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Inleiding 
Met ‘pioniersmeent De Stokerij’ is in de periode juni 2016 – juli 2017 een continue maak-, presenteer-, 
trainings-, leer- en uitwisselingsplek opgezet met als doel om kennis op te doen om tot innovatieve, robuuste 
en duurzame netwerken rond wonen en werken te komen. De Stokerij heeft zich daarbij op drie – voor de 
toekomstige ontwikkeling van Stad in de Maak cruciale – thema’s gericht: (micro-)economie, meenten 
(‘commons’) en (sociale) interactie.

Aan de deelnemende kunstenaars gevraagd om een thematisch werk te realiseren in één of meerdere 
meentruimten van Stad in de Maak. Deze ‘meenten’ bevinden zich op de begane grond: het grensvlak van 
woning (wonen en werken) en straat/stad. In hun projecten en activiteiten hebben de kunstenaars deze 
ruimten voor kortere of langere tijd geactiveerd; hierbij hebben ze niet alleen de interactie met straat, buurt en
stad opgepakt, maar ook Stad in de Maak uitgedaagd om haar ambities te verscherpen of te verleggen.

Parallel aan de interventies van de kunstenaars en de reflectie van de volgers, zijn er drie seminars/workshops 
georganiseerd. Ze hebben niet alleen een aantal fundamentele vragen rond de (micro-)economie, meenten 
(‘commons’) en (sociale) interactie op scherp gesteld, maar ook toekomstrichtingen verkend waarin deze 
thema’s hun sociaal-relevante potentieel kunnen ontvouwen.

A Kunstenaars: 

1 Guido Marsille, Wasbuur En Zeep Van Blankensteyn
Uitvoering: 18 juni – doorlopend
Locatie: Stokerij, Pieter de Raadtstraat 35b 
Gebruik: wasbuur circa 15 direct betrokken (buurt-) bewoners wasbuur, 50 klanten oogstmarkt Noord

Wasbuur is een ruimte waar je je was kan doen. Wasbuur is er voor de buren. Waar je even kan zitten met een 
kopje koffie. Waar de muziek op de klassieke zender staat. Waar je gebruik kan maken van lokaal gemaakt 

wasmiddel. Waar je de je buren tegenkomt. Van BlankensteynPieter de Raadtstraat 35-37.



2 Vloris Fisser,  VTV De Schout
Uitvoering: 1 oktober – doorlopend
Locatie: Schout Heinrichplein Rotterdam
Gebruik: 2 maanden verhuur 5 buren hobbyschuur scooterreparatie

De Schout is inmiddels het kleinste volks-tuin-hobby-complex van Nederland. Het is gelegen in een 50m2 
verhoogde border op het plein aan de Schout Heynricstraat. De Schout is een project dat bewoners uit de 
Agniesebuurt ruimte biedt voor het uitoefenen van hun hobby en creativiteit.

3 Daan den Houter, restaurantjehuren.nl
Uitvoering: 1 december- doorlopend
Locatie: Banierstraat 62
Gebruik: 5 verhuringen 20 man

‘Restaurantje Huren.nl’ is een keuken die je kunt huren inclusief borden, bestek, glazen en zitgelegenheid voor 
maximaal 24 personen, iets wat de meeste mensen thuis niet hebben. Restaurantjehuren.nl heeft een groot 
netwerk van creatieve, uitdagende en overgekwalificeerde amateurkoks, dus je kunt bij restaurantjehuren.nl 
ook terecht voor een op maat gemaakt diner. 



4 Melle Smets en Iris Wielders, Trouble in the North
Ontwikkeling vanaf: 1 december 2016
Locatie: onderzoek Rotterdam Noord
Beoogd bereik: circa 100 wijkbewoners en politci Noord wijkontwikkeling

Kunstenaar Melle Smets  is onderdeel van een sociaal experiment geworden dat antwoord wil bieden op de 
vraag: Kunnen we een woon/werk plek creëren die vormgegeven wordt door de bewoners zelf? De komende 
maanden, en bij succes wat langer, zal hij zich toeleggen op het proberen te begrijpen en het mede vormgeven 
van de onverdeelde gemeenschappelijke ruimte die ons ter beschikking staat. Rotterdam Noord wordt zijn 
leerschool om iets opnieuw te leren wat we als burgers vergeten zijn. 

