
1.  panden van de markt halen, en borgen tegen speculatie
2.  ze beschikbaar maken voor betaalbaar wonen en werken
3.  in collectief eigendom / collectief gebruik
4.  elk pand een meent (commons) vrijgesteld van huur
5.  economisch, sociaal en ecologisch duurzaam
6.  democratisch georganiseerd
7.  in grote mate zelf-organiserend
8.  met eigen roulerend investeringsfonds
9.  brutaal en zo veel mogelijk op eigen kracht!

ONZE 
AMBITIES?

WAT 
DOEN 
WIJ?

Stichting Stad in de Maak is opgezet in 2013 in 
respons op twee stedelijke vraagstukken: 

• Hoe kan aan ‘vastgelopen’ (en daarmee 
leegstaand) vastgoed een lokale 
maatschappelijke functie worden gegeven 
in plaats van langdurige leegstand? 

• Hoe kunnen stadsbewoners op een meer 
directe manier betrokken worden bij de 
ontwikkeling van hun straat, wijk en stad? 

Stad in de Maak zet dergelijk langdurig 
leegstaand vastgoed in om activiteiten 
te ontplooien die de betrokkenheid van 
stadsbewoners bij hun eigen woonsituatie en 
omgeving tot stand brengt.

Leegstand heeft negatief effect (verpaupering, 
desinvestering). En het is evengoed 
maatschappelijk onverantwoord om delen 
van de stad leeg te laten staan terwijl er een 
dringende behoefte aan betaalbare ruimte voor 
wonen, werken en lokaal initiatief bestaat.

 

Sinds we in februari 2014 begonnen met de start 
aan de Pieter de Raadtstraat 35-37, beheren we 
op dit moment vier panden van woningcorporatie 
Havensteder in Rotterdam Noord. Deze panden 
zijn een proeftuin: waar we naar toe willen is een 
hecht netwerk van panden in Rotterdam waar op 
een andere manier – betaalbaar, duurzaam – kan 
worden geleefd en gewerkt. 

Drie jaar na de start, zien we onze uitdaging 
verder gaan dan het tijdelijk beheer van 
leegstand en streven we naar permanent bezit 
van betaalbare woningen en werkruimten. We 
denken zelfs nog een stap verder: aan een sociaal 
en economisch duurzaam leven in de stad, 
inclusief ons eigen basisinkomen.

www.stadindemaak.nl 
www.facebook.com/stadindemaak



Ook dit pand is als onderdeel van de zeepfabriek 
van start gegaan, en eindigde zijn pre-Stad-in-de-
Maaktijdperk als fietsenberging. De bovenliggende 
verdiepingen zijn in de jaren 80 al iets gerenoveerd, 
waardoor ze eigenlijk het best als woning te 
gebruiken zijn.

0 – Deze rauwe werkplaats brengt productiviteit 
terug in de wijk. Er wordt hier vrijwel elke dag 
gezaagd en getimmerd. Maar het is ook een mooie 
plek om af en toe een paar lange tafels neer te 
zetten en tussen de houtkrullen een fantastisch 
maal in elkaar te “timmeren”. Je vindt hier ook de 
door Guide Marsille opgestarte micro-wasserette 
Wasbuur, waar je tegen kleine vergoeding de was 
kunt doen.

1 – Twee jaar geleden is dit appartement begonnen 
als woon- en werkruimte voor jonge ontwerpers. In 
korte tijd is het een internationale smeltkroes van 
startende, veelal uit China afkomstige ontwerpers 
geworden, waarvan er soms méér dan we ooit 
voorzien hadden op deze verdieping bijeenkwamen. 
Nu wacht het op een nieuwe bewoner en 
bestemming, maar vooral ook op een broodnodige 
opknapbeurt. Beeldend kunstenaar Melle Smets 
trekt er zomer 2016 in en zal de ruimte al bewonend 
een nieuw leven inblazen.

