducten vinden, 
hoewel alle marktkooplieden en venters 
direct uit de regio komen. Als reactie hierop 
brachten ze de typisch Utrechtse lekkernij 
‘de spoorpunt’ weer terug op de markt. 
Hiervoor ontwierpen ze de ‘Utrechtse 
Spoorpunt Express’, een mobiele kar die 
ingezet werd tijdens de wekelijkse versmarkt. 

In de crisisjaren verwerkten Utrechtse 
bakkers de bakrestanten tot een koek die elk 
seizoen weer anders smaakte. De ‘Utrechtse 
Spoorpunt Express’ haalde bij de bakkers 
uit de buurt koek- en broodkruimels op die 
overblijven na het bakproces; de bestanddelen 
van een Utrechtse Spoorpunt. Op de 
markt werden de kruimels vermalen en na 
toevoeging van roomboter in een taartvorm 
geperst. Nadat op de bovenkant een roze 
glazuur laag werd aangebracht, werd de taart 
in punten gesneden: de Spoorpunt.
Veel Utrechters die langs de Spoorpunt 
Express komen, vertellen over hun eigen 
herinneringen aan de punten. Met Sinterklaas 
proefde je aan de speculaas en chocola in de 
spoorpunt welk seizoen het was. De punt 
ontstond in de crisisjaren om overblijvend 
lekkers economisch te gebruiken. 

In mei stond de Spoorpunt Express elke dinsdag op Versmarkt Smaragdplein, in de bibliotheek Hoograven, op de Twijnstraat en op de Bakkersbrug. 



Utrecht Kiemt
Marcel Blekendaal, Noël van Dooren, Casper 
Schuuring, Frank Stroeken
Eetbare Biotopen Utrecht
Werktuig: De Kwekerij zonder Land

Hoe kunnen we industriële biotopen inzetten 
voor voedselproductie? Kan de stedeling zelf, 
of kan men collectief voedsel verbouwen in 
de wijk? Utrecht Kiemt! onderzocht biotopen 
en teelt in het werklandschap, de mogelijkheid 
van een eetbare legenda en vroeg zich af:  Wie 
is de stadsboer?
De Kwekerij zonder Land stimuleerde een 
maand lang stadslandbouw in Utrecht. De 
Kwekerij functioneerde als mini-tuincentrum 
met 2500 planten: zoals de gewassen druif, 
framboos, aardbei, klimboon, pompoen, sla en 
groentekiemen. De ontwerpers van Utrecht 

Kiemt kweekten binnen op verschillende 
bureau’s de kiemen van eetbare planten 
voor de Kwekerij zonder Land. Tegen een 
symbolisch bedrag van 20 cent konden de 
planten meegenomen worden naar huis om 
ze met zorg verder op te kweken. Dat kan 
op een veilige plaats als het balkon en in de 
achtertuin, maar ook in het plantsoen, op 
een plat dak of in een leegstaand kantoor. In 
geval van adoptie moest er een foto gestuurd 
worden voor de facebookpagina waarop de 
plant op de nieuwe locatie te zien is. De foto’s 
werden ook in de Kwekerij opgehangen en 
er lag een biotopenkaart op tafel waarop 
bijgehouden werd waar de kiemplanten 
naartoe verkasten. 
Druif en kiwi zijn voorbeelden van gewassen 
die goed in de stad gedijen en uitstekend 
groeien tegen zuidmuren. Ook planten 
waarvan de vruchten rijp gegeten moeten 



worden en kwetsbaar zijn, zoals aardbei, 
kan de teelt en oogst het best dichtbij de 
consument plaatsvinden. Pompoenen en 
bonen sluiten heel goed aan bij het dieet 
van groepen stadsbewoners en kunnen heel 
goed door die bewoners zelf geteeld worden. 
Tenslotte kiemen: hun vers geperst sap past 
goed bij hedendaagse urbane patronen en in 
de vensterbank doen ze het goed.

De Pesto Halte
Maaike Bertens
Werktuig: Mobiele pestokeuken waarop 
gekweekt, geproduceerd, bereid en 
geconsumeerd wordt.
In samenwerking met: Jozef Bertens en de 
koks Edwin Flores, Eric Miete en Caroline 
Zeevat.

De werkweek kent momenten van 
ontspannen, wachten en pauzeren. Kan deze 
pauzetijd ingezet worden voor het kweken, 
bereiden en consumeren van voedsel op 
straat? Wat kan je in één week kweken? Wat 
zijn de Utrechtse ingrediënten en welke route 
leg je af om die te verzamelen?
Bertens maakte eerder een mobiele 
keuken waarin warme taarten op allerlei 
plekken gebakken werden onder de koude 
achterwerken van bezoekers van haar 
ovenbankje. De Pesto Halte is een vervolg op 
dit project, dat Public Pie heet, en gaat veel 
verder in op tijd, lokaliteit en tussentijd dat zij 
koppelde aan ingrediënten en bereidingswijze.
De nieuwe werker is snel en slow tegelijk. 
Werk en vrije tijd lopen steeds vaker door 
elkaar heen. Een snelle, maar bewust gekozen 
maaltijd komt er vaak tussendoor: het snelle 
slowfood. Biologisch geproduceerde verse 



ingrediënten op een dik belegd broodje, in 
plaats van fastfood en de zelf gesmeerde 
boterham. De pestohalte liet zien hoe 
slowfood toch snel kan zijn en nodigde uit om 
de tijd te nemen om zelf pesto’s te maken met 
allerlei soorten kruiden uit de vensterbank, 
moestuin of uit het wild. Daarna is er de rest 
van de week een snelle voedzame maaltijd. 
In drie verschillende workshops leerden 
mensen kruiden kweken en verzamelen. Van 
de verzamelde kruiden maakten zij zelf een 
ochtendpesto, middagpesto en avondpesto. 
De houdbaarheidsdatum van zelfgemaakte 
pesto was 1 werkweek. De Pestohalte stond 
in mei op pluk- en pauzeplekken in Utrecht. 
Vaste standplaats was op alle middagen de 
boomgaard van Kinderboerderij Nieuw 
Rotsoord. Daarnaast organiseerde Bertens 
workshops pesto’s maken.

Het Vijfde Seizoen
Nienke Sybrandy
Werktuig: Desktoop
In samenwerking met: Jeroen Wand

Kan er op de werkplek voedsel 
verbouwd worden? Wat is de invloed 
van het kunstmatige vijfde seizoen op de 
teelmogelijkheden?
Hoe zit een werkdag eruit als je bureau 
tegelijkertijd een kweek- en oogstplek is?
In haar onderzoek richtte Nienke Sybrandy 
zich op de vraag of er op de werkplek een 
lunch verbouwd kan worden. Naast de 
vier seizoenen buiten, herkende Sybrandy 
in het kantoorklimaat een vijfde seizoen. 
Dit kunstmatige seizoen, waar het altijd 
licht, droog, onbewolkt en 20 graden is, 
biedt de mogelijkheid gewassen te telen die 

6 mei bij de Veldkeuken in Amelisweerd. 
Wilde Kruiden Pesto workshop met 
de kok Edwin Flores (Casa foresta), 
11 mei in de Botanische Tuinen van de 
Uithof. Cress Pesto workshop met de 
kok Eric Miete (Koppert Cress), 25 mei 
in de moestuin van Nieuw Rotsoord. 
Moestuin Kruiden Pesto workshop met 
de kok Caroline Zeevat.



aansluiten bij de lunch. De kantooragenda 
mengt zich dan met de kweekkalender. 
De Desktoop biedt een plek waar werken 
en kweken samenkomen. Werkend aan de 
Desktoop wordt de werknemer door zijn 
gewassen omringd die hij terloops verzorgt. 
Het ladenblok onder het bureau, overbodig 
geworden door digitale opslag, is omgebouwd 
tot kas met de bureaulamp werd groeilamp. 
Welke nieuwe gebruiken en tradities zullen 
er ontstaan in het vijfde seizoen als de 
kantoorgrond in gebruik genomen wordt? De 
Desktoop stond opgesteld in de Toonzaal van 
De Pastoe Fabriek. 

Voedselconvertors
Lucas Mullié en Digna Kosse
Voedselconvertors

Werktuig: Biotopische Werktuig, 
Membraamfabriek, Kruidenfilter, Cyclische 
Rumtopf

Mullié en Kosse onderzochten de relatie 
tussen voedsel en tijd/smaak-ratio. De invloed 
van veel tijd op voedsel, leidt niet alleen 
tot verval. Tijd kan zorgen voor het ‘op-
smaak-komen’ van het gerecht. Kan voedsel 
verser smaken doordat het ouder wordt? 
Ze gingen op zoek naar er alternatieve 
methodes van conserveren die niet alleen het 
oogstmoment uitstellen, maar tegelijkertijd 
ook smaak- en textuurveranderingen teweeg 
brengen. Voor hun experimenten maakten ze 
voedselconvertors: kleine fabriekjes waarin 
tijd een kwalitatieve invloed heeft op voedsel. 
De voedselconvertors stonden in de maand 
mei in restaurant LE:EN, om de hoek van het 
werkoord ROTSOORD.



De volgende vier voedselconvertors zijn 
uitgewerkt en werden in mei getest:

Een Biotopisch werktuig is een installatie 
waarin de leefomgeving van organismen 
zodanig is ingericht dat voedselproductie en 
oogst bijna gelijktijdig plaatsvinden. Men kan 
dit als een fabriek beschouwen, waarbij de 
ingrepen bestaan uit input (voedingsbodem 
toedienen voor organismen) en output 
(oogsten van producten). Tussen input en 
output staat verwerking door de organismen, 
in feite de arbeiders van de fabriek. Mullié 
en Kosse maakten een werktuig voor 
de productie van 1000-jaren eieren: een 
Aziatische delicatesse die een aantal maanden 
in een kalkkorst op smaak komt. De poriën 
van de eendeneieren worden afgesloten, 
waardoor afbraakprocessen veranderd 
worden en fermentatie optreedt. Door 

gecontroleerde fermentatie worden de eieren 
geconserveerd én komen op smaak.

Voedselmembranen zijn kleine maaltijden 
die opgesplitst worden in twee componenten. 
Deze componenten worden gescheiden door 
een membraan dat langzaam oplost. Op het 
juiste moment komen de componenten weer 
bij elkaar, waarbij het membraan zelf het 
laatste ingrediënt van het gerecht is.

Het kruidenfilter vertraagt een vloeistof, 
waardoor deze tijd heeft om op smaak te 
komen. Een voorbeeld is een salade, waarbij 
de dressing langzaam door het filter loopt, en 
dan pas op de sla terecht komt.

De cyclische Rumtopf is een instrument, 
waarbij opscheppen van voedsel, en nieuw 

Op vrijdag 25 mei werden mensen met een passie voor 
stadslandbouw, social design of ‘goede smaak’ uitgenodigd om zich 
de ontwerpen van Digna Kosse en Lucas Mullié te laten smaken. Op 
het menu stond voedsel dat met hun werktuigen op een bijzondere 
manier geconserveerd werd, zoals 1000-jaren eieren. Digna Kosse 
lichtte het menu toe en legde uit hoe de voedselconvertors werken.



voedsel bereiden samenkomen. Het voedsel 
gaat door een vloeistof, waar het op smaak 
komt en komt dan weer naar boven voor 
consumptie.

Rotsoordbier
Henriëtte Waal
Werktuig: Buitenbrouwerij
In samenwerking met: Thuisbrouwers Rieks en 
Sander Banus, Siebe Warners, Herman Beeke 
en  Wil van der Broek van de Amervallei.

Is Rotsoord te drinken? De Buitenbrouwerij 
is een installatie die door de ontwerper 
Henriëtte Waal bedacht en gemaakt is 
voor het project ‘Eetbaar Landschap’ van 
Ester van de Wiel, in Tilburg in 2009. Met 
de Buitenbrouwerij is het mogelijk om op 

locatie een uniek bier te brouwen. Naburige 
amateurbrouwers leren elkaar en hun 
omgeving op een bijzondere manier kennen. 
Hieruit kunnen samenwerkingen ontstaan en 
door die samengebrachte kennis en middelen 
worden nieuwe, unieke bieren gebrouwen. 
Waal spoorde beschikbare ingrediënten, 
recepten en Utrechtse amateursbrouwers op. 
Niet alle Utrechtse brouwers kenden elkaar, 
na deze ontmoeting kunnen ze elkaars kennis 
versterken en samenwerken. Ingrediënten uit 
de wijk vormen de basis voor de receptuur. 
Twee gebottelde Rotsoordbieren waren 
uiteindelijk te proeven: Honing Tripel en 
Espresso Stout. 

Honing Tripel
In de boomgaard van Nieuw Rotsoord 
werd met lokaal tapwater, Rotsoord-honing 
en lavendel de Honing Tripel gebrouwen. 