5 Monnik, Toekomstvisie Stad in de Maak
Uitvoering: 1 december 2016- 1 juli 2017
Locatie: 2 maal workshop intern toekomstscenarios
Beoogd bereik: circa 100 wijkbewoners en politci Noord wijkontwikkeling

De toekomst is nog niet gebeurd en daarom des te maakbaarder. Futurologie studio Monnik denkt samen met 
Stad in de Maak na over de samenleving waaraan zij willen werken en de toekomst die zij zouden willen 
realiseren. Het doel is om uiteindelijk een wereld te verbeelden die ons en anderen inspireert, waar we zouden 
willen wonen, en waarvoor we de moeite willen doen om haar dichterbij te brengen. 



6 Carlijn Kingma, The Babylonian Tower of Modernity
Uitvoering: 1 december 2016- 1 juli 2017
Locatie: Stokerij permanent en presentaties via eigen galerie.
Beoogd bereik 2017: 200 gebruikers en bezoekers Stokerij

Carlijn Kingma maakt complexe gedetailleerde tekeningen waarin het modernisme en de utopische traditie 
worden verbeeld. Voor De Stokerij maakte zij een allesomvattende tekening waarin een moderne toren van 
Babel de romantische en de rationalistische traditie verbindt met Stad in de Maak en de wijk Rotterdam Noord.

7 Collectief 37B2, Neverland Cinema
Uitvoering: 18 juni 2016 - doorlopend
Locatie: Stokerij iedere maandag van 6 naar 26 stoelen.
Bereik: 500 bezoekers

Neverland is an independent not-for-profit local cinema in Rotterdam, that once every Monday ‘squats’ the 
groundfloor space of Stokerij, as one of the current programs at Stad in de Maak!/City in the Making. Collectief 
37b: Pietro Degli Esposti, Arvand Pourabbasi, Golnar Abbasi, Klodiana Millona.



8 Hans Werlemann, Stoker Blues
Uitvoering: februari 2017
Locatie: 7 panden stad in de maak
Bereik: 45 bewoners

Fotograaf Hans Werlemann heeft gedurende de maand februari alle bewoners en arbeiders van Stad in de 
Maak aan het werk gefotografeerd en verzameld onder de noemer Stoker Blues. Een kleine selectie van de 
meer dan 800 foto’s die Hans maakte is te zien in Stoker #3. 

9 Peter T Lang, Proof that Aliens Exist in Rotterdam
Uitvoering: februari 2017
Locatie: expeditie door Noord en presentatie Stokerij
Bereik: 40 deelnemers

“We have met the alien, and the alien is all of us!”
On Sunday February 12 around midday, a small expedition set out to discover the presence of aliens and the 
possible remnants of an alien crash site reportedly located at the extremities of Rotterdam. Proof Aliens Exist in
Rotterdam is a project created and produced by Peter T Lang at Stad in de Maak on alien artefacts, aliens and 
alienation.



10 Niels Buwalda en Chris Onsman, The Browery
Uitvoering: 18 juni 2016 – 31 december 2016
Locatie: 10 brouwsessies
Bereik: 50 deelnemers

De Browery is het kleinste, pop-up, micro-brouwerijtje van Rotterdam. Bedacht en opgericht door Niels 
Buwalda voor stichting stad in de maak. Drinken van bier brengt mensen bij elkaar, het gezamenlijk brouwen 
van bier verbroedert, vandaar de naam 'Browery'.

11 Phed Flip, Belly Builder/Wheelie Parade/Night Shop
Uitvoering: november 2016 - maart 2017
Locatie: filmopnames in Noord en opening banierstraat
Bereik: 30 deelnememers en 80 bezoekers

Op vrijdag 31 maart toonde phed FLIP haar nieuwe video-installatie ‘Belly Builder’ op het Schout Heynrickplein 
in de Agniesebuurt. Het hoekpand op de Banierstraat transformeerde zich intussen tot ‘The Temporary 
Nightshop’ en voor de buurt was er een ‘Wheelie Parade’ georganiseerd. Een wedstrijd voor een niet-officiële 
sport, gebaseerd op een show-off mentaliteit met echt prijzengeld. 