2 – Deze verdieping, inclusief de zolder, is als eerste 
woning verbouwd tot een ‘shortstay’ appartement. 
Op dit moment bewoond door Francisco Vilar 
Navarro, Sophie Anuth en Pietro Degli Esposti. Fran 
werkt als architect voor LOLA Landscape. Party 
lover en paella maker, master in “improvising for 
order (in the mess afterwards)”. Sophie (toegewijde 
boekenworm) is in haar BA architectuur en werkt als 
stagiair voor ZUS. Pietro studeert af aan de TU Delft 
faculteit Architectuur en werkt aan “global housing, 
and focusses on the embedded social in this”. In zijn 
vrije tijd zet hij de Radical Cellar Cinema op (opent 
binnenkort haar deuren).

Op deze locatie – een voormalige zeepfabriek en 
waterstokerij – is Stad in de Maak van start gegaan. 
Met een grote open ruimte op de begane grond en 
daarboven woon-werkverdiepingen is het een wat 
rauwe maar robuuste plek.

0 - De voormalige waterstokerij heeft een functie 
gekregen als “Stokerij”; een ruimte voor samenko-
men, werken en discussie, voor workshops en voor 
presentaties. Hier wordt het debat over de toekomst 
van het leven in onze stad opgestookt. Maar je vindt 
hier ook de Browery, een door Niels Buwalda & 
Chris Onsman gestarte community brouwerij waarin 
een groep zelf-brouwers samenkomt om te experi-
menteren, te proeven en bier te schenken.

1 - Eind 2013 hebben we de handen ineen geslagen 
en al onze vrije uren ingezet om deze verdieping 
weer bruikbaar te maken als de kantoorruimte van 
Stad in de Maak. Maar de initiatiefnemers (Ana Džo-
kić, Erik Jutten, Marc Neelen en Piet Vollaard) hou-
den hier ook elk hun eigen beroepspraktijk. Erik is 
een kunstenaar die werkt in de publieke ruimte. Hij 
houdt ervan om zich als timmerman te verkleden en 
heeft altijd een schroevendraaier in de kontzak. Piet 
is architect, auteur en cultureel entrepreneur, als 
herintredend architect houdt hij zich tegenwoordig 
vooral bezig met ontwerpen voor stadsnatuur. Marc 
en Ana zijn nomadische ontwerpers, curatoren en 
activisten en vormen samen het collectief STEALTH.
unlimited, actief door heel Europa en beyond. 

2 - Ontwerper Guido Marsille zoekt in dit appar-
tement uit wat er eigenlijk nodig is om te kunnen 
‘wonen’; een minimale leefmachine. Hij heeft de be-
staande (totaal uitgeleefde) woning gestript en is in 
een lege ruimte begonnen met alleen een matras op 
de grond. Inmiddels heeft Guido zijn onderzoek een 
stuk verder gebracht en begint deze etage er lang-
zaam herkenbaar te worden als een waar apparte-
ment – maar wel een met een bijzondere draai.

Pieter de 
Raadtstraat 
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Dit pand fungeerde tot voor kort als “tryout” 
huisvesting voor voormalig daklozen. Het interieur 
is verdeeld in kleinere kamers met gedeelde 
faciliteiten. Nu is het voor onbepaalde (maar ten 
minste drie jaar lang) tijd omgezet in huisvesting, 
met een gemeenschappelijke werkruimte / winkel 
op de begane grond.

0 – De open ruimte op de begane grond is gebruikt 
als werkruimte op locatie door studenten van 
de Willem de Kooning academie. Zij voerden 
onderzoek uit naar de sociale en culturele 
omstandigheden van de wijk. Nu wordt deze 
ruimte door de bewoners van de bovenliggende 
verdiepingen geschikt gemaakt als a.o werkruimte 
voor eigen startende bedrijfjes.

1 – Op de eerste verdieping zijn Luuk van Son en 
Thijs Wijnberg neergestreken. Luuk studeert dit 
jaar af op het grensvlak van ruimtelijk ontwerp 
en autonome kunst. In zijn logica gaan Antwerpse 
staalconstructies, een leeg kopje en een door 
black-light en fluor gedomineerde installatie 
probleemloos in elkaar over. Thijs is als bijna 
econometrist een moderne waarzegger met 
wiskunde, die een afslag heeft gemaakt naar de 
filosofie.

