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Stad in de Maak presenteert De Stoker
Welkom beste lezer. Dit is de eerste
aflevering van De Stoker, de krant waarmee Stad in de Maak zich presenteert
aan buurtbewoners, vrienden en belangstellenden.
Sinds voorjaar 2014 beheert Stad in de
Maak een aantal leegstaande panden in
Rotterdam Noord. We zijn sinds die tijd
bezig met opknappen van die panden en
met het organiseren van verschillende
activiteiten in en om de woningen en in
de werkruimten. De panden zijn voor ons
tegelijk een speeltuin en een laboratorium.
We wonen en werken er met plezier,

maar we proberen ook allerlei verschillende vormen van alternatief
gebruik uit. Daarmee leren we welke
andere manieren van wonen en werken
er zijn voor woningen die anders
misschien gesloopt of dichtgetimmerd
zouden worden en hoe we daarmee
het leven de straat weer levendiger en
prettiger kunnen maken.
We zijn dol op bezoek en hebben in de
loop van de tijd ook allerlei mensen bij
ons langs gehad. We laten graag zien wat
we aan het doen zijn en leggen ook uit
waarom we dat doen. Buurtbewoners zijn

langzamerhand ook betrokken geraakt
bij onze activiteiten en maken kennis met
onze doelstellingen.
Tot nu toe zijn we vooral aan het
werk geweest en hebben we ons bewust
niet erg veel beziggehouden met
publiciteit. Eerst maar eens wat doen en
bereiken was ons idee. Maar nu er echt
wat tot stand is gebracht, wordt het tijd
om onze activiteiten wat beter onder de
aandacht te brengen. Vandaar deze krant.
We leggen onze doelstellingen uit en
laten zien wat er zoal in en om de ruimten
van Stad in de Maak gebeurt.

Er is nog een tweede reden om juist nu
met een krant te komen en naar buiten
te treden. Gedurende een periode van
ongeveer een half jaar zijn de gezamenlijke ruimten op de begane grond de
locatie van verschillende projecten in het
kader van het project Pioniersmeent De
Stokerij. Verschillende kunstenaars en
ontwerpers zullen de ruimten activeren
met projecten die betekenis hebben voor
de economie, de collectiviteit en/of het
contact tussen de bewoners en de buurt.
Deze krant dient ook als podium voor
deze projecten. De eerste serie van drie

projecten wordt beschreven op pagina
2 en 3. Het verschijnen van deze krant
valt samen met de presentatie van die
projecten op een Open Dag zaterdag 1
oktober. Bij elk van de volgende presentaties wordt ook een nieuwe aflevering
van De Stoker gemaakt. Veel leesplezier
en tot de volgende editie van De Stoker!
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Open dag De Stokerij
zaterdag 1 oktober
Hallo buren en vrienden van Stad in de Maak,

Op zaterdag 1 oktober aanstaande houden wij in onze panden
aan de Pieter de Raadtstraat en Banierstraat van 14.00 tot
18.00 uur een Open Dag. Er worden die middag drie projecten
gepresenteerd die in het kader van het programma Pioniersmeent De Stokerij zijn gemaakt. Daarvoor zijn jullie natuurlijk
van harte uitgenodigd.

Pioniersmeent De Stokerij

De projecten van deze Open Dag zijn de eerste ronde
(van totaal drie) van het programma Pioniersmeent De
Stokerij. Verschillende ruimten van Stad in de Maak zullen
daarbij worden geactiveerd door kunstenaars en buurbewoners. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door
Mondriaanfonds – Art of the Impact, gemeente Rotterdam en
Havensteder.

14.00 – 15.30: Pieter de Raadtstraat 35-37

— D e vernieuwde wassalon Wasbuur door Guido Marsille.
— E en bierproeverij van de Browery, met de presentatie van
het straatje bier van buurtbier-brouwers door Niels Buwalda
en Chris Onsman.

16.00 – 18.00: Banierstraat 62

—O
 pening van De Schout, de kleinste volkstuin-vereniging van
Nederland op het Schout Heynrickplein, door Vloris Fisser.
— Diverse hapjes van buurtbewoonsters.