12 Hajo Doorn, Straatopera
Ontwikkeling vanaf: 1 januari 2017
Locatie: Pieter de Raadtstraat
Beoogd bereik: 15 deelnemers uit de straat en 80 bezoekers

Under construction: Een handleiding door stadsdramaturg Hajo Doorn voor een futuristische community-art 
straatopera. Een opera op straat voor en met de buren van Stad in de Maak. Een fijn portie puur en rauw 
politiek engagement!

13 Bart Groenewegen, Bakkerij de Eenvoud
Uitvoering: april 2017 - doorlopend
Locatie: Stokerij, Pieter de Raadtstraat 
Beoogd bereik: weekelijkse bakworkshops met 6 deelnemers (2017 12 bakworkshops)

Bakkerij De Eenvoud. Een stedelijke Rotterdamse versie maken op een vaste plek, bij SIDM, in de Stokerij. Een 
ontmoetingsplek met een hout oven van leem – hier worden broden gebakken en wordt een conversaties 
gevoerd, rond vragen over eenvoud.



14 Marijke Brinkhof, Alex Wolkowicz en Jon Barraclough, Untouched
Uitvoering: februari 2017
Locatie: Bloklanstraat 190
Bereik: 40 bezoekers opening 24 februari

Untouched, een site-specifieke installatie geopend op 24 februari op de Bloklandstraat 190. Een interventie die 
de relatie legt tussen muren, vloeren en ramen en de destructieve, herstellende, verzorgende en verterende 
krachten van de natuur. 

B Seminars
Binnen pioniersmeent De Stokerij is een drietal seminars georganiseerd:

1) Economische modellen voor leegstand- en zelfbeheer
22 juni, 14.00 – 18.00, De Stokerij, Rotterdam
25 deelnemers

Hoe kan leegstaand, veelal dichtgetimmerd vastgoed worden geactiveerd en geschikt gemaakt voor betaalbare 
woon- en werkruimte en met de stad gedeelde ruimte (commons of meenten)? Hoe kan een dergelijke woon-
werkeenheid economische zelfstandigheid opbouwen? Welke economische modellen zijn voorhanden om 
dergelijk vastgoed in de toekomst ‘uit de markt te halen’ en tegen speculatie te beschermen?

Tot nog toe heeft Stad in de Maak voor haar activiteiten (tijdelijk) beschikking weten te krijgen over panden die
onder de huidige omstandigheden voor de eigenaar economisch ‘onhandelbaar’ zijn geworden. Niet alleen is 
dit door de tijdelijkheid op de lange termijn geen duurzame oplossing, maar bovendien leidt het tot de 
paradoxale situatie dat ons initiatief om betaalbare woon- en werkruimte te realiseren in Rotterdam alleen in 
tijd van economische crisis gerealiseerd kan worden, maar juist bij stijgende vastgoedprijzen onhoudbaar 
wordt. De grote uitdaging voor Stad in de Maak (en anderen die vastgoed uit de spiraal van “wooncarrières” en



speculatie willen halen) is hoe wij duurzaam beschikking kunnen krijgen tot vastgoed om dit uit de markt te 
halen en tot een groep gebruikers ter beschikking te kunnen stellen.

 

Met deelnemers vanuit de woningbouwcorporaties (Havensteder Rotterdam), initiatieven die juist 
alternatieven voor de corporaties aan het ontwikkelen zijn (Vrijcoöp.org), alternatieve ontwikkelingsmodellen 
hanteren (Community Land Trust Brussel), woonactivisten (Poortgebouw, Rotterdam) en anderen die zich 
specialiseren in het ontwikkelen van andersoortige bedrijfseconomische modellen, is deze uitdaging belicht.

Het seminar is georganiseerd i.s.m. Martijn Jeroen van de Linden (bedrijfseconoom, onderzoeker Economie van 
Innovatie & Technologie aan de TU-Delft en een van de initiatiefnemers van Stichting Ons Geld).