2 – Op de tweede verdieping woont Kirsten Spruit, 
parttime opticien en full time kunstenaar. Actief 
als muzikant, VJ en als grafisch ontwerper drukt 
ze geregeld haar stempel op Stad in de Maak. De 
achterkamer is samengetrokken met de keuken tot 
een collectieve eet-woonkamer.

3 - De zolder wordt bewoont door Ina Hollman 
en Gaia Suyling Smit. Ina is ingevlogen om het 
HNI bij te staan bij een nieuwe show: “Exploring 
the human body” (nu te zien).  Deze zomer 
terug naar thuisbasis Berlijn en op zoek naar de 
volgende bestemming. Zolder achterzijde wordt 
bewoond door Gaia, die definitief haar hart heeft 
verhuisd van 020 naar 010. Daarnaast is ze net van 
productdesign overgestapt naar autonoom op de 
WdKA. Meester in het opzetten van dooie vogels. De 
meest vrije geest van ons allen.

In dit karakteristieke pand is in een niet te ver 
verleden een wietplantage gehuisvest, waardoor 
het interieur totaal onbruikbaar is geworden voor 
bewoning (installaties kapot, gaten in vloer en 
plafond, etc.). Het is onlangs heel basic opgeknapt 
en heeft als werkruimte voor beeldend kunstenaars 
een tweede leven gekregen.

0 – Op de begane grond  zal binnenkort de 
buurtkantine ’t Baniertje openen. Gedreven 
door kookfanaten worden hier regelmatig in een 
ontspannen sfeer betaalbare maaltijden verschaft. 
Ze maken hun eigen Rotterdamse vlierbloesemwijn 
in de kelders van de Banier. Regelmatig vinden hier 
ook bijeenkomsten plaats van de Bcademie, een 
door Alex Jacobs en Daan den Houter opgezette 
naschoolse opleiding waarin pas afgestudeerde 
kunstenaars van elkaar en van meer ervaren 
collega’s leren hoe ze een duurzaam economische 
kunstbedrijf runnen.

1 – Dit is het atelier van beeldend kunstenaar Daan 
de Houter. Daan blijft zijn praktijk telkens opnieuw 
uitvinden. Tot nu toe heeft hij de rol van schilder, 
fotograaf, skatepark ontwerper, en meer opgepakt. 
Hij is gefascineerd door hoe ons onderbewustzijn 
werkt en onderzoekt de manier waarop we de 
wereld om ons heen begrijpen. Sinds januari 2016 is 
Daan (als vertegenwoordiger van Banierstraat 62) lid 
van het bestuur.

2 – Op de tweede verdieping heeft Floris Visser zijn 
stek. Floris is een all-round kunstenaar die veel 
bezig is met interactie, spontane ontmoetingen 
en de noodzakelijkheid van het nutteloze, zoals 
‘radio voicemail’ en ‘vereniging de vereniging’. Hij is 
initiatiefnemer van het ‘schuurtjesproject’ dat het 
pleintje naast het Banierstraatpand nieuw leven zal 
inblazen.

3 – Marcel Brink heeft de zolder tot schildersatelier 
omgetoverd. Marcel is een beeldend kunstenaar 
die, meestal door te schilderen, onderwerpen van 
vervorming en reflectie onderzoekt. Als lid van het 
collectief ditisdit geniet hij van het onzinnige van 
het leven.

Bloklandstraat 
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Stad in de Maak gaat ook om het opzetten van een 
zelfstandig bestaan als ‘maker’. Inmiddels zijn er 
verschillende makers neergestreken, die nieuwe 
producten vervaardigen, op de markt brengen of 
aan het uittesten zijn.