De tripel heeft een graansamenstelling en 
brouwschema dat gebaseerd is op een 18de-
eeuws Utrechts recept. De bijen van Nieuw 
Rotsoord maakten van de lindebomen 
langs de straat lindebloesemhoning die vlak 
voor het koelen aan het brouwsel werd 
toegevoegd. Suikers in het wort worden 
tijdens de gisting in alcohol omgezet. 
Commerciële brouwerijen gebruiken hop, 
maar met Lavendel krijg je een vergelijkbare 
bittere smaak.

Espresso Stout
In de autowasstraat van het Tamoil 
Tankstation brouwde Waal Espresso Stout. 
De autowasinstallatie werkte uitstekend als 
koel-installatie tijdens het brouwproces. In de 
afdronk is de espresso van restaurant LE:EN 
te proeven, want wie over de snelweg Utrecht 
via de noordkant binnenrijdt, ruikt koffie.

Lokale amateurbrouwers van de Amervalei 
brouwden twee keer 50 liter Rotsoordbier. 
Na het brouwen heeft het bier minimaal 2 
maanden nodig om te rijpen. Tijdens de maand 
mei was het Rotsoordbier in de Buitenbar te 
proeven op tap of uit de fles. Het maken van 
bier is een oud procedé om water drinkbaar 
te maken. Bier brouwen is water zuiveren. 
Niet alleen wordt het landschap geproefd en 
gezuiverd, het overblijfsel van bier: bierbostel 
is hoogwaardig eiwitrijk veevoer. De kippen 
van Nieuw Rotsoord genoten ervan.

Debat
Danielle Arets
Debatten met experts op het gebied van 
voedsel (productie, distributie, consumptie, 
receptie) 



Danielle Arets organiseert en modereert 
publieke debatten en maakt wetenschappelijke 
en journalistieke producties over design, 
architectuur en openbare ruimte. Tevens is 
ze docent (Design for debate) en associate 
lector aan Design Academy Eindhoven. In mei 
lanceerde ze House of Commons, een nieuw 
debatplatform in Utrecht. In samenwerking 
met Danielle Arets (House of Commons) 
organiseerde werklandschap EET een serie 
gesprekken met kenners en deskundigen uit 
verschillende disciplines om de verschillende 
kwaliteiten van Rotsoord te verkennen.
Onder de titel ‘KWALITIJD! Brokkelkaas 
en Jonge Spruiten’ spraken Jan Willem 
van der Schans (landbouweconoom WUR 
en initiatiefnemer van Eetbaar Rotterdam), 
Garmt Dijksterhuis (sensatie- en perceptie-
expert bij Unilever) en Lars Charas (kok, 
fruitteler en landbouw toekomstvoorspeller) 

over de mogelijkheden van stadslandbouw. 
Één mogelijkheid is om hiervoor de vele 
leegstaande kantoorgebouwen in te zetten. 
Landbouweconoom van der Schans merkt op: 
‘Op het juiste moment oogsten levert een 
hoge smaakkwaliteit en versere producten 
op, waarmee verbouwen in de stad dichtbij 
de consument, en dus een beperkte 
transporttijd, zinvol lijkt.’ De ideeën over 
groenbebouwing moeten nog rijpen: voer 
voor ontwerpexperimenten. 

In: ‘Een proeve van bekwaamheid - 
Proeven waar je wortels liggen’ werd 
besproken hoe je smaakpalet gebonden is 
aan context, locatie of afkomst. Met Michiel 
Korthals (onderzocht aan de WUR de 
gevolgen van fast & slowfood), cultuurfilosoof 
Antonia Mazel en Ronald Pereboom 
die zich sterk maakt voor een regionale 



voedseleconomie. Volgens Pereboom, 
directeur Milieucentrum, vinden we producten 
lekkerder als we er nauw mee in contact 
staan. De sessie werd afgesloten met een 
kaasproeverij. 
‘Hotspot Rotsoord’ ging over de 
opwarming van Utrecht bij de voorspelde 
bevolkingsgroei naar 400.000 inwoners. 
Voorafgaand aan het debat konden de 
hitte-eilanden van de stad op de fiets 
verkend worden bij amateurweerstations. 
Stadsgeograaf Martin Dijst startte de middag 
met een uitleg over het onderzoek naar 
Urban Heat Islands, de warmte die in steden 
blijft hangen. En met Laura Kleerkoper, 
onderzoeker TU Delft, werd gesproken over 
innovatieve ontwerptoepassingen van Urban 
Heat Islands en Hein Daanen, thermofysioloog 
aan de VU en expert over warmte 
huishouding van het menselijk lichaam. 

Buiten stonden de Utrechtse Spoorpunten 
van Petra Hekkenberg en Dorus Faber, lokale 
pesto’s van Maaike Bertens, Rotsoordbier 
van Henriette Waal klaar voor een proeverij. 
In het werkoord waren podcasts van de 
debatten over voedselproductie te beluisteren. 
Op vrijdag 25 was er nog het diner met eten 
uit de voedselconvertors van Lucas Mullié en 
Digna Kosse. 

Tenslotte
Voedselproductie en eten zijn van oudsher 
sociale activiteiten. Ook nu worden vanuit 
de lokale overheid – vaak in samenwerking 
met kunstenaars – projecten geïnitieerd 
zoals een gemeenschappelijke moestuin 
om sociale cohesie in de wijk te stimuleren. 



Werklandschap EET onderzoekt niet 
alleen de mogelijkheden; het activeert en 
implementeert de kleinschalige manieren 
van voedselproductie integraal in het 
(werk-)landschap. Werklandschap EET vond 
alternatieven voor het postindustriële 
apparaat van voedselproductie, -distributie 
en –consumptie. Vanuit dit onderzoek droeg 
werklandschap EET bij aan het programma 
voor de toekomstige ontwikkeling van 
Rotsoord vanuit het perspectief van voedsel.



Werklandschap 
VERDIEPT
Team: Michelle Franke, Simone Kleinhout en 
Arthur Roeloffzen
Concept: Christel Vesters

In het werklandschap VERDIEPT, is het 
thema beschouwd vanuit een zoektocht 
om daarmee tot een praktische invulling te 
komen. De focus lag hierbij op de relatie 
tussen werken en wonen. Het concept 
van werklandschap VERDIEPT legde de 
grondvesten om de ontwerpexperimenten 
binnen Utrecht Manifest en Hoograven in 
het bijzonder, aan economische, sociale en 
stedenbouwkundige kaders te toetsen (sociale 
geografie, architectuur, planologie, filosofie). 
Werklandschap VERDIEPT was gebaseerd 

op een concept van Christel Vesters. Het 
concept kreeg de verdieping en verbreding 
waarmee Het Nieuwe Werklandschap 
inhoudelijk aangevuld werd. De thematiek 
van Het Nieuwe Werklandschap, en de wijze 
waarop haar potentieel kan worden vertaald 
naar de inrichting van onze leefomgeving, 
reikt verder dan de ontwerpdiscipline alleen. 
Het sluit aan bij een breder maatschappelijk 
onderwerp dat vraagt om een nieuwe visie 
op onze economische (productie)processen, 
meer betrokkenheid en inspraak bij de 
inrichting van ons (stedelijk) landschap, ons 
sociale stelsel, het onderwijssysteem en de 
arbeidsmarkt. Inzichten en resultaten van 
verdieping in dit onderwerp hebben hun weg 
naar het publiek gevonden in de vorm van een 
filmprogramma met nachtwandeling door de 
wijk, een film in ’t Hoogt over ontwerper Piet 
Zwart en een symposium. In het symposium 

Film: After The Factory, 
gepresenteerd door 
Expodium



is gekozen theoretische beschouwing te 
spiegelen aan voorbeelden en ervaringen uit 
de praktijk. 
 

Symposium Het 
nieuwe werklandschap
22 juni in De Pastoe Fabriek

Hoe verandert de stedelijke omgeving door 
nieuwe manieren van werken, wonen en 
samenleven? En wat betekent dat voor het 
voormalige industriegebied Rotsoord in 
Utrecht? Op het afsluitende symposium van 
deze biënnale kwamen verschillende visies op 
deze veranderingen aan de orde.
In de openingsrede van symposium stelde 
Pieter Hooimeijer (Hoogleraar sociale 
geografie en demografie Universiteit Utrecht 

en bestuurslid van Stichting Utrecht Biënnale) 
dat er vier trends waar te nemen zijn in de 
huidige economische situatie. Ten eerste 
veranderen we een rap tempo van een  
productie-economie naar een diensten- en 
service-economie. Hierdoor treedt een 
schaalverkleining van de economie op. Er zijn 
steeds minder grote bedrijven en steeds meer 
kleine ondernemingen. De tweede trend ziet 
hij in het buurtgebonden ondernemerschap. 
Steeds meer ondernemers werken vanuit huis. 
Ten derde is het tijd-ruimte prisma veranderd: 
van een ‘maandag-tot-vrijdag/9-tot-5’ schema 
naar een veel complexer en flexibeler 
schema. Er wordt nu continu gewerkt, in 
korte tijdsbestekken en op verschillende 
locaties. Deze drie trends scheppen de 
randvoorwaarden voor kleinschalige 
gebiedsontwikkeling.  

Bart Witte en Nikos Doulos van Expodium



Vrij-dag werkdag
Jurgen Bey schetste in zijn presentatie een 
overzicht van de activiteiten en projecten 
waaraan de diverse ontwerpers op Rotsoord 
gewerkt hebben. Hij lichtte de onderverdeling 
in vier deelprogramma’s met elk een 
curator toe, en legde verbanden met het 
werklandschap aan de hand van beelden. 
De beelden lieten nieuwe denkwijzen over 
werken en wonen zien uit verschillende 
disciplines. Het grootste verschil tussen de 
conventionele manier van denken over werk 
en de nieuwe manier die Bey voorstaat, is 
dat werk tot nu toe contrasteert met vrije 
tijd. Het werken wordt als het ware om de 
vrije tijd heen gepland. Met het programma 
van deze biënnale wil hij laten zien hoe beide 
begrippen een nieuwe invulling kunnen krijgen 
in het nieuwe werklandschap. Bey toont een 
werklandschap van het werkoord, ingericht 

met werktafels, maar ook bijvoorbeeld 
samenwerking tussen kunstenaar en 
wetenschappers (zie foto). Daarbij was er 
op de vrijdag (die steeds meer als vrije dag 
gezien wordt) frequent een middag- en 
avondprogramma om de thema’s verder uit te 
diepen. 

Lineair naar Circulair
Na de uiteenzetting van Jurgen Bey, volgt een 
programma van gastsprekers.  Eline Strijkers, 
directeur van Doepel Strijkers Architecten, 
geeft in haar presentatie een overzicht van 
nieuwe werkvormen. Strijkers schetst de 
overgang van een lineair metabolisme naar 
een circulair metabolisme. Dit betekent 
dat er niet meer gewerkt wordt met een 
van tevoren volledig uitgekristalliseerd 
plan met een doelstelling, maar met een 
bepaald aanbod aan producten die de 

Jurgen Bey



basis vormen voor een creatief proces. De 
aanwezige ingrediënten daarvoor zijn sociaal, 
economisch en ecologisch van aard. Zo heeft 
haar bureau bij de herbestemming van een 
oud Rotterdams havengebouw (HAKA) 
gebruik gemaakt van in eerste instantie 
ongemotiveerde werknemers; mensen met 
een taakstraf. Na afronding van het traject 
waren veel van deze “ruwe diamanten” 
echter zo gemotiveerd dat zij ambities 
vertoonden om timmerman of ontwerper te 
worden. Daarnaast werkte Doepel Strijkers 
samen met met afvalverwerkingbedrijven 
en kledinginzamelaars om de ecologische 
voetafdruk zo klein mogelijk te houden. 
Zo is er een akoestische afscheidingswand 
gecreëerd van 8 ton aan overgebleven 
kledingstukken uit een nabijgelegen 
kledingmagazijn. De kledingstukken zijn zo 
gestapeld dat ze na verloop van tijd weer in 

goede staat uit het ‘tijdelijke’ magazijn gehaald 
kunnen worden.

Het architectenbureau ondervond dat 
het cyclische proces langer duurt dan de 
conventionele werkwijze. Er wordt dan 
ook gewerkt aan professionalisering van 
de cyclus. Door depots op te richten voor 
recyclebare materialen (hout, metaal en 
textielproducten) kan er al een efficiencyslag 
gemaakt worden. Aan de sociale kant van het 
spectrum is professionalisering mogelijk door 
gedetineerden of taakstrafwerkers te koppelen 
aan studenten die een praktijkopleiding volgen 
en professionals die beide groepen begeleiden. 
Door de juiste mensen bij elkaar te brengen 
snijdt het mes van twee kanten. Wat Strijkers 
betreft heeft dit soort van professionalisering 
van de ontwerp- en bouwsector dan ook de 
toekomst. 