2) Mutual support structures
23 november 2016, 10.00 – 17.00, De Stokerij, Rotterdam
30 deelnemers

Onder de noemer “Carving out the spaces for our commoned life: a training ground” heeft een groep 
kunstenaars, cultureel intendanten en ontwerpers twee weken lang onderzocht hoe initiatieven als Stad in de 
Maak een duurzamer basis kunnen geven aan zowel de praktijk als het alledaagse leven van deze groep 
deelnemers. De achtergrond hiervan is dat er vanuit initiatieven als Stad in de Maak een groeiend netwerk kan 
ontstaan dat niet alleen huisvesting (wonen/werken) biedt, maar verder gaat en bijvoorbeeld een eigen 
circulaire economie ontwikkelt, een eigen investeringsfonds om meer vastgoed uit de markt te halen, of zelfs 
zoiets als een basisinkomen. Die uitdaging leeft bij een grotere groep individuen (ook buiten de culturele 
sector) die hun werk en leven op een andere basis in willen richten.
Zeven deelnemers (van Beirut tot Utrecht) hebben hun tussentijdse bevindingen tijdens het seminar “Mutual 
support structures” gepresenteerd en met een aantal van de hoofdgebruikers actief in de “meenten" van Stad 
in de Maak. Het seminar heeft een bijzondere vorm gekregen: een doorlopende 5-gangenmaaltijd, die tijdens 
het discussiëren door de deelnemers ter plekke is bereid. Elk van de gerechten belichaamde een cruciale vraag 
rond het potentieel van dergelijke ‘support structures’.

Het seminar Mutual Support Structures is georganiseerd i.s.m. Fondazione Pistoletto (Italië), als onderdeel van 
de University of Ideas (UNIDEE).



3) De arbeid voorbij
22 februari 2017, 14.00 - 17.00, De Stokerij, Rotterdam
30 deelnemers

Alhoewel het creëren van ruimte en condities voor werk (vaak in combinaties van wonen en werken) één van 
de kernpunten van Stad in de Maak is, is werk en arbeid niet zo’n vanzelfsprekend ‘fenomeen’ als meestal 
wordt gedacht. Het is zelfs de vraag of er in die toekomst nog plaats moet zijn voor zoiets als arbeid, of dat er 
binnenkort alleen nog wat verlichte 'werkzaamheden' verricht worden. Er wordt door diverse denkers en 
ontwerpers al lang gestreefd naar een wereld waarin loonarbeid niet langer nodig is: bevrijd van de “global 
work machine”, bevrijd van de sleur van loonslavernij, maar met vormen van ‘werk’ die wél bijdragen aan de 
kwaliteit van ons leven. Daaruit ontstaat vaak een radicaal ander wereldbeeld (zelfs van de fysieke stad).

In hun boek "Inventing the Future: Postcapitalism and a World Without Work" stellen Nick Srnicek en Alex 
Williams dat we als toekomsthorizon een wereld van volledige automatisering moeten eisen, waarin (naast een
universeel basisinkomen) alleen nog een noodzaak of behoefte is aan zinvol werk (dus geen loonslavernij).

Met het seminar “De arbeid voorbij” is dit heikele – en voor velen toch vooral ook nog ongemakkelijke – 
onderwerp op de kaart gezet. Hoe kunnen we nu al de eerste stappen zetten voor zo’n 'toekomstbestendige' 
gemeenschap, waarin arbeid verdwenen is maar werk (creatief, vakmanschap, maatschappelijk) misschien wel 
des te belangrijker wordt?

Naast de ‘community’ van Stad in de Maak is er daarbij ook een inbreng gegeven door een aantal Rotterdamse 
kunstenaars en door Socrates Schouten van het platform DSE (Duurzame en Sociale Economie).

Het seminar is georganiseerd i.s.m. Martijn Jeroen van de Linden (bedrijfseconoom, onderzoeker Economie van 
Innovatie & Technologie aan de TU-Delft en een van de initiatiefnemers van Stichting Ons Geld).



C Open Dagen / Publieksdagen: 

Open dag 1
Datum: 18 juni 2016 en onderdeel van Dag van de Architectuur Rotterdam 
Locatie: Stokerij Pieter de Raadtstraat
Bezoekers: 90 bezoekers met rondleiding, ca 100 straatbezoek

Open dag 2
1 oktober 2016
Locatie: Pieter de raadtstraat en Schout Heinrich plein, inclusief diner
Bereik: 100 bezoekers



Open dag 3 
31 maart 2017
Locatie: Schout Heinrichplein en Banierstraat, onderdeel van project Phed Flip
Bereik: 120 bezoekers