Samen bierbrouwen

Naast de wassalon Wasbuur is er aan
de straat ook een microbrouwerij
gevestigd. De Browery is het kleinste,
pop-up, micro-brouwerijtje van Rotterdam. In de ruimte kunnen vrienden en
buurtbewoners zelf een biertje brouwen.
De brouwerij is bedacht en opgericht
door Niels Buwalda in samenwerking
met Stad in de Maak. Niels vertelt hoe
het allemaal is begonnen en hoe hij de
toekomst van zijn micro-brouwerij ziet.
“Het idee is ontstaan door een
opdracht die ik kreeg voor mijn minor
in het laatste jaar van de kunstacademie

(WDKA). De opdracht was het bedenken
van een idee voor invulling van een
(toen) leegstaand pand aan de Pieter de
Raadtstraat dat moest passen binnen een
sharing economy. Met elkaar delen in
plaats van geld verdienen dus.
Bijna direct moest ik denken aan
bier omdat ik graag een biertje deel met
mensen. Bier drinken is een zeer sociale
en informele aangelegenheid. Je leert
mensen pas echt goed kennen als je
gezamenlijk een biertje drinkt en ik voel
mij vereerd als iemand mij uitnodigt voor
het drinken van een biertje. Het leek mij

interessant een stapje verder te gaan dan
alleen het consumeren van bier en het
brouwproces van dit heerlijke product te
onderzoeken, met in mijn achterhoofd
het toegankelijk te maken mijzelf en
andere niet-brouwers. Drinken van
bier brengt mensen bij elkaar, het gezamenlijk brouwen van bier verbroedert,
vandaar de naam ‘Browery’.
Er zijn de laatste paar jaar ontzettend
veel nieuwe, kleine brouwerijen bijgekomen in Nederland die lekkere bieren
brouwen, maar geen van die brouwerijen
geeft je de optie om je eigen bier te brouwen en te experimenteren met vreemde
smaken en ingrediënten. Op internet is
daarentegen gigantisch veel informatie
te vinden op websites voor hobbybrouwers en mensen die de gekste
dingen proberen. Deze twee werelden
heb ik samengebracht middels de
Browery. Ik heb de ruimte en de
faciliteiten voor mensen om te komen
brouwen, maar ik ben ook klein genoeg
om de meest vreemde experimenten te
doen. Ik heb tot nu toe al met een hoop
leuke en interessante mensen gebrouwen
en elk bier dat hier het resultaat van is
is uniek. Elk recept bewaar ik zodat ik
het altijd weer opnieuw kan brouwen.
Zo creëer ik voor mezelf en de Browery
een serie bieren met bijzondere verhalen.

Op dit moment ben ik erg druk met mijn
baan als Art Director in Amsterdam en
is dit project een aangename afleiding
voor in mijn vrije tijd. Elke keer dat ik
brouw leer ik weer meer over bier en
het combineren van smaken. Ik heb
mezelf voorgehouden dat ik wil brouwen/
experimenteren tot ik een paar echt
goede bieren kan maken. Als ik dit punt
bereik wil ik gaan kijken hoe ik verder
kan gaan met de Browery en misschien
zelfs een paar biertjes op de markt
brengen! In mijn ideale toekomst zie

ik meerdere Broweries op-poppen in
andere steden in het land. Altijd met de
nadruk op openheid en de mogelijkheid
om als niet-brouwer zelf te komen
brouwen en experimenteren met bier.
Een groot bierbroederschap (zusters
uiteraard ook) waar men kennis over
bier deelt en uiteraard kan genieten van
goed bier.”
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Van samen wassen naar
duurzaam zeep maken
In 1899 werden aan de Pieter de Raadtstraat nummers 35 en 37 twee identieke
panden gebouwd. Op de begane grond
vestigde zich in 1902 een bedrijf in ‘zeep
en zout’. Al snel daarna komt er een
waterstokerij bij. Ooit had zowat elke
straat zo’n voorziening waar je voor een
paar centen een emmer warm water kon
ophalen. De historie van de plek leeft
onder meer voort in de naam Stokerij,
maar ook in de activiteiten die er plaats
vinden. Een aantal van die activiteiten
heeft direct met de geschiedenis van
‘wassen en schoonmaken’ te maken.
Wassalon Wasbuur
Sinds 2015 woont ontwerper Guido
Marsille op de Pieter de Raadtstraat.
Guido gebruikt zijn appartement als
onderzoeksplek. Door te doen onderzoekt hij hoe we leven in de stad, met
de natuur, voedsel en ons afval. Het
eerste project dat daaruit voortvloeitis
Wasbuur. Guido deelt zijn wasmachine
met zijn buren. Hij plaatste de wasmachine direct aan de straat en heeft er
een kleine, maar fijne wasruimte omheen
gebouwd. Door de plek ’wassalon’ te
noemen kwamen er al vrij snel vragen
van langslopende buurtbewoners. “Kan
ik hier ook wassen dan?” Ja, dat kon. In
het begin ging dat nog met doorgeven