Eline Strijkers



Workspaces tegen de crisis
De derde spreker van de middag, de in New 
York werkzame architect Florian Idenburg 
(So-iL), verhaalde hoe de financiële crisis een 
impact heeft gehad op zijn bureau. In New 
York begon men na de veranderingen in het 
financiële district op een andere manier naar 
de stad te kijken. Er werden zogenaamde 
‘incubator spaces’ opgericht in wederom 
een oud havengebied. In deze gebieden 
bevinden zich ruimten (‘workspaces’) waar 
mensen met verschillende achtergronden 
zelfstandig kunnen werken en hun expertise 
kunnen delen. Ook zijn er in NY sinds het 
begin van de crisis ‘work clubs’ ontstaan. 
Dit zijn clubs die leden naast de voor hun 
werk benodigde faciliteiten (een bureau 
en internetverbinding) ook programma’s 
bieden waarbinnen zij, bijvoorbeeld als jonge 
ondernemers, in contact kunnen komen met 

potentiële investeerders. Dit soort clubs zijn 
volgens Idenburg een grote meerwaarde 
voor het NY’se werklandschap. Karakteristiek 
aan dergelijke clubs is dat ze geen vaste 
werkplek bieden op vaste tijden, maar een 
wisselende plek die op elk moment van de 
dag te bezoeken is. ‘Workspace coördinators’ 
plaatsen de ondernemers en stimuleren het 
ontstaan van nieuwe synergiën door mensen 
bij elkaar te brengen die elkaar anders 
waarschijnlijk niet zouden  ontmoeten. De 
vraag die in Idenburgs eigen werk centraal 
staat is de vraag hoe je relaties tussen 
mensen mee kunt nemen in je ontwerp van 
een werklandschap. Een dergelijke manier 
van werken is volgens Idenburg mogelijk, 
vanwege het groeiend besef dat eigen 
verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid van 
de financiële instanties van vitaal belang zijn. 

Florian Idenburg



Van vrijstaat naar C2C
Joep van Lieshout verzorgt de laatste 
lezing deze middag. Op basis van een 
prikkelende beeldenstroom schetst hij 
hoe hij in zijn carrière 3 diverse stedelijke 
toekomstscenario’s heeft gecreëerd. Zo’n 15 
jaar geleden initieerde Van Lieshout AVL ville 
(1998), een vrijstaat in Amsterdam die ruim 
een jaar wist te overleven zonder regels en 
richtlijnen. Toch was de kunstenaar blij dat de 
gemeente er uiteindelijk een einde aan maakte 
omdat het gros van zijn tijd opging in juridisch 
gesteggel met het ambtelijke apparaat. Met 
het project Slave City (2006) schetste van 
Lieshout vervolgens een stedelijke toekomst 
waarbij mensen opgedeeld werden in slaven 
en niet-slaven. Deze denkbeeldige stad, met 
een vrouwelijke wijk in de vorm van een 
baarmoeder en een mannelijke in de vorm van 
een zaadcel werd gestuurd door een sterk 

Darwinistisch ideaal waarbij alleen de sterkste 
slaven zouden overleven. Van Lieshout wilde 
met deze stad een nieuw heldendom van 
de arbeid creëren. In het recente project 
Cradle to cradle trekt hij het Darwinistische 
beeld nog verder door en creëert hij een  
zelfvoorzienend systeem waarbij zwakke en 
oude mensen verwerkt worden tot vlees en 
de organen van jonge, fitte mensen belanden 
in een orgaan transplantatieprogramma. Van 
Lieshout eindigt zijn verhaal door zelf een 
rode draad in zijn werk te schetsen; door in 
zijn stedelijke toekomstscenario’s te variëren 
in de mate van ‘sturing’ toont hij hoe mensen 
volledig vrij, extreem gedwongen of in een 
cyclisch proces kunnen samenleven. 

Hotspot Rotsoord
Het symposium sluit af met een tweegesprek 
tussen Monique van Loon, directeur van 

Joep van Lieshout



Jebber en Friso de Zeeuw, directeur Nieuwe 
Markten van Bouwfonds Ontwikkeling, 
die samen met Hooimeijer verkennen 
hoe de nieuwe gebiedsontwikkeling in 
Rotsoord ten dienste kan staan van alle 
genoemde ontwikkelingen van het nieuwe 
werklandschap. Van Loon wil de geplande 
nieuwbouwwoningen gepaard laten gaan met 
enkele werkunits waarin multidisciplinaire 
teams kunnen samenwerken. Ook de 
Zeeuw denkt dat nieuwe bouwprojecten 
goed ingebed moeten worden in de lokale 
dynamiek door bewoners actief te betrekken 
bij nieuwbouwplannen. Beiden zien een grote 
toekomst voor het gebied Rotsoord dat met 
zijn strategische ligging bij het Centraal Station 
en richting Ledig Erf een mooie plek kan 
worden voor nieuw ambities op het gebied 
van wonen, werk en (re)creëren; kortom een 
uitstekende plek ook voor de nieuwe edities 

van Utrecht Manifest. 

Pieter Hooimeijer besloot met de opmerking 
dat deze biënnale als een soort opvoering 
beschouwd kan worden van Jane Jacobs in de 
praktijk. Jacobs stelde begin jaren 60 als een 
van de eerste voor steden vanuit de diversiteit 
van de gemeenschap met haar activiteiten op 
te bouwen en beschreef haar ideeën in het 
boek ‘The Death and Life of Great American 
Cities’.

V.l.n.r. Friso de Zeeuw, Monique van Loon en Pieter Hooimeijer



Communicatie

Utrecht Manifest - 4e biënnale voor social 
design ging op 8 december 2011 officieel 
van start. In de eerste fase, die liep tot 1 mei 
2012, heeft de biënnale zich gefocust op het 
centrale thema‘Het Nieuwe Werklandschap’ 
en de test-site Groot Rotsoord in de 
Utrechtse wijk Hoograven, met werkoord 
ROTSOORD als centraal punt. Om vanaf de 
start zo goed mogelijk te landen in de wijk 
werden in werkoord bijeenkomsten gehouden, 
met o.a. Stichting Rotsoord Nu, om snel 
verbinding te krijgen met het lokale netwerk.
Na de feestelijke opening op 1 mei 
2012 kende de Utrecht Manifest een 
activistische benadering door met 
de onderzoeksresultaten, vertaald in 
evenementen, het publiek op te zoeken. 
Interactie met bewoners, gebruikers, andere 
belangstellenden en ontwerpers speelde 
hierbij een grote rol.

Mediabenadering
De communicatiecampagne van deze editie is 
ingezet met als doel de manifestatie dichter 
bij het algemene publiek (de gebruiker) te 
brengen.  
Om dit lokaal te bereiken is ervoor gekozen 
de bewoner van Hoograven op verschillende 

manieren te informeren. Dit is gebeurd door 
publicaties (zoals kranten, flyers en een 
overzichtskaart van Groot Rotsoord) huis aan 
huis te verspreiden.  Ook is er een groot deel 
van de mei editie van Hoograven in de lift, een 
veelgelezen wijkkrant in Hoograven, gewijd 
aan Utrecht Manifest. 
Naast de lokale benadering heeft Utrecht 
Manifest ingezet op het verspreiden van 
informatie via social media. Die informatie 
is gerichter, meer geselecteerd en sluit aan 
bij de al bestaande interesses van mensen. 
Door regelmatige updates op Facebook en 
prikkelende tweets op Twitter is het aantal 
volgers ten opzichte van de voorgaande editie 
inmiddels verdrievoudigd.  
Bezoekers van eerdere biënnales en 
geïnteresseerden van Utrecht Manifest 
werden op de hoogte gehouden door 
regelmatig verstuurde nieuwsbrieven waarin 
de verschillende activiteiten van de biënnale 
werden aangekondigd. Door het uitgebreide 
netwerk van curatoren, ontwerpers, 
organisatoren en betrokken organisaties werd 
een grote groep mensen bereikt.

Het e-magazine
Het eerste e-magazine, genaamd de werkkrant, 
kwam tot stand onder redactie van Christel 
Vesters, grafisch ontwerp van Arthur 
Roeloffzen en in samenwerking met de 
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curatoren van Utrecht Manifest NO. 4. Naast 
de bijdragen vanuit de verschillende projecten 
werden de onderwerpen binnen het Nieuwe 
Werklandschap verder uitgediept aan de hand 
van (fragmenten uit) theoretische essays, 
historisch bronmateriaal en hypothetische 
toekomstvisies. De werkkrant is een platform 
in tekst en beeld, waarin de ontwikkelingen 
van de verschillende projecten werden 
gepubliceerd en in context zijn geplaatst. Het 
e-magazine was te downloaden op de website 
en is digitaal verstuurd naar relaties en 
geïnteresseerden van Utrecht Manifest.
Het tweede e-magazine, in de vorm van een 
catalogus over Het Nieuwe Werklandschap 
vormt het sluitstuk van de vierde editie 
van Utrecht Manifest en is door het team 
Michelle Franke, Simone Kleinhout en Arthur 
Roeloffzen samengesteld. Verbinden is de 
rode draad die door de publicatie loopt. Dit 
komt overeen met de focus van Utrecht 
Manifest op het visualiseren, activeren en 
leggen van nieuwe verbindingen en relaties 
tussen bestaande elementen in de wijk. Naast 
de projecten en het programma, voegt het 
een derde, en verdiepend, element toe aan de 
manifestatie.

Het team schrijft:  ‘Met het idee van mapping 
als vertrekpunt willen we uitdrukking geven 
aan het onderzoekende karakter van deze 
publicatie. Mapping wordt hier verstaan als 

een dynamische bewerking en verbeelding 
van het landschap die open staat voor 
verandering. We beschouwen deze publicatie 
als een experiment met het leggen van 
nieuwe verbanden, tussen de activiteiten 
die plaats hebben gevonden in het kader 
van Het Nieuwe Werklandschap en bredere 
maatschappelijke ontwikkelingen.’ De 
publicatie is opgebouwd uit vijf gedeelten: 
Aanleiding,  Activiteiten, Perspectieven, 
Indexen en Vervolg. Via deze ordening wordt 
meer inzicht gegeven in de centrale vragen 
en thematieken van de biënnale: vragen naar 
de betekenis en rol van social design in het 
veranderende werklandschap.

Een exemplaar van de catalogus wordt 
verspreid onder relevante opleidingen in 
Nederland en zal medio oktober verkrijgbaar 
zijn op de Dutch Design Week in Eindhoven.
Een preview van deze publicatie vindt u als 
bijlage bij dit verslag, een definitief exemplaar 
zal worden nagestuurd zodra deze is 
verschenen.

Website
Werkoord ROTSOORD fungeert gedurende 
de biënnale als broedplaats, werkplaats, 
ontmoetingsplaats, podium en archief. 
Werkoord ROSTOORD is bedacht als een 

Catalogus Utrecht Manifest NO. 4

Verschijning: Dutch Design Week 2012 (20–28.10.12)



flexibele plek waar fysieke werkplekken en 
gemeenschappelijke ruimtes voor interactie 
worden gecombineerd en was daarnaast open 
voor het publiek en de bewoners van Utrecht.
Om de mogelijkheden rondom het werkoord 
voor alle bezoekers en geïnteresseerden 
van de biënnale inzichtelijk te maken, had 
de website tot mei 2012 een informatief 
karakter. Met het plaatsen van alleen een 
agenda werden alle activiteiten tijdens Utrecht 
Manifest en vooral werkoord ROTSOORD 
aangekondigd.
Met de start van de evenementen op 1 mei 
2012 is de vernieuwde website gelanceerd. 
Ook hier is gekozen de agenda een 
prominente rol te geven. Daarnaast was het 
mogelijk je te verdiepen in de verschillende 
hoofdprojecten, d.m.v. een link naar de eigen 
weblog van het project. De opzet van de 
website was om op een overzichtelijke manier 
de bezoekers en geïnteresseerden zo volledig 
mogelijk te informeren. De vormgeving is 
verzorgd door Koehorst In ’t Veld. 
Op de website van Utrecht Manifest is het 
nog mogelijk werkoord ROTSOORD te 
bezoeken: in een visuele tour kunnen mensen 
zich door de ruimte begeven en objecten 
bekijken.  Aan het tentoongestelde werk zijn 
links gekoppeld naar meer informatie en beeld 
in een online archief. 

Zichtbaarheid
De visuele identiteit van de biënnale is 
vormgegeven door Urs & Jurg Lehni, 
ontwerpers uit Zwitserland. De logo’s voor de 
4 hoofdprojecten zijn tot stand gekomen op 
basis van een modulair systeem, geïnspireerd 
op wapenkundige elementen en door Hektor 
uitgevoerd. Hektor is een draagbare en 
computerbestuurbare graffiti machine, welke 
de logo’s op verschillende vlaggen heeft 
gespoten. De vlaggen dienden als marker voor 
werkoord ROTSOORD en werden tevens 
gedragen door vaandeldragers bij officiële 
gelegenheden van Utrecht Manifest. 
Om test-site Groot Rotsoord te markeren 
en daarmee visueel te maken naar de 
buitenwereld is er gebruik gemaakt van 
banieren, welke rondom het gebied werden 
gepositioneerd.  Naast de banieren zijn er 
verschillende flyers gemaakt die op diverse 
locaties in Utrecht en in Nederland bij 
hogescholen en universiteiten verspreid. 
Utrecht Manifest is tevens deelgenoot 
geworden van andere projecten waarmee 
publiek is aangetrokken. 