Open Dag 4
25 november 2017: beoogde eindpresentatie en publicatie Magazijn.
Locatie: alle panden van Stad in de Maak
bereik: ca 250 bezoekers

D Publiciteit
1 Bereik website en facebook:
De website stadindemaak.nl is in de periode juni 2016-juni 2017 grotendeels gevuld met nieuws over 
Pioniersmeent projecten.
In het eerste half jaar van 2016 was het maandelijkse bezoek ca 330. Vanaf de start van het Pioniersmeent 
project in juni 2016 is het bezoek aanmerkelijk gestegen. Met aftrek van het basisbezoek hebben ca 12.400 
bezoekers de Pioniersmeentberichten gelezen.

Het meeste nieuws over Pioniersmeent projecten is verspreid via Facebook. In de periode juni 2016- juni 2017 
zijn ca 50 posts geplaats. Waarvan ca 50% direct gerelateerd aan Pioniersmeent projecten.
Het totaal bereik van deze Pioniersmeent posts was ca 23.000 views, 2900 clicks en 750 comments.
Het totaal aantal likes steeg van ca 150 naar 692.



2 Krant de Stoker en oplagen
Stoker 1, Oktober 2016 oplage 500 + 150
Stoker 2, December 2016 oplage 500 + 100
Stoker 3, Juli 2017 oplage 500

3 Magazijn
Oplage 1000 exemplaren, verschijnt november 2017

Het Magazijn doet in het format van een magazine van ca 100 pgs verslag van Pioniersproject De Stokerij. Het 

belicht de door de betrokken kunstenaars gerealiseerde projecten en gaat in op de bredere context (sociaal, 

economisch, maatschappelijk) waarin deze tot stand komen of waaraan zij een bijdrage leveren. Daarnaast 

geeft het magazine een overzicht van de relevante activiteiten van Stad in de Maak sinds de opening van de 

eerste panden aan de Pieter de Raadtstraat, en blikt het vooruit naar toekomstige ontwikkelingen die door dit 

collectief zijn ingezet.

E Publieksbereik
Kunstprojecten: 1442 deelnemers/ bezoekers
Seminars: 85 deelnemers
Open dagen: 410 bezoekers
Krant de Stoker: 1750 verspreid
Magazijn: 1000 exemplaren
Website/ facebook: 35400 bezoekers
Werkbezoeken: 142 deelnemers

F Overige resultaten
Winnaar Job Dura Prijs 2016, ‘Stad in de Maak zocht een strategisch antwoord op het fenomeen van de talloze 
leegstaande panden die in het bezit zijn van woningcorporaties en heeft dit gevonden door de co-operatieve 
spirit van de historische coöperaties te combineren met open-source makergemeenschappen en de lokale 
circulaire (micro-) economie. Zij doet dit niet alleen om leegstaande panden te re-activeren maar vooral vanuit 
een verlangen om stedelijke productie en economie weer een plaats te geven in straat, wijk en stad. Stad in de 
Maak brengt hiermee op zeer intelligente wijze een serieuze en innovatieve verandering van het huidige 
(vastgoed)systeem tot stand.’ Video: https://youtu.be/Vh9zsqj37Ec



Werkbezoeken
03-06-2016
Fieldtrip, presentatie, rondleiding studenten Building university Stuttgart
ca 10 deelnemers 

09-02-2017
Bezoek en presentatie van/aan: Het Gezelschap (maatschappelijk/cultureel gezelschap Rotterdamse 
ondernemers). 15 bezoekers.

10-02-2017 
Autonomous Fabric: presentatie en workshop commoning aan studenten van Willem de Kooning Academie 
Rotterdam. Ca 25 deelnemers

16-02-2017
Talentenfabriek 010, bijeenkomst woningcorporaties, presentatie en discussie leegstandsbeleid en vastgoed
ca 20 deelnemers

13-04-2017
Initiatiefrijke stad
presentatie en discussie burgerinitiatieven tbv verkiezingsprogramma’s lokale politieke partijen:
12 deelnemers

24-04-2017
Bezoek en presentatie studenten TU Delft en Hogeschool Rotterdam
Alternatieve gebieds- en gebouwontwikkeling
ca 25 deelnemers

13-07-2017
IAC (International Association fort he study of the Commons) Bezoek, presentatie en debat van/met 
internationale groep ‘commoners’. 
35 deelnemers

Artikelen en boekbijdrage
‘Wasbuur’
Rotterdamse kunstkalender, september 2016

‘Stad in de Maak, New Economy of the home, neighborhood and city.’