van de sleutel, maar later ontstond ook
daar een handige samenwerking met de
buren. Langzamerhand wordt de wasmachine door meerdere buurtbewoners
gebruikt. Soms incidenteel, omdat de
eigen wasmachine stuk is, maar soms
ook regelmatiger als er geen eigen
wasmachine is. Voor het project Pioniersmeent ondergaat de wassalon een
verbouwing zodat hij nog makkelijker
gedeeld kan worden met buurtbewoners.
Van Blankensteyn wasmiddelen
Vanuit het delen van de wasmachine
ontstond ook de vraag op welke wijze
wassen we zonder de natuur te vervuilen.
Ook dat onderzoekt Guido door het te
doen. Een ‘nieuw’ wasmiddel is geboren,
in eerste instantie door een aloud recept
van een biologisch wasmiddel. Van
zelfsprekend wordt de naam van dat wasmiddel Van Blankensteyn, die herinnert
aan de oude zeepmaker van een eeuw
geleden en een nieuwe vorm aan geeft.
Maar de ambitie gaat inmiddels verder.
Alexander Prinsen, een onderzoeker op
het gebied van circulaire economie en
duurzaamheid, heeft in 2015 een aantal
maanden in het pand gewoond. Guido en
Alexander delen een gemeenschappelijke
passie: de noodzaak van zuiver wasmiddel, dat schoon is voor mens en

De Schout
Deze zomer takelde een gemeentekraan
een kleine zeecontainer in het groenstrookje aan het Schout Heynrickpleintje.
Hij werd geschilderd en voorzien van
ramen en elektra, er werd een mooi hek
geplaatst en een klein trottoir aangelegd,
en opeens was het groenstrookje een plek
geworden. Initiatiefnemer Vloris Fisser,
een beeldend kunstenaar die zijn atelier
heeft in het pand aan de Banierstraat op
de hoek van het pleintje, vertelt hoe het
begon.
“Het begon met een schuurtje. Overal
ter wereld kom je ze tegen. Klein, groot,
van hout of steen, zelfgebouwd of gaandeweg betrokken. In een schuurtje wordt
geknutseld en gerommeld aan kleine
dingen uit het leven van alledag. Zo’n plek
ontbrak nog op het pleintje. De Schout,
de naam die we aan de plek hebben
gegeven, biedt bewoners uit de Agniesebuurt ruimte voor het uitoefenen van
hun hobby en creativiteit. Niet iedereen
beschikt thuis over voldoende ruimte en
De Schout vervult die functie op eenzelfde manier als volkstuin of stacaravan.
Zo voegt De Schout een persoonlijke
‘vertrek’ toe aan de openbare ruimte.”
Inmiddels is De Schout het kleinste
volks-tuin-hobby-complex van Nederland.
Het is gelegen in een 50m2 verhoogde
border op het plein aan de Schout

Heynricstraat die door de gemeente
beschikbaar is gesteld voor bewonersinitiatieven. Het complex huisvest een
kruidentuin, diverse bessenstruiken en
fruitbomen, een tuinkast met gereedschap en een schuur voor buurtbewoners
die voor een klein bedrag de ruimte
willen huren voor hun hobby. Op het dak
bevindt zich een kleinschalige watersilo
naar New Yorks model, waarmee regenwater wordt opgeslagen om de planten
op het dak te irrigeren en als watervoorziening voor de kruidentuin. De
schuur moest opgaan in de groene
omgeving en zal gedeeltelijk overwoekerd worden door klimplanten.
Rondom De Schout is een lichtblauw
hek geplaatst om de planten te beschermen
tegen honden en voetballen. De bestaande
border heeft met De Schout zo gaandeweg een eigen identiteit gekregen die
het plein van een Marktplaats-esthetiek
voorziet; z.g.a.n. met een paar deukjes.
De kruidentuin is een initiatief van
Latifa Montassir en wordt dagelijks
onderhouden door de onuitputtelijke
fantastische vrijwilliger Brunilde. Is het
onkruid eenmaal gewied, dan veegt,
schoffelt en watert zij tevens de rest van
het plein. Zonder extra koffiewens.
De eerste gebruiker van de schuur is
Etienne, een bekende en graag-geziene