Naast de vormgeving van een totaalbeeld 
voor Utrecht Manifest NO.4 is ervoor 
gekozen om elk project een eigen vormgeving 
te geven. Zo kreeg elk project een eigen 
identiteit, waardoor er een gemeenschap 

AD Utrechts Nieuwsblad, Koffiebier brouwen in een wasstraat’



ontstond die groeide. In de vormgeving van 
het alfabet uit het werklandschap Kruist 
ICI bijvoorbeeld, is te zien dat het project 
over kruisen en verbanden leggen gaat. De 
overlappende gekleurde stroken waren overal 
te zien op de vele flyers, kaarten, banners, 
letterpraalwagens en publicaties. Informatie 
over het werklandschap EET is in de vorm 
van een (land)kaart huis aan huis in de wijk 
Hoograven versprijd. Elk project had een 
eigen blog waarop nieuws direct zichtbaar was 
en aangekondigd werd.

Media
Tijdens de looptijd van de biënnale zijn er 
verschillende persmomenten georganiseerd. 
Dit heeft geresulteerd in artikelen in 
vakbladen als Items en De Architect., 
kranten als het AD en de Volkskrant en 
op verschillende websites als design.nl, 
MetropolisM.com en Bright.nl. 

In de bijlagen is een publicatie- en 
communicatieoverzicht opgenomen.
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�Namens Utrecht Manifest nodig ik 
u van harte uit om samen met het 
ontwerpteam van werklandschap 
KRUIST ICI op zoek te gaan naar de 
(onvermoede) expertise van het 
werklandschap van morgen.

We beginnen met de A van Aan-
dacht, een film- en lezingenpro-
gramma op vrijdag 6 april 2012.

Op 1, 4 en 18 mei zullen er wederom 
bijzondere lezingen en vertoningen 
georganiseerd worden.

Op de website van Utrecht Manifest 
leest u de laatste informatie.
Ik kijk uit naar uw komst!
 
Met groet, Sophie Krier
namens het team van  
werklandschap KRUIST ICI

A van aandachtig, aanstekelijk, 
accuraat, absurd: alleen al bij de let-
ter A doemen ongrijpbare kwalitei-
ten van werk op. Op deze bijzondere 
Goede Vrijdag tonen we drie keer 
werk dat door bezieling tot stand is 
gekomen. Waar bestaat bezieling uit, 
en wat is er nodig om Het Nieuwe 
Werklandschap de vleugels van de 
bezieling mee te geven?

De avond begint met een kort por-
tret van Rudy & Germaine Krier, 
grootouders van Sophie Krier, en de 
rol van vakmanschap in hun leven. 
Daarna volgt een lezing van Cana-
dese ontwerper Cynthia Hathaway, 
over de wereld van de autocultuur 
in de Verenigde Staten en het genot 
van alles over één ding weten en dit 
delen binnen een marginale groep. 
Het hoofdprogramma bestaat uit 
de nieuwe film van kunstenaar Joost 
Conijn, getiteld ‘Een handige dro-
mer’.  De film onderzoekt wat schrij-
ven inhoudt, en hoe de wereld in taal 
gevangen kan worden. Tegelijk toont 
de film de relatie tussen Joost Conijn 
en de schrijver A.L. Snijders.

Vrijdag 6 april (Goede Vrijdag)
Aanvang: 19.30 uur (tot 22.00 uur)
Entree: € 5,00 (studenten € 2,50)
Locatie: werkoord ROTSOORD,  
Heuveloord 140 te Utrecht  
(achter restaurant LE:EN)
RSVP: hilde@utrechtmanifest.nl

van

�TOELICHTING��
OP�HET��
PROGRAMMA

�BESTE�RELATIE,��
BESTE�BUURT
BEWONER�VAN�
UTRECHT�ZUID

GEZOCHT
CHAUFFEURS &  
MEELOPERS
Rijdend AlfAbet

Wil jij ook mee rijden in het rij-
dend alphabet, een verrassende 
optocht van vakmanschap door 
de straten van Hoograven? Of 
heb je een bakfiets of aanhang-
wagen die je graag aan ons 
uitleent? beoefen je een vak dat 
je graag uit zou beelden in een 
sierletter?

Meld je aan via 
kruist@utrechtmanifest.nl  
of bel 030-2585556 

GEZOCHT
BRUIKBARE SPULLEN,  
ENTHOUSIASME & 
KENNIS 
ScHuuRtjeS

Wat beschouw jij als onmisbaar 
mocht jouw buurt van de wereld 
afgesloten worden? Breng het 
nu naar de ideale wijkschuur. 
Heb je nog een stapel oude 
kranten? breng ze naar de 
brikettenschuur. benieuwd hoe 
je een maalmolen zelf in elkaar 
kunt zetten? Meld je aan voor de 
cursus assemblage op vrijdag 
1 juni van 11.00 tot 16.00 uur. Wil 
je leren om dingen te repareren? 
Meld je dan aan voor het spe-
ciale Repair Café op zaterdag 
16 juni van 11.00 tot 16.00 uur. 
Wil je leren houtsnijden en ben 
je benieuwd naar de bomen uit 
jouw buurt? Meld je aan voor 
de cursus en wandeling onder 
leiding van houdtdraaier joost 
Kramer op zondag 24 juni van 
14.00 tot 17.00 uur!

Locatie
Vicona terrein (bij Oranjebrug)
Alle weekenden open  
van 10.00 tot 17.00 uur

GEZOCHT
NAGELSTYLISTES
cARWASH MeKKA

Voor speciale manicure in auto-
stijl in het kader van cARWASH 
MeKKA, een initiatief van 
ontwerper cynthia Hathaway 
om de tankstation aan het 
briljantlaan een maand lang 
tot kruispunt van expertise om 
te toveren. 

Datum en locatie
Zaterdag 9 juni,  
11.00-13.00 uur
Wasstraat van tamoil,  
briljantlaan 15

Meld je aan via 
kruist@utrechtmanifest.nl  
of bel 030-2585556 

GEZOCHT
RECORDERS &  
KENNISBRONNEN 
KnOW-HOW|SHOW-HOW

Ken jij iemand met bijzondere 
kennis en wil je leren hoe je 
dat op video kunt vastleggen? 
Of kun je zelfs iets bijzonders, 
dat je graag met anderen 
zou delen? Geef je nu op voor 
de driedaagse cursussen van 
Know-How|Show-How! de b 
van bloemist, de e van ecoloog, 
de H van Houtdraaier, de V 
van Vogelverzorger en de i van 
instrumentenmaker gingen 
je voor. bekijk de filmpjes op 
www.vimeo/user11420052

Meld je aan via 
kruist@utrechtmanifest.nl  
of bel 030-2585556 

Kijk voor meer informatie op 
www.knowhowshowhow.net

 O —Oproep

Sierletter B van Bloemist  
John krijgt vorm

Schuurtjes

Carin van Dongen maakt haar  
sierletter T (van Tegelzetter)  
voor het rijdend alfabet 

Auto’s en en hun eigenaren worden ingekleurd 
door de schilderhand van lichtkunstenaar Jan 
Willem Campmans tijdens de PIMP MY CAR AND 
ME avond op 1 mei j.l. Bekijk hier (www.vimeo/
user11420052) het filmpje!

Vogelverzorger Henk weet precies hoe hij vogels 
moet vasthouden om ze te verzorgen als ze ziek 
of gewond zijn. “Uiteindelijk moeten ze vrijuit.”

Items, Utrecht Manifest: werken in de 21ste eeuw



Tot besluit

De vierde editie van Utrecht Manifest is 
afgesloten na een drukke periode waarin 
ontzettend veel en sprekende projecten tot 
stand zijn gekomen. In elke editie zet Utrecht 
Manifest grote stappen om een volgroeide 
methode te worden voor stadsontwikkeling. 

Deze editie is, meer dan voorheen, diep 
doorgedrongen in het stadsweefsel van 
Utrecht. Curatoren, ontwerpers en 
deelnemers kunnen terugkijken op bijzondere 
samenwerkingen en resultaten met veel 
aanknopingspunten voor vervolgedities. De 
tentoonstelling is virtueel nog te bezoeken 
op de website en de blogs, met beeld-, 
filmverslagen en teksten, blijven ook online. 
Bezoekers van de tentoonstelling en de 
activiteiten reageerden vaak blij verrast en een 
veelgehoorde opmerking was: ‘Waarom wist ik 
dit niet eerder?’. Het werkoord is verlaten, het 
Vicona-terrein ligt weer braak, maar enkele 
letters van Het Rijdend Alfabet versieren nu 
de werkplekken die ze vertegenwoordigden.

Het Utrechtse gebied Rotsoord, 
productielandschap sinds eeuwen en 
genomineerd als nieuwbouwlocatie, bleek een 
zeer goede voedingsbodem te zijn voor het 

testen van het Het Nieuwe Werklandschap. 
Rotsoord, één van de laatste binnenstedelijke 
bedrijventerreinen, krijgt steeds meer 
een woonfunctie. Helemaal nu de laatste 
producerende bedrijven plaatsmaken voor 
appartementencomplexen. Toch staat 
in de Visie Rotsoord van de gemeente 
functiemenging centraal. Kennis en cultuur 
zijn speerpunten voor de stad. Het is 
daarom zaak een goed vestigingsklimaat voor 
bedrijven en kennisinstituten te hebben; en 
om kenniswerkers in de stad te houden. Een 
testmodel voor stadsontwikkeling waarin 
werken en wonen onderzocht zijn, lijkt niet 
slecht getimed. 

Door met Utrecht Manifest 4 een 
vergrootglas te leggen op Rotsoord als 
onderzoeksgebied, is het mogelijk een groot 
aantal bevolkingslagen en bedrijvigheid te 
onderzoeken. Via kleine testacties binnen UM 
konden we zichtbaar maken wat waardevol 
is, maar in de huidige opmaak van Rotsoord 
niet zichtbaar is. Elk gebied kent zijn eigen 
agenda, tijd, activiteiten en stromen. Die laten 
zich pas programmeren als ze geanalyseerd 
zijn na zorgvuldig veldwerk. In werklandschap 
KRUIST ICI kwam bijvoorbeeld naar voren 
dat flexwerkers behoefte hebben aan een 
distributiepunt om onderdelen en pakketten 
te ontvangen. Mensen met een eenmanszaak 
zijn vaak afhankelijk van het moment dat 



de postbode hun bestelde onderdeel komt 
brengen. Éen afspraak die uitloopt en het 
pakket ligt alweer aan de andere kant van 
de stad. Dat kost veel tijd en ondermijnt 
het gebruiksgemak van mailorders, het 
heeft veel impact op de efficiëntie van het 
bedrijf. Stadsgeograaf Jan van Duppen legde 
dit logistieke euvel bloot door uitgebreide 
gesprekken te voeren met verschillende 
soorten flexwerkers. De vondst geeft direct 
aanleiding om erop in te zoomen en een 
ontwerpplan te maken waarin gekeken wordt 
welke publieke dienst ook als adequaat 
distributiepunt kan fungeren. Dit kleine 
voorbeeld doet ook een uitspraak over de 
ruimtelijke ordening met betrekking tot 
mobiel werken. Het blijkt vaak lastig voor 
gemeenten om zulke informatie zelf boven 
tafel te krijgen, omdat hun werkmethoden niet 
flexibel genoeg zijn. Dit werd bevestigd door 
de stedenbouwkundigen van de gemeente en 
provincie Utrecht, waar Utrecht Manifest op 
28 juni mee sprak. 