Atlantis Magazine, oktober 2016.

‘Kleine bedrijven blazen nieuw leven in oude wijk.’
AD Rotterdam, november 2016

‘Wasserette en Minibrouwerij.’
Prove Nieuws, december 2016.

‘Huis en keuken te klein? Huur je eigen restaurant.’
Rotterdams Dagblad, februari 2017

Stad in de Maak
Opgenomen in Ethics of the Urban, Mohsen Mostavi.

Blog fieldtrip by director The Generator Loughborough Catherine Rogers
https://www.a-n.co.uk/blogs/city-in-the-making

‘Nieuwe vormen van wonen en werken.’
Metropolis M, juni 2017

https://www.a-n.co.uk/blogs/city-in-the-making


01 EVALUATIE IMPACT

Het project ‘pioniersmeent De Stokerij’ is voor Stad in de Maak op een belangrijk moment gekomen: juist in het
afgelopen jaar is er veel energie gestoken in een toekomststrategie, die onze activiteiten een solide (dus meer 
permanente) verankering binnen de stad moet geven. Hiervoor moet een aantal cruciale beslissingen moeten 
worden genomen – van vragen over de samenstelling van de ‘community’ tot en met de economische basis 
waaraan zo’n community haar sociale en economische weerbaarheid kan ontlenen. Natuurlijk hadden we er bij
aanvang van het project ‘pioniersmeent De Stokerij’ er al op ingezet dat het deze toekomstverkenning zou 
ondersteunen. Maar meer nog dan vooraf gepland, heeft de samenloop van het project met de totstandkoming
van deze toekomststrategie cruciale inzichten opgeleverd.

Voor een deel waren deze te voorspellen: met seminars zijn een aantal actuele vraagstukken uitgediept en van 
een toekomsthorizon voorzien. Er is hierdoor ook een samenwerking met een aantal nieuwe partners ontstaan,
terwijl de relatie met bestaande partners een belangrijke verdieping heeft gekregen. De deelnemende 
kunstenaars hebben voor een deel letterlijke bijdragen gelevers aan de ‘meenten’ – doordat er met de werken 
functies aan deze ruimten zijn toegevoegd, van de upgrade van de Wassalon, een collectieve keuken tot en met
het ontstaan van een bakkerij. Hiermee is een start gemaakt met het verkennen van collectieve economische 
faciliteiten; een belangrijk aspect van onze toekomststrategie. En uiteraard is ook de relatie van Stad in de 
Maak met haar bredere ‘community’ versterkt door een aantal projecten dat nadrukkelijk interactie met straat 
en wijk, of zelfs met specifieke subgroepen binnen de stad.

Wat vooraf minder verwacht was, maar door de selectie van de deelnemende kunstenaars achteraf gezien een 
bijzonder impact heeft gehad, is dat hun werken bepalende aspecten van Stad in de Maak – gevraagd, maar 
natuurlijk vooral ook ongevraagd – op scherp hebben gezet. Wanneer beginnen de activiteiten van een tamelijk
eigenwijs en zelfvoorzienend initiatief te ‘schuren’ met wat er bij gemeentelijke instanties als gangbare praktijk 
wordt gezien? Welke stadsbewoners vinden in een initiatief als Stad in de Maak inpassing – en welke vooral 
ook niet? Hoe verhoudt een comminity van ‘misfits’ zich tot elkaar, en ook tot anderen? Dergelijke vragen zijn 
minstens zo belangrijk voor de toekomst van Stad in de Maak en kunnen als een minsten even belangrijke 
bijdrage van het project ‘pioniersmeent De Stokerij’ worden gezien.

Voor Stad in de Maak houdt deze ‘pioniersmeent’ voorlopig niet op te bestaan. Er zal, inde komende tijd, nog 
een fikse behoefte zijn aan experiment, (collectief) leren door doen, en probeersels van eigenwijze pioniers.

02 EINDBEGROTING
Pdf bijlage

03 BIJLAGEN
Pdf krant Stoker #1, #2, #3.