Guido Marsille maakt onder meer stevig houten 
buitenmeubilair, onder de naam Crate Series, 
die in de werkplaats van Stad in de Maak worden 
vervaardigd. Zie onder meer het stoepbankje van 
Pieter de Raadtstraat 35. Hij denkt op dit moment 
over een verplaatsbare ‘parklet’ voor de hele 
straat. Daarnaast is hij initiatiefnemer van micro-
wassalon Wasbuur en maker van Van Blankensteijn 
biologische wasmiddelen.

Niels Buwalda en Chris Onsman zijn initiatiefnemers 
van micro-brouwerij Browery. Samen met 
amateurbrouwers brouwen zij regelmatig 
onconventionele biertjes. Dit jaar wordt er met de 
buren een six-pack van unieke biertjes “gestookt”.

Daan den Houter kan in de zomer aan de 
stadsranden gevonden worden waar hij de 
complete voorraad vlierbessenbloesem oogst 
voor de productie van vlierbloesemwijn. Zijn 
jaarproductie loopt in de honderden flessen en 
toch houdt hij bloesem over voor overheerlijke 
vlierbloesemlimonade.

Ana Džokić en Marc Neelen gebruiken hun werkplek 
boven de Stokerij als uitvalsbasis voor hun 
architectuur- en kunstpraktijk STEALTH.unlimited. 
Afgelopen jaar is hier onder meer de hand gelegd 
aan een boek over het spanningsveld tussen “smart 
cities” en de bewoners hiervan. Het heeft het 
spannend boek The Report opgeleverd.

Piet Vollaard heeft dit voorjaar samen met 
Ward Mouwen, Marieke de Keijzer en Huck Sim 
(fotograaf) een gids voor parken, tuinen en natuur 
in de stad gemaakt. Deze gids Rotterdam Groene 
Stad is vanaf medio juni in de boekhandel te koop. 
Daarnaast werkt hij met Jacques Vink en Stichting 
de Natuurlijke Stad aan een voorlopig ontwerp voor 
een groen dak op het Hofbogen spoorviaduct dat 
langs de buurten Agniesebuurt en Liskwartier loopt.

In de afgelopen jaren is er door ontwerpers 
en kunstenaars een belangrijke bijdrage 
geleverd aan ‘wicked social problems’, 
onder meer rond thema’s als ‘meenten’ 
(commons), alternatieve economie, en sociale, 
ecologische en economische weerbaarheid en 
zelfwerkzaamheid in het algemeen.

Van september 2016 tot voorjaar 2017 zullen 
de ruimten op de begane grond van de Stad 
in de Maak panden worden opengesteld voor 
het project Pioniersmeent De Stokerij. Het 
doel van het project is in de eerste plaats om 
in de praktijk van pand, straat, wijk en stad te 
onderzoeken hoe de stad vanuit haar huidige 
rol als (hoofdzakelijk) consumptielandschap 
weer een robuuste, duurzame productieve 
plaats kan innemen in het dagelijkse leven van 
stadbewoners.

Het is een continue maak-, presenteer-, 
trainings-, leer- en uitwisselingsplek waarin 
de kennis om tot innovatieve, robuuste en 
duurzame netwerken rond wonen en werken te 
komen intensief wordt gedeeld en uitgewisseld 
tussen de lokaal betrokken participanten.  

Wij geloven in ‘learning by doing’ en een ‘hands-
on’ aanpak. Leren is dus altijd ook direct maken 
en toepassen.

Aan 12 kunstenaars gevraagd om een thematisch 
werk te realiseren in één of meerdere 
meentruimten van Stad in de Maak, dat ingaat 
op:

• (micro-)economische activiteit en duurzame 
economische modellen;

• commons of ‘meenten’, hun 
eigendomsverhoudingen en coöperatief 
beheer;

• verbindingen leggen tussen bewoners en 
(hun) stad.

Het project wordt financieel ondersteund 
door: The Art of Impact, Havensteder, 
Gemeente Rotterdam (afdeling cultuur  en 
Gebiedscommissie Noord).

Zie ook: www.theartofimpact.nl

NIEUW! 
PIONIERS-
MEENT DE 
STOKERIJ

WAT WE 
MAKEN