In dit gesprek werd verkend hoe ontwerpend 
onderzoek integraal onderdeel kan gaan 
uitmaken van het ruimtelijk beleid van de 
overheid. De curatoren van EET en KRUIST 
ICI, Jan van Duppen, artistiek leider Jurgen 
Bey en initiatiefnemer en bestuurslid van 
UM: Harm Scheltens, bespraken mogelijke 
verbindingspunten tussen beide partijen 

aan de hand van hun bevindingen in 
Utrecht Manifest. Duidelijk werd dat het op 
gemeentelijk en provinciaal niveau vaak niet 
lukt goed inzicht te krijgen in de wensen en 
behoeften van burgers. Het vraagstuk van 
leegstand werd aangehaald als voorbeeld 
waar de overheid volledig vastloopt en 
waar ontwerpers een taak zouden kunnen 
vervullen. Het overheidsapparaat hapert 
vaak op het punt waar het beleidsproces 
enerzijds een open, vragende houding vereist, 
anderzijds een gesloten, regerende houding. 
Die tegenstelling verscheurt de slagkracht 
van wat vaak resulteert in een impasse bij 
de planvorming. De overheid moet met 
daadkracht besluiten kunnen nemen, zonder 
de regerende houding is het bestuur van 
beleid stuurloos. De vragende houding is 
wel uit te besteden, mits de autonomie 
van kunstenaars/ontwerpers binnen het 
samenwerkingsproces behouden blijft. Hun 
open werkwijze is onmisbaar om onzichtbare 
kwestie naar boven te halen. Tegelijk omzeilt 
de overheid het risico om de controle over 
het bestuur kwijt te raken en de regie uit 
handen te geven aan allemaal verschillende 
burgers met teveel inspraak.
Beide stedenbouwkundigen toonden zich 
geïnteresseerd in de werkwijze van Utrecht 
Manifest als pioniersmethode. Het plan is 
om in een vervolggesprek dieper in te gaan 
op aanknopingspunten en de rol van de 



ontwerper als pionier. Deze avond organiseren 
we i.s.m. de organisatieadviseurs van Geen 
Kunst (een spin-off van adviesbureau Twynstra 
Gudde), die ad hoc samenwerkingen tussen 
bedrijven en kunstenaars begeleiden. 

Willen beleidsmakers inspelen op woon- en 
werkbehoeften van mensen en meebewegen 
met maatschappelijke veranderingen dan 
is inzicht in behoeften en grote flexibiliteit 
onontbeerlijk. Hier is een belangrijke rol voor 
(social) design weggelegd: in het beteugelen 
van grote vraagstukken en vastgelopen 
processen. Social design heeft het vermogen 
om via ontwerpexperimenten, op allerlei 
soorten plekken en bevolkingslagen, de 
temperatuur op te nemen om te ontdekken 
wat er speelt. 

Zowel in het Schuurtjes project als in 
Carwash Mekka en Het Rijdend Alfabet 
werd contact gelegd met allerlei soorten 
mensen, van kinderen tot volwassenen. Bij het 
tankstation rijdt elk soort auto het terrein 
op en dat was het publiek dat deelnam aan 
Carwash Mekka. De schuurtjes trokken 
knutselaars aan, maar ook mensen waarvan 
gewoon iets kapot was. Het Rijdend Alfabet 
trok langs de huizen, dus het was een kleine 
moeite om even naar buiten te lopen en in de 
pauze te speeddaten met de interieurstyliste. 
Een effectieve manier om contact te maken 

met mensen is: eerst zelf een aanleiding 
geven om een stap te zetten: de Spoorpunt 
Express die een herinnering terugbrengt, 
het Repair Café om de hoek: waar je spullen 
weer iets waard worden, een parade die naar 
je toe komt, of een toevallige  tankstop met 
manicure. 

De vraag: ‘Wat voor werk doe je?’ hield 
Sophie Krier van KRUIST ICI weken aan 
de praat met wijkbewoners. Werk is een 
belangrijke factor voor sociale binding. Het 
onderwerp is duidelijk en iedereen heeft er 
een mening over, of het is iets om trots op 
te zijn. Via het werk ontwikkelen mensen 
zich, doordat er aanpassingsvermogen 
gevraagd wordt en progressie in kennis en 
vaardigheden. Jurgen Bey zegt hierover in een 
interview met Harm Tilman, hoofdredacteur 
van De Architect: “Alles wat ik heb geleerd, 
heb ik via en in mijn werk geleerd. Thuis is 
alles precies zoals ik het hebben wil, maar op 
mijn werk hangen dingen te hoog of te laag, 
stoot ik mijn hoofd en lukken of mislukken 
dingen. Daardoor groei ik, ook door de 
kennisoverdracht door en met collega’s. 
Op het werk wordt deze communicatie, 
die in dienst staat van ontwikkeling en niet 
van economie, steeds belangrijker en meer 
doorslaggevend. Het werklandschap kan zijn 
eigen schoonheid hebben en mag in geen 
enkel opzicht op thuis lijken.” 



Hoe ruimtelijke vormgeving de uitwisseling 
van ideeën en kennis kan bevorderen en 
hoe een werkplek ook als ontmoetingsplek 
functioneert is te zien aan de inrichting van 
de werkruimte op Rotsoord en werken zoals 
Slow Car in de tentoonstelling Helpdesk 
ROTSOORD, beiden van Studio Makkink 
& Bey. Ook projecten zoals Hoorspel ‘het 
Kantoor’ van Klaske Oenema en de Desktoop 
van Nynke Sybrandy spelen in op vragen 
naar nieuwe ruimtelijke inrichting en gebruik 
van de werkplek. Het eetbare bureau in het 
vijfde seizoen van Nynke Sybrandy is tot 
september te zien in het Tijdelijk Museum 
in de voormalige Shelltoren aan de IJ-oever 
in Amsterdam-Noord. Sybrandy beschouwt 
de Desktoop voor het Utrecht Manifest als 
een proefmodel en wil het meubel graag 
verder ontwikkelen. Door het project is ze 
op het spoor gekomen van een onderwerp 
dat ze uitgebreid wil gaan verkennen. 
Het in werklandschap EET aangeboorde 
thema zal ongetwijfeld een bron zijn van 
veel nieuwe ontwerpen. Midden oktober 
wordt het ladenblok van de Desktoop een 
studieonderdeel voor ca. 5 studenten van 
de afdeling land- en tuinbouw van de HAS 
in Den Bosch. Onder leiding van hoogleraar 
nieuwe kweektechnieken Jasper den Besten, 
doen de studenten tests met de belichting 
van gewassen die geschikt zijn voor de lunch. 
Er zullen voornamelijk bijzondere gewassen 
geselecteerd worden als wasabi-sla en diverse 
theekruiden. Philips stelt hiervoor de lampen 
beschikbaar. Het proces is te zijner tijd online 
te volgen. 

De Utrechtse Spoorpunt Express, de 
Pestohalte en de Voedselconvertors zijn 
tijdens het Oogstdiner op het Rotterdamse 
Oogstfestival op vrijdag 21 september weer te 
zien. Gasten maken het Oogstdiner zelf in de 
werktuigen van werklandschap EET.

Wijkontwikkeling die begint bij de schaal van 
het product heeft als voordeel dat details 
en persoonlijke verhalen al direct invloed 
hebben op de ontwikkeling van een gebied. 
Natuurlijk blijft het van belang om parallel 

hieraan, een grotere gebiedsvisie uit te 
werken, maar inzoomen en uitzoomen zal 
een completer beeld geven van de plaatselijke 
dynamiek. Deze editie van Utrecht Manifest 
heeft laten zien dat design veel meer kan 
zijn dan mooie objecten maken, een stadium 
dat het vak dat al lang gepasseerd is. Er is 
uitgebreid samengewerkt met de bewoners 
en ondernemers; met de lokale kennis 
en vaardigheden in het maken van Het 
Rijdend Alfabet, Know How | Show How, 
het bierbrouwen met amateurbrouwers, 
Homework en bijna alle andere projecten. 
Vooral de optelsom hiervan is veelzeggend 
over het vermogen dat in de wijk aan te boren 
is. Dit vermogen zou een rol kunnen spelen 
bij het functioneren van wijkgemeenschap als 
geheel. De verbanden en contacten zoals die 
in UM 4 gelegd zijn tussen professionals en 
amateurs zouden aangewend kunnen worden 
om de sociale structuur te versterken (zoals 
o.a. buurtklusser Louis Kuijer doet, uit de 
KRUIST-studie ‘Werkruimte’). Dit komt de 
autonomie en draagkracht ten goede en 
ontlast gemeentelijke uitgaven aan sociale 
vangnetten. Als we het informele vermogen 
meer serieus nemen vergroot de stad zijn 
aanpassingsvermogen door eigen initiatieven 
meer ruimte te geven. 

Nu zich in geïndustrialiseerde landen een 
opkomst van de informele economie aftekent, 
sluit een project als de Schuurtjes (met het 
Repair Café) aan bij de actualiteit. In schuren, 
op zolders en achter computers groeit de 
informele markteconomie explosief sinds de 
komst van internet, met handelssites als Ebay 
en Marktplaats. Ook de organisatie van een 
groeiende wereldwijde DIY-gemeenschap 
neemt professionele vormen aan en biedt 
perspectieven voor stadsontwikkeling. 
Niet alleen de Assemblage cursus sluit hierbij 
aan, ook de projecten in werklandschap EET; 
pionieren met kleinschalige, eigen productie: 
van voedsel. 
Het verspreiden van planten door de 
Kwekerij Zonder Land, uit het project van 
Utrecht Kiemt!, maken het vooruitzicht van 
‘stadslandbouw voor iedereen’ tastbaar. Door 
het verspreidingsgebied te koppelen aan een 



biotopenkaart en een facebookpagina is het 
proces door jong en oud goed te volgen. Met 
meer mensen op een kleiner oppervlak, zoals 
in Nederland, moet zuinig omgesprongen 
worden met energie, voedsel en grondstoffen. 
Productie in de stad levert volgens 
landbouweconoom Jan Willem van der 
Schans een hoge smaakkwaliteit en versere 
producten op door de beperkte transporttijd. 
(debat KWALITIJD, werklandschap EET). 

Hyperlokale productie is onderzocht door 
Nynke Sybrandy die het bureau integreerde 
met kweekfaciliteiten. De smakelijke 
verwerking van die eigen teelt was te leren 
in de workshops van Maaike Bertens bij 
de kinderboerderij. Bezoekers, waaronder 
veel kinderen, konden er pesto’s maken en 
leerden daarbij over het eetbare landschap 
van Rotsoord. Voedselverwerking is bij eigen 
productie cruciaal om de oogst volledig te 
benutten. Hoe dat moet en kan, lieten de 
voedselconverters zien in restaurant LE:EN, 
waarbij ze tegelijkertijd een verhaal vertellen 
over onze (gekleurde) perceptie van wat vers 
is. 
Door wonen, werken en leven zoveel mogelijk 
te integreren met de omgeving waarin dat 
gebeurt, activiteiten zoveel mogelijk op elkaar 
aan te sluiten en functies slim te benutten, 
maak je een levensvatbare plek die goed en 
lang blijft functioneren. Social design staat 

niet alleen voor de inrichting van het ‘sociale,’ 
maar ook voor werken vanuit het sociale. 
Om de hartslag van een wijk te meten kan 
social design, zoals getest in Het Nieuwe 
Werklandschap, een effectief middel zijn bij de 
ontwikkeling van geïntegreerde landschappen. 
We hopen dat design zich snel mag bewijzen 
in het ruimtelijk beleid, de concepten liggen al 
klaar.



Conclusie en 
aanbeveling
Utrecht Manifest ontwikkelt zich naar 
verwachting. Op de route naar de apotheose 
in 2013 is het zaak aan de leesbaarheid van de 
inhoud nog meer aandacht te besteden. De 
vorige edities vormen de opmaat naar 2013. 
Conlusie is dat de organisatie bij de 
komende editie versterkt dient te worden 
met een zakelijk directeur.  Daarnaast 
wordt geadviseerd om de kwartiermaker 
en de bezetting van het projectbureau te 
continueren. 

De komende editie van Utrecht Manifest is 
gebaat bij een krachtig communicatieplan. Dit 
verreist een strategie waarbij de peer groups 
niet alleen worden aangetrokken, maar ook 
letterlijk worden opgezocht en de boodschap 
breed wordt vertaald langs massamediale 
kanalen. Het is van belang dat de manifestatie 
ook meer en krachtiger duidt wat de 
inhoudelijke betekenis is van het aanbod. UM 
kan een groter publiek aanspreken wanneer 
meer geïnvesteerd wordt in nadere uitleg. 
Dit laatste zou niet alleen direct betrekking 
moeten hebben op de uitingen, maar ook op 
de historie, het gehanteerde begrippenkader, 
de vereiste basiskennis, enz. Deze investering 

in, wat voor de initiatiefnemers en curatoren 
impliciet verworven basisbeginselen zijn, 
vergroot de toegankelijkheid van UM naar de 
doelgroepen.

Dit laatste punt is meer kracht bij te zetten 
door verdere praktische toepasbaarheid van 
het gedachtegoed van UM. Het activistische 
model ‘Hoograven’ kreeg tot op heden de 
meeste aandacht. Dit maakt duidelijk dat 
theoretische ontwikkeling binnen de biënnale 
geen doel op zich is, maar dat social design 
met een activistische benadering tot goede 
resultaten kan leiden en dat educatie vereist is 
om tot noodzakelijke vernieuwing te komen. 

De evaluatie is gehouden onder leiding 
van oud-burgemeester van Utrecht mevr. 
Annie Brouwer-Korf, in aanwezigheid van 
het bestuur, de artistiek directeur en de 
betrokken curatoren.



Mond-tot-mondreclame en het sturen van een (persoonlijke) uitnodiging heeft de meeste 
bezoekers op de hoogte gebracht van Utrecht Manifest NO. 4.

Analyse

Naar schatting hebben ongeveer 11.000 bezoekers de 4e editie van Utrecht Manifest bezocht. 
Een anonieme enquête gehouden onder de bezoekers laat zien dat er 43% nooit eerder een 
editie van Utrecht Manifest heeft bezocht en nu voor het eerst met de biënnale in aanraking is 
gekomen.
Daarnaast zien we dat ruim 2/3e van de bezoekers uit de provincie Utrecht komt en zelfs de helft 
daarvan uit de wijk Hoograven. De gemiddelde leeftijd ten opzichte van voorgaande biënnale is 
jonger geworden; in 2009 was de grootste groep tussen de 50 – 64 jaar, deze editie is het 
gemiddelde leeftijd tussen de 30 en 39 jaar.

30%	  

39%	  

31%	  

Herkomst	  bezoekers	  

Hoograven	  

Provincie	  Utrecht	  

Overige	  provincies	  

96	  

4765	  

5203	  

615	  
542	  

Bezoekersaantallen	  

Verdiept	  

Kruist	  

Eet	  

UM	  algemeen	  

Helpdesk	  

6%	  

36%	  

22%	  

28%	  

8%	  

Lee#ijd	  

13	  t/m	  29	  

30	  t/m	  39	  

40	  t/m	  49	  

50	  t/m	  59	  

60	  en	  ouder	  

6%	  17%	  

45%	   8%	  

15%	  

9%	  

Beroep	  

Scholier	  

Student	  

Crea8eve	  industrie	  

(Semi)	  overheid	  

Culturele	  sector	  

Anders	  



00%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

Informa1e	  via	  
bekenden	  

Informa1e	  van	  
school	  of	  
opleiding	  

Ar1kel	  in	  krant	  
en/of	  1jdschriB	  

Uitnodiging	  via	  
Utrecht	  

Manifest	  

Website	  van	  
Utrecht	  

Manifest	  

Via	  een	  andere	  
website	  

Anders,	  
namelijk:	  

Hoe	  hee&	  u	  van	  Utrecht	  Manifest	  gehoord?	  

Utrecht Manifest NO. 4 is met een ruim voldoende tot goed beoordeeld1). Deelnemers aan de 
projecten ervoeren de biënnale als positief. Enkele reacties: 

   -    “Ik heb samengewerkt met Sophie Krier en Cathalijne Montens, dat was erg leuk. 
 Voor mij leerzaam, ik denk voor hun ook. Hoewel hun project misschien niet altijd   
 door iedereen begrepen is, heeft het wel mensen (die elkaar anders niet zouden kennen)  
 bij elkaar gebracht. De manier van kennis delen sprak mij ook erg aan. Ook vond ik de   
 workshops interessant, op een simpele en krachtige manier dragen ze bij aan mijn besef   
 van meer bezig zijn in mijn nabije omgeving (…).”
   -    “(…) De opzet om het over een langere tijd te spreiden was wel een heel goed idee  
 - gaf mogelijkheid tot meer inbedding in het Utrechtse dan wanneer je alles in een maand  
 concentreert (…).”
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Enkele verbeterpunten aangedragen door bezoekers:

   -    Graag iets meer publiciteit. Het was nu wat verstopt.
   - Communicatie is een ding waar meer aandacht voor zou moeten zijn: als je niet toevallig   
 in de kring zit waar UM aan de orde komt - ontgaat het event je heel gemakkelijk.
   - De categoriën beter zichtbaar maken als zijnde deel van een geheel.

1)Dit is een getrimd gemiddelde van de projecten helpdesk ROTSOORD, werklandschap EET, werklandschap KRUIST ICI en Utrecht Manifest Algemeen. Het 
werklandschap VERDIEPT is vanwege de lage respons op de enquête buiten beschouwing gelaten.



Organisatie
Aan Utrecht Manifest No. 4 werkten mee:

Jurgen Bey
Artistiek directeur Utrecht Manifest No. 4: Het nieuwe Werklandschap.

Studio Makkink & Bey
werkoord ROTSOORD
Jurgen Bey, Michou-Nanon de Bruijn, Emeline Cosijnse, Rianne Makkink, Marco van Stratum 
en stagiair Kevin Smeeing (Studio Makkink & Bey), Atelier NL (SoepMachine), Léon de Lange, 
Jurg Lehni en Urs Lehni (logo’s en vlaggen), masterstudenten DAE Social Design, Kyra Meilink, 
Rachel Sender en Koehorst in ’t Veld (website), Arie de Ruiter (virtual tour), Yuri Veerman 
(Alarmsymfonie).

Maarten Kolk en Guus Kusters
Curatoren helpdesk ROTSOORD
Exposanten HELPDESK: Atelier NL, Maarten Baas, Mattijs van Bergen, Marloes ten Bhömer
Gijs van Bon, Butterfly Works, Sanne Cobussen, Anne ten Donkelaar, Edhv, Pepe Heykoop, Jannis 
Hülsen, Noah Kalina, Rachelle Klaasen, Maarten Koek, Dirk van der Kooij, Tim Knowles, Klaas 
Kuiken, Jürg Lehni and Uli Franke, Kai Linke, Ted Lott, Lucy & Bart, Lucas Maassen & Sons, Jo 
Meesters, Christien Meindertsma, Maurizio Montalti, Kirstie van Noort, Lex Pott, Ariane Prin, Raw 
Color, Francois Xavier Saint Georges, Michael Schoner, Berndnaut Smilde, Stichting Tafelboom, 
Studio Glithero, Studio Maarten Kolk & Guus Kusters, Studio Makkink & Bey, Studio Swine, Unfold, 
Thomas Vailly,  Anna Veenstra, Ari Versluis & Ellie Uyttenbroek, Jetske Visser, Florian de Visser, Jeroen 
Wand, Juliette Warmenhoven, Jolán van der Wiel.

Experts: 
Moderator Anne van der Zwaag en sprekers Bas van Abel, Fransje Killaars, Dingeman Kuilman, 
Mireille Meijs, Nalden, Remco van der Voort en Ranti Tjan
Symposium:
Moderator Pieter Hooimeijer, (hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de UU) Jurgen 
Bey (artistiek leider UM 4), Florian Idenburg (architect Solid Objectives – Idenburg Liu (SO-IL) in 
New York), Joep Van Lieshout  (kunstenaar Atelier Van Lieshout), Eline Strijkers (Doepel Strijkers 
Architecten), Friso de Zeeuw (Bouwfonds Ontwikkeling directeur Nieuwe Markten en hoogleraar 
GebiedsontwikkelingTU Delft) en Monique van Loon (ontwikkelaar Rotsoord Jebber).

Sophie Krier
Curator werklandschap KRUIST ICI
Ontwerpers en onderzoekers:
Cynthia Hathaway, Arne Hendriks & Joanna van der Zanden, Cathelijne Montens, Jan van Duppen, 
Jonathan Muecke & Bas Princen, Dima Stefanova & Andreas Zangger, Jesse Howard, Conor 
Trawinsky, designLAB, DAE Man and Living, Mara Skujeniece, Kirsten Algera, Nathan Rosema, 
Virginia Tassinari, PutGootink, Jokko Voogt en Francien van Westrenen.

Lokale experts: 
Ingrid Bal (yogadocent), Mohammed Benhaddou (de Buurtvaders), Marion Beltman (coach), 
Jacqueline Besemer (fotograaf stambomen), Luc Brouwer (meubelmaker), Michael Buchenauer 
(grafisch ontwerper),De Blauwe Aventurijn (lagere school), BSO Rootz en Eigenwijs, Jan Willem 
Campmans en Bram Boomgaardt (tegelzetters), Ruth Catsburg (fotograaf), Dom City Dolls (Roller 
Derby League), Sabrina van Dijk (eigenaar Tamoil), Carin van Dongen (kunstenaar / tegelzetter), 
Nienke Fluitman (gebarentaaldocent) en Wapperkids (Gebarentaalteam), Hans Harmsen (Pastor), 
Angelique Jacobs (kinderboerderij Nieuw Rotsoord), John van Heezik & co (bloemist),Winnie 
Helmes Ham (stylist), Bart Jilesen (geluidontwerper), Esmeralda Klinkenberg (nagelstyliste), 
Joost Kramer (houtdraaier / gids), Louis van Kuijk (verzamelaar-met-pensioen en manus-van-
alles), Ardy Kuipers (professional organizer), Alex van der Linden (vinoloog), Hossaini Mahtab 
(Kledingreparatie & Stomerij), Bill van Middendorp & Glenn van Es (studenten autoverkoper 
ROC), Baban, Monir Goran (dichter), Melissa Petersen-Bonvie (modeontwerper), Willem van Schip 
(radiomaker), Paul Serto (thuiszorger), Steven (schilder), Melle Smets (snelwegkunstenaar), Remco 
van Straalen (houthandel), Peter Sprangers (wijkhistoricus), Marina Toeters (modeontwerper),Top 
Team Utrecht (sportschool), Emile Valenteijn (instrumentenmaker), Klaas Veldhuizen 
(martkoopman Bakker ‘t Stoepje), Harmen Venema (ecoloog), Bas Verwey (webkunstenaar), Jokko 
Voogt (youtubeprogramma, filmverslagen) e.a.

Ester van de Wiel
Curator werklandschap EET
Ontwerpers en onderzoekers:
Daniëlle Arets, Maaike Bertens, Dorus Faber & Petra Hekkenberg, Lucas Mullié & Digna Kosse, 
Casper Schuuring & Frank Stroeken & Noël van Dooren & Marcel Blekendaal, Nienke Sybrandy, 
Henriëtte Waal, Klaske Oenema, Koehorst in ’t Veld, Claus Wiersma.

Gasten/Experts:
Lars Charas, Garmt Dijksterhuis,Martin Dijst, Marc de Droog, Klaas Drupsteen, Hein Daanen, 
Michiel Korthals, Laura Kleerkoper,  Antonia Mazel, Ronald Pereboom, Jan-Willem van der Schans.



Met dank aan: 
Rieks en Sander Banus & Siebe Warners & Wil van der Broek,  van 
thuisbrouwvereniging de Amervallei, Herman Beeke (bierkeurmeester), Jozef 
Bertens (bouw pestohalte), Bibliotheek Hoograven (tijdelijk standpunt van 
de Spoorpunt Express),  Donkergroen (tuinarchitecten), Jan Willem Donkers 
(projectleider Greenport Campus innovatieplatform tuinbouw), Fietsersbond, 
Edwin Flores (Casa Foresta), Forbo, HAS Den Bosch, Aarnout van der Heijden, 
Pieter Hooimeijer (hoogleraar Sociale Geografie en Demografie aan de UU), Jasper 
Huiskamp (geluidstechniek en podcasts), Angelique Jacobs (kinderboerderij Nieuw 
Rotsoord), LE:EN (leverde espresso voor bier en exposeerde voedselconverters), 
Eric Miete (Koppert Cress), Nicoline Meijer (Universiteit Utrecht), Marleen Mafait, 
Dennis Nolte (VIP Bus), Pastoe, Philips, Marijke Reuvers (initiatiefnemer Stichting 
Rotsoord Nu), Rent a Project, tankstation Tamoil, Amervalei, Tom Woerdenbach & 
Marijne Beenhakker & Akke Brink (opbouw Kwekerij Zonder Land), Toonkamer, 
(expositieruimte Pastoe), Conor Trawinski (stagiair Rotsoordbier),  Caroline Zeevat 
(auteur kweek-en kookboek ‘Wilde venkel & rabarber’)

Christel Vesters
Concept werklandschap VERDIEPT
Team publicatie: 
Michelle Franke, Simone Kleinhout en Arthur Roeloffzen
Nachtwandelingen: Bart Witte en Nikos Doulos (kunstenaarscollectief Expodium)

Fotografie Utrecht Manifest No. 4
Harrie van den Berg, Maartje Benders , Jacqueline Besemer, Ruth Catsburg, Ralph 
Kämena, Vivienne Tung, Jokko Voogt

Stichting Utrecht Biënnale
Bestuur
Mr. Annie Brouwer-Korf (voorzitter), drs. Els van Gerwen, prof. dr. Pieter Hooimeijer, 
Harm Scheltens, mr. Eric Vilé, en drs. Ida van Zijl

Comite van aanbeveling
Prof. dr. Michael Braungart, Wim Crouwel, drs. Piet Klaver, drs. Trude Maas - de 
Brouwer, mr. Yvonne van Rooy en prof. dr. Paul Schnabel.

Projectbureau
Elly Albers, Wieteke van Hecke, Marleen Wegereef, Hilde Westerink

Stichting Utrecht Biënnale
Rotsoord 3
Postbus 2152
3500 GD Utrecht
t: 030 2585 556
f: 030 2585 549
e: info@utrechtmanifest.nl
w: www.utrechtmanifest.nl

Utrecht Manifest, 4e biënnale voor social
design is mede mogelijk gemaakt door:





Bijlagen



Publicatieoverzicht
Dagbladen
AD Utrechts Nieuwsblad - 12.03.2012, Koffiebier brouwen in een wasstraat’
De Volkskrant - 05.04.2012, ‘Eigen boontje doppen’.
AD Utrechts Nieuwsblad - 01.05.2012, ‘ Spoorpunt op de Markt’

Maandbladen
NAW kwartaalmagazine integrale gebiedsontwikkeling - december 2011, ‘Samen Ontwerpen’
Hoograven in de Lift – januari 2012, Nieuwjaarsborrel i.s.m. Wijkbureau Zuid
De Architect - maart 2012, ‘Vormvisie’ interview Jurgen Bey door Harm Tilman
Hoograven in de Lift – april 2012, vooraankondiging Utrecht Manifest NO.4
Hoograven in de Lift - mei 2012, interview Jurgen Bey en uitgebreide informatie over UM4
Items - no. 2, ‘Utrecht Manifest: werken in de 21e eeuw’ door Max Bruinsma
De Architect, n.a.v. het symposium op 22 juni, door Emilie Vlieger – nog te publiceren.

Radio
RTV Utrecht

Websites
http://www.ccaa.nl/page/60083/en
http://www.ccaa.nl/page/59860/en
http://www.101woonideeen.nl/blog/uitagenda-mei.html
http://www.doepelstrijkers.com/
http://www.overalinutrecht.nl/organisatie/bewonersinitiatief-hoograven-ism-utrecht-manifest/
http://www.duic.nl/nieuws/13842/feestelijke-opening-utrecht-manifest-4/
http://www.items.nl/items-agenda/helpdesk-rotsoord-maakt-overuren/
http://www.duic.nl/nieuws/15481/house-of-commens-organiseert-kick-off-debat/
http://www.publiek.nl/gastblog/2012/05/impressies-in-de-schemering-nieuws-uit-utrecht/
http://stijlidee.wordpress.com/2012/05/14/agenda-wooninspiratie-2012/
http://www.kitchenscript.net/page/2
http://www.bright.nl/liever-een-gedeelde-schuur-dan-een-verre-buur
http://metropolism.com/reviews/kantoor-als-kas/
http://microutopias.com/micro-utopias/
http://www.destadutrecht.nl/cultuur/nieuws/3553/hoograven-is-een-schuurtjeswijk
http://www.destadutrecht.nl/cultuur/nieuws/3706/priester-zegent-auto-s-en-fietsen-bij-tankstation
http://www.twynstraguddeblog.nl/geenkunst/2012/07/ontmoeting-beleidsmakers-en-ontwerpers-utrecht-manifest.html
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/809746/pastor-zegent-autos-in-utrecht.html#
http://site.aanzetnet.nl/wijknieuws-mainmenu-44/activiteiten/1134-812-hotspot-rotsoord-wordt-tot-werkoord-
verklaard-biennale-voor-social-design
http://www.archined.nl/recensies/2012/juni/social-design-in-theorie-en-praktijk-design-biennale-utrecht-manifest/
http://sbubuter.hyves.nl/blog/50368851/Suburbia/nmD2/
http://terra-i.blogspot.nl/2012/04/utrecht-kiemt.html
http://site.aanzetnet.nl/wijknieuws-mainmenu-44/activiteiten/1270-utrecht-manifest-film-en-wandeling-op-20-april
http://www.elle.nl/wonen/designnieuws/Utrecht-Manifest-2011-2012
http://www.overalinutrecht.nl/organisatie/utrecht-manifest/
http://site.aanzetnet.nl/agenda/venueevents/56-achter-leen-via-parkeerterrein-heuveloord-140-
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Communicatieoverzicht
Communicatie UM algemeen

Middel Omschrijving Verspreiding
Gedrukte communicatie

Flyer

Tekst over UM algemeen, tekst over tentoonstelling 
werkoord ROTSOORD, titels van de verschillende activiteiten 
in mei en juni

Centrum Utrecht (culturele instellingen, VVV, 
bibliotheken, etc.), hogescholen, universiteiten en 
musea

Flyer Achtergrond Utrecht Manifest Bezoekers opening 1 mei
Flyer Omschrijving alle activiteiten mei / juni Bezoekers opening 1 mei

Communicatie Online

Twitter (@utrechtmanifest)
Dagelijkse updates, oproepen en nieuws mbt UM. Tevens 
communicatie met gelieerde organisaties en personen 285 volgers

Facebook Idem dito 52 volgers
Website

Nieuwsbrieven

Regelmatige updates en uitnodigen mbt UM programma. Zie 
onderstaand overzicht met van alle nieuwsbrieven die zijn 
verstuurd.

Verspreiding via Mailchimp. Lijst met ca. 1900 e-mail 
adressen

Google adwords campagne

Online (en tijdelijke) campagne waarbij de UM website bij 
bepaalde zoekwoorden in Google bovenaan verschijnt als 
suggestie. Zoekwoorden o.a.: Utrecht, kunst, musea, dagje 
uit, tentoonstelling. Via Google

Benadering pers
Persbijeenkomst 23 maart
Voorbezichtiging pers 1 mei
Persmappen

Communicatie KRUIST ICI*

Krant

Krant met omschrijving en opsomming van alle activiteiten 
in het kader van werklandschap KRUIST ICI, o.a.: Het 
Rijdend Alfabet, Car Mecca, S van Schuurtjes, etc.

Huis-aan-huis verspreiding in de gehele wijk 
Hoograven, verspreiding tijdens Rijdend Alfabet, 
verspreiding onder lokale hotspots (buurthuizen, 
bibliotheek, sportcentrum, scholen, etc.), aanwezig 
in werkoord ROTSOORD

Algemene poster
Algemene KRUIST ICI poster met datum + lokatie van de 
biennale

Posters A - Z Posters voor alle makers die betrokken zijn bij KRUIST ICI
Alle makers in de wijk hangen deze poster op hun 
eigen raam

Kaarten A - Z

Flyers per project

Alle activiteiten en evenementen van KRUIST ICI hebben 
een flyer met een eigen beeld, omschrijving, datum en 
lokatie

Verspreiding onder lokale hotspots (buurthuizen, 
bibliotheek, sportcentrum, scholen, etc.)m 
verspreiding tijdens activiteiten, aanwezig in 
werkoord ROTSOORD.

KRUIST ICI blog: 
www.werklandschap-kruist.nl

Blog, bijgehouden door curator Sophie Krier met updates en 
foto's over het verloop van alle activiteiten

Via alle gedrukte communicatiemiddelen, via 
algemene website UM, via banner De Utrechtse 
Internet Courant

*NB: activiteiten gaan ook mee in mailing van nieuwsbrieven

Communicatie EET*

Flyer
Uitgebreide flyer met plattegrond met overzicht van alle 
projecten, beschrijving, datum, locatie Beschikbaar in werkoord

EET blog: www.werklandschap-
eet.nl

Blog met uitgebreide agenda, informatie over het projedct, 
informatie over alle ontwerpers, verslaglegging van de 
activiteiten en de evenementen. Via algemene UM website, via EET flyer

*NB: activiteiten gaan ook mee in mailing van nieuwsbrieven

Communicatie VERDIEPT*

Werkkrant #1

De werkkrant kan worden gedownload via de 
website. Deze link is tevens verstuurd via de 
algemene mailinglist. Werkkrant is tevens in 
gedrukte vorm verspreid onder bezoekers van de 
opening van 1 mei en is verkrijgbaar in werkoord 
ROTSOORD.

*NB: activiteiten en nieuwsberichten omtrent symposium gaan ook mee in mailing van nieuwsbrieven

Communicatie helpdesk ROTSOORD

flyer
Gedrukte flyer met toelichting omtrent de inhoud van de 
tentoonstelling in werkoord ROTSOORD Verkrijgbaar bij werkoord ROTSOORD

helpdesk ROTSOORD Tumblr

Visueel overzicht en toelichting op alle kunstwerken die 
worden tentoonsteld i.h.k.v. Helpdesk ROTSOORD. 
Gegevens zijn op locatie op te vragen via een QR code. Toegankelijk in werkoord ROTSOORD via QR code

Titel nieuwsbrief Inhoud Verstuurd naar Gestuurd op

Kwalitijd!
Uitnodiging voor gesprekmet experts op vrijdag 
30 maart ihkv werklandschap EET Algemene lijst: 869 ontvangers 26-Mar

Werkkrant #1

Nieuwsbericht over de eerste werkkrant van 
werklandschap VERDIEPT met link naar download 
op de website Algemene lijst: 764 ontvangers 03-Apr

A van Aandachtig
Uitnodiging voor filmavond met oa Joost Conijn 
op vrijdag 6 april ihkv werklandschap KRUIST ICI Algemene lijst: 768 ontvangers 30-Mar

Utrecht Manifest: 
vrijdagavondprogramma in april

Uitnodiging voor de programma's van vrijdag 13, 
20 en 27 april Algemene lijst: 763 ontvangers 06-Apr

Vooraankondiging Symposium 
WERK/LANDSCHAP Vooraankondiging Symposium op 12 mei

Algemene lijst: 763 ontvangers / 
DDC-I lijst: 800 ontvangers, 
subsidiegevers: 33 ontvangers 04-Apr

Uitnodiging: feestelijke openinge 
Utrecht Manifest op 1 mei! Uitnodiging voor de opening van UM op 1 mei

Algemene lijst: 773 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 13-Apr

Uitnodiging en programma opening 
1 mei

Herinnering + volledig programma voor de 
opening van UM op 1 mei

Algemene lijst: 1577 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 26-Apr

Lunch met Jurgen Bey / Nieuwe 
datum symposium

Uitnodiging voor een lunch met Jurgen Bey op 
zaterdag 12 mei, aankondiging van de nieuwe 
datum voor het symposium op 22 juni

Algemene lijst: 1550 ontvangers / 
DDC-I lijst: 800 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 09-May

Utrecht Manifest: programma op 
17, 19 en 20 mei

Uitnodiging voor de programma's: helpdesk 
ROTSOORD maakt overuren, Drive-In Movie en 
Hotspot ROTSOORD

Algemene lijst: 1550 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 14-May

Uitnodigig documentaire Alles Moet 
Nieuw- Piet Zwart

Uitnodiging voor filmvertoning in het Louis 
Hartlooper Complex

Algemene lijst: 1550 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 17-May

werklandschap Kruist 1 juni

uitnodiging diverse activiteiten  (Cursus 
Assemblage, Rijdend Alfabet, Car Mecca, S van 
Schuurtjes) op Vicona terrein

Algemene lijst: 1550 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 31-May

Helpdesk Rotsoord maakt overuren
7 juni

uitnodiging avondbijeenkomst Anne van der 
Zwaag in werkoord Rotsoord

Algemene lijst: 1550 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers 04-Jun

symposium Het Nieuwe
Werklandschap 22 juni

uitnodiging en programma symposium in De 
Pastoe Fabriek

Algemene lijst: 1577 ontvangers / 
subsidiegevers: 33 ontvangers

01-06-2012 
(vooraankondigin
g 9 mei)



Openingsrede Tracy Metz

De autospuiter en de aardappelschilmachine
Utrecht Manifest No. 4 gaat over het nieuwe werklandschap

We vieren vandaag de opening van de vierde Utrecht Manifest hier in Rotsoord. De biënnale is 
een vorm van ontwerpend onderzoek: je leert een plek kennen door het eerst te onderzoeken 
en dan je beelden en ideeën, je ontwerpen, er uit te proberen. Dit jaar is het thema ‘het nieuwe 
werklandschap’. 
Wat dat nieuwe werklandschap is, hoe het er uitziet, wie er deel van uitmaakt, wat er wordt 
geproduceerd – dat zijn vragen die tot ver buiten Rotsoord worden gesteld, namelijk in de hele 
westerse wereld. Wij zijn nu in Rotsoord, maar deze manifestatie vindt plaats in een internationale 
context. Het is dus een buitengewoon actueel vraagstuk, dat werklandschap. Sinds de tijd van 
onze grootouders hebben we grote sprongen meegemaakt in het werken: van de landbouw, 
naar de industrie, naar de kenniseconomie, naar de diensteneconomie, naar de economie van de 
creativiteit. 
Het gebeurt waar we bij staan, deze transformatie in zowel de manier waarop we werken, als de 
plaatsen waar we werken, als de inhoud van het werk. De industrie is weggetrokken en wat komt 
ervoor in de plaats? Wat is de aard van dat nieuwe werk en in welke omgevingen speelt het zich 
af? Zelfs hier, in het dichtst bebouwde land van Europa, neemt de leegstand een schrikbarende 
omvang aan. Overal staan lege kantoren, lege loodsen en hallen.
De meesten van ons zijn groot geworden in een tijd waarin wij, of onze ouders, daar gingen 
wonen waar er werk was. Nu echter kiest volgens de Engelse stedengoeroe Charles Landry 65 
procent van de werkenden eerst een woonplaats en dan een baan. Kwaliteit van leven, hoe diffuus 
dat begrip ook is, is steeds bepalender voor onze keuzes geworden. En kwaliteit van leven is niet 
alleen wonen, maar ook werken – in de digitale creativiteitseconomie wordt het onderscheid 
trouwens steeds kleiner. Ik weet nog hoe Adri Duivesteijn fulmineerde tegen de Vinex-wijken als 
de getto’s van de toekomst – niet vanwege de woningen, daar was niet zo veel mis mee, maar 
omdat ze een monocultuur wonen zijn. Het hoe en waar we werken wordt steeds belangrijker. 
Deze Biënnale is dus een schot in de roos.

***

Nog een mondiale tendens dat onderdeel is van het decor waartegen deze manifestatie zich 
afspeelt: de miniaturisering en de digitalisering. Die miniaturisering maakt het volgens Jurgen Bey 
ook mogelijk om nieuwe vormen van productie en fabricage terug te brengen naar traditionele 
maakomgevingen als Rotsoord. Materialen worden duurder, maar de machines die we voor 
productie nodig hebben worden kleiner, stiller en schoner (behalve natuurlijk de reusachtige 
soepmachine die we hiernaast in het atelier ‘Werkoord’ zullen zien). 
De digitalisering heeft alles veranderd, zeker ook hoe en waar we werken. Dankzij de computer 
en al helemaal dankzij de laptop, de ipad en de iPhone kunnen we overal werken. Dat doen we 
ook. De creatieve beroepen maken steeds minder onderscheid in tijd – wanneer we vrij zijn en 
wanneer we aan het werk zijn – en ook steeds minder onderscheid in plaats. TV kijken doe je op 
de bank maar ook op je smart phone, de krant lees je bij het ontbijt maar ook op je iPad, email 
Twitter en Facebook zijn overal. 



***

Deze manifestatie is om nóg een reden actueel. We zien hier in Rotsoord een nieuwe manier van 
ontwerpen aan de stad - een nieuw soort stedenbouw. In verrassend korte tijd is de overheid de 
leiding uit handen geslagen bij het vormgeven aan de stad. Nu gaan we het zelf doen, we wachten 
niet alleen maar af wat gemeente heeft bedacht om dat vervolgens snel weer af te schieten – wat 
de laatste decennia het zeer onvruchtbare model geweest van de stadsontwikkeling is geweest. 
Nu zijn wij zelf aan zet, en dus ook medeverantwoordelijk voor de uitkomst. In de economie 
heet het het trickle-down effect: De stichting Utrecht Biënnale heeft een aantal ontwerpers 
uitgenodigd om de mogelijkheden van deze plek te onderzoeken en er ook invulling aan geven. 
De nieuwe manier van stadontwikkeling kijkt eerst naar wat er al is. Niet meteen bouwen, slopen, 
toevoegen of weghalen, nee, eerst kijken naar wat er al is en naar de meerwaarde die er zit in 
het verbinden van die mensen, die vaardigheden, die initiatieven. Dat is een enorme aanwinst van 
onze tijd – een gezonde tegenhanger van de tekentafelmentaliteit die zo sterk de Nederlandse 
stadsontwikkeling altijd heeft gekenmerkt. Economisch doet het wel pijn: we zijn gewend aan een 
verdienmodel dat altijd uitgaat van nieuw, van meer, van groei. 
Ik noemde deze benadering in het begin van mijn verhaal ontwerpend onderzoek. De biënnale 
kiest zelf voor de term social design. Eerlijk gezegd krijg ik daar een beetje de kriebels van. 
Natuurlijk is de bedoelding goed – ontwerpers die met en ten dienste van de samenleving 
werken, wie kan daar tegen zijn? Maar behalve nobel heeft het ook iets paternalistisch; het komt 
mij behalve utopisch ook een beetje manipulatief voor. Het Modernisme stond met zijn idealen 
van licht, lucht en ruimte ook in dienst van een betere samenleving. Inmiddels weten we dat die 
idealen in de stedenbouw van toen het wonen en werken uit elkaar hebben gehaald. Die schade 
zijn we nu doorlopend aan het repareren. 
Je moet je bovendien afvragen of een kunst- en ontwerpmanifestatie als deze een brug slaat naar 
de omgeving, zoals bedoeld, of vooral een eigen eiland schept binnen Rotsoord en omgeving. Ik 
vermoed dat er nog best een kloof gaapt tussen de Marokkaanse gemeenschap in het zuiden van 
Hoograven en de nieuwe hipheid van Rotsoord. Zo heeft Droog Design recentelijk een project 
willen doen in de Rotterdamse Tarwewijk, over de ‘wijkeconomie’. Ook daar bespeurden de 
initiatiefnemers een robuust netwerk van verborgen bedrijvigheid. Maar de bewoners moesten er 
niets van hebben. De enigen die er beter van worden zijn jullie, zeiden ze, de mensen van buiten 
de wijk die met subsidie hierheen komen en onze wijk als proeftuin, als grondstof gebruiken. Wat 
hebben wij eraan, wilden de bewoners weten. Het is een legitieme vraag, wat het sociale is aan 
social design en hoe je dat overbrengt op de buitenwereld.
Voor mij doemen er dan ook naast waardering, ook vragen op. Gaat het om Rotsoord? 
Hoograven? Utrecht? Wat is precies de vraag die geadresseerd wordt: de transformatie van 
fabrieken en bedrijventerreinen, of de hele wijkeconomie, met alle economisch en etnische 
verschillen van dien? En minstens even belangrijk: voor wie doe je het? Hoe specifieker de 
vraagstelling, hoe kleiner de kans dat al deze bevlogenheid en inspanning samen met alle goede 
bedoelingen door de wind worden weggevoerd.

***

Ondertussen is het wel fascinerend, deze nieuwe vorm van stadsontwikkeling. Het werd de 
hoogste tijd. Dit is voor zover ik kan zien het enige voordeel van de huidige crisis, dat allerlei 
vastgeroeste patronen worden opengebroken. De partijen die traditioneel de beslissingen 
namen over hoe de stad werd ingevuld – bestuur, ontwikkelaars, woningcorporaties – moeten 
opschuiven om plaats te maken voor anderen, voor ons, die ook ideeën blijken te hebben en 
die te kunnen uitvoeren. Er is nu letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de ideeën. Want wat 
moeten we met al die lege kantoren, loodsen, hallen – om van de woningen maar niet te spreken 



waar wel vraag naar is maar geen financiering? Naarmate de leegstand toeneemt blijkt dat veel 
ruimte fijn is maar téveel ruimte niet.
In korte tijd is ons werklandschap ingrijpend veranderd, eerst door de digitalisering en nu door 
de crisis, met de explosieve toename aan lege panden en aan zzp’ers. Er is dus veel vraag vanuit 
ons, creatieven en zzp’ers, al die mensen die het thuis willen ontvluchten en op een al dan niet 
tijdelijk plek werken waar ze menselijk contact hebben, waar ze met ideeën gevoed worden. 
Rotsoord mag zich gelukkig prijzen met een toegewijde gebruiker, Pastoe, die niet alleen ruimte 
in bezit heeft maar ook als stakeholder de ambitie om er een voorbeeldfunctie aan te geven. 
Er zijn prachtige voorbeelden van leeggekomen panden die getransformeerd zijn tot bruisende 
plekken waar gewerkt wordt en ideeën bij de onontbeerlijke koffieautomaat worden uitgewisseld: 
de Caballero-fabriek in Den Haag waar de gemeente veel geld in heeft gestopt, de NDSM-werf 
in Amsterdam-noord waar de kunstenaars/krakers veel werk in hebben gestopt, het restaurant 
Hotel Goudfazant waar de entrepreneurs veel geld en werk in hebben gestopt. 
Maar voor de meeste leeggekomen werkgebieden is geen geld beschikbaar om er iets mee 
te doen. Zelfs voor de meest noodzakelijke ingrepen - verwarming, verlichting, internet – zijn 
vaak flinke investeringen nodig. En je krijgt ze ook niet allemaal vol, laat staan rendabel, met 
laptoppende creatievelingen en stadstuinen met bijenkorven. De demografie van de creativiteit 
– die groei van de groep mensen die van hun inspiratie en creativiteit leven – kan volgens mij de 
leegstand niet bijhouden. There just aren’t enough of us to go around.

***

Ik weet niet of Utrecht Manifest de antwoorden heeft, maar de vraag is in ieder geval het 
onderzoeken waard. Om dat te doen heeft Jurgen Bey een aantal ontwerpers en onderzoekers 
bij elkaar gebracht in een atelier hier op het terrein, het zgn. ‘Werkoord’, met als centrale vraag: 
wat kunnen wij hier teweeg brengen? 
In hun Helpdesk brengen Maarten Kolk en Guus Kusters vraag en aanbod in Rotsoord in kaart 
in een ‘antwoordenmagazijn’. Esther van der Wiel heeft naar de wijk gekeken als een landschap 
voor voedselproductie: hoe smaakt Rotsoord? Op haar uitnodiging hebben diverse ontwerpers 
projecten gedaan zoals de ‘Kwekerij zonder land’, de brouwerij van Rotsoordbier in de wasstraat 
van de Tamoi-tankstation en de ‘Pestohalte’ met snelle slowfood. 
Sophie Krier heeft Rotsoord en een groot deel van Hoograven uitgekamd op zoek naar de 
bestaande expertise en bedrijvigheid en heeft die onder de naam ‘Kruist ICI’ in een poëtische 
alfabet gerangschikt. De tegelzetter vind je niet onder de T maar onder de A van Aansluitend: 
‘als het lijkt alsof het er altijd heeft gezeten is het goed’. De autospuiter vind je onder de O van 
Onzichtbaar: ‘Ik ben tevreden als de auto weer goed werkt en je mijn werk niet ziet.’ Drie keer is 
er een optocht door de wijk gehouden met de letters van de lokale vakmensen op sierwagens.
Het onderzoek van Utrecht Manifest #4 is gericht op het kleinschalige: werkplaatsen, ambachten, 
en de mogelijkheden van een nieuwe maakcultuur – open design – waarbij de consument niet 
alleen consumeert, maar ook meer inbreng in het eindproduct heeft dan tot nu toe ooit denkbaar 
is geweest. Zal deze mogelijkheid van co-creatie ook invloed hebben op de economische dragers 
van de wijk? Niemand weet het nog, maar zoals gezegd: de vraag is het onderzoeken waard. 

***

Om van Rotsoord een culturele hotspot te maken zul je op een breder publiek moeten mikken, 
en dus meer moeten bieden, dan de mensen die hier toch al komen omdat ze hier hun werkplek 
hebben. Om die trend voort te zetten is er een actieve programmering nodig, en niet alleen 
tijdens de biënnale. Er worden hier al lezingen gehouden, er is een Dutch Design Center en 
Restaurant LE:EN is er gekomen. Dat is een geweldige aanwinst, het trekt andere mensen op 



andere tijdstippen. Maar hoevelen van ons waren hier vóór Utrecht Manifest ooit geweest? In 
het visioen van Utrecht Manifest komen hier allemaal mensen werken, maar wat is de trekker 
bovenop al die andere soortgelijke plekken met gratis wifi en goede koffie, waarmee de nieuwe 
werkers worden aangetrokken? 
Naast de vraag ‘wat is de trekker’ is het ook de vraag ‘wie is de trekker’. Rotsoord is uitzonderlijk 
omdat het een Harm Scheltens heeft. Het is geen toeval dat de driver achter Utrecht Manifest 
een particulier is – anders dan de gemeente heeft de particulier een vested interest in een plek, 
een langjarige belangstelling en verbondenheid met de plek. Maar het is nogal wat, opdrachtgever 
zijn van een ontwikkeling als deze – wie het ook is, die zal vele functies tegelijk moeten vervullen: 
visionair, investeerder, programmeur, en ook een beetje akela.

***

Vandaag zijn alle ogen op de ontwerpers gericht die op uitnodiging van de Stichting Utrecht 
Biënnale Rotsoord tot hun nieuwe werklandschap hebben gemaakt. Het gaat niet om het 
ontwerpen van de zoveelste nieuwe stoel, maar om het vormgeven aan onze omgeving, aan de 
manier waarop we daarnaar kijken, misschien zelfs aan de manier waarop we met elkaar omgaan 
– het heet toch niet voor niets social design? 
De gemeente moet blij zijn met dergelijke initiatieven. Ze heeft het ongetwijfeld ook financieel 
ondersteund. Dit is de nieuwe stadsontwikkeling. Er zijn mensen die dat op zich willen nemen 
en daar ideeën over hebben. Utrecht Manifest legt de weg open. Hier wordt vormgegeven aan 
de toekomst, er worden mogelijkheden in beeld gebracht, mensen worden met elkaar in contact 
gebracht. Als dat manipulatief is, zoals ik in het begin ze, dan laat ik me graag manipuleren.

Tracy Metz
Rotsoord, 1 mei 2012