natuur. Sindsdien hebben ze hun krachten
gebundeld om van stedelijk organisch
afval schoonmaakmiddel te maken. Er
wordt in de gemeenschappelijk werkplaats van De Stokerij een laboratorium
opgezet waarin het complete wasmiddelproductieproces wordt uitgezocht.
Daarbij wordt voor 100% gebruik
gemaakt van restafval uit de stad.
Allereerst wordt uitgezocht of sinaasappelschillen afval de basis kan zijn voor
hun zeepproducten. Ook de rest die
daarna overblijft gaat ook een nuttig
toepassing krijgen. De eerste bruikbare zeep die uit dit experiment wordt
geproduceerd kan volgend voorjaar in
de wasmachines van Wasbuur worden
getest.
Zoals de heer Van Blankensteyn ook in
de stad produceerde en een lokale ondernemer was, zo wil Stad in de Maak ook
de kleinschalige productie terugbrengen
in de stad. Niet alleen omdat het leuk is,
maar ook omdat dat bijdraagt aan een
levendige en leefbare stad. Plaatselijke
productie en gebruik kunnen bovendien
een geweldige bijdrage leveren aan een in
alle opzichten duurzame maatschappij.
wasmiddel@vanblankensteyn.org
www.vanblanckensteyn.org

gast in de Banierstraat, waar hij op
de stoep sleutelt aan brommers. In de
schuur in De Schout heeft hij een kleine
werkplaats van waaruit hij bij slecht weer
zijn hobby kan doorzetten.
De bedoeling is om bij voldoende
enthousiasme meer schuurtjes te ontwikkelen voor buurtbewoners met een
hobby. Denk aan: fietsen opknappen,
spullen repareren, een theehuis voor
ouderen, modeltreinen, timmeren,
kleding maken, of extra keukenruimte
om jam te wecken. Zo willen we met
de gebruikswensen van buurtbewoners
een quasi-persoonlijke / quasi-openbare
ruimte creëren.”
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Een proeftuin voor nieuwe vormen van
betaalbaar wonen en werken
Stad in de Maak beheert en activeert
leegstaande panden in Rotterdam Noord
om daarin te doen wat hun eigenaar niet
(meer) lukt: ze met een groep gedreven
stadsbewoners bewoonbaar maken en
laten bijdragen aan onze stad. Zo wordt
niet alleen verdergaande verpaupering
en desinvestering in straat, wijk én stad
voorkomen, maar wordt ook ingegaan op
de dringende behoefte aan alternatieve
en betaalbare ruimte voor wonen,
werken en lokaal initiatief.
Deze panden vormen onze proeftuin
waarin we met een hoge mate van zelfwerkzaamheid en volgens de methode
van ‘leren door te doen’ experimenteren
met andere vormen van bewoning,
gebruik en zelfstandig opgezette economische activiteiten. Waar we naar toe
willen is een hecht netwerk zelfstandig
georganiseerde eenheden waar op een
andere manier – betaalbaar en duurzaam
– kan worden geleefd en gewerkt.

Sociale en
economische
eenheid

Elk pand is opgezet als een zelfstandige
eenheid, zowel sociaal als economisch.
De bovenverdiepingen worden getransformeerd tot verhuurbare woon- en
werkruimten voor verschillende soorten
bewoners. De begane grond van de
panden wordt vrijgehouden van huurvergoeding en ingericht als gemeenschappelijke ruimte (een meent of
‘common’) voor werken en samenkomen.
Deze collectieve ruimten vormen tevens
de schakel naar de straat, buurt en stad:
ze staan open voor gebruik door buurtbewoners.
Noodzakelijke investeringen worden
opgebracht uit een deel van de huur.
‘Betaling’ van deze huur in de vorm van
zelfwerkzaamheid wordt aangemoedigd.
Er wordt vrijwel uitsluitend ‘circulair’

verbouwd; met gekregen materialen
afkomstig uit afvalstromen in de stad. Elk
pand draait kostendekkend; er is geen
externe financiering nodig (en eigenlijk
ook niet gewenst). Investeringen gaan
daarom wellicht wat traag, maar de economische duurzaamheid van het systeem
is daardoor gegarandeerd. Het geeft ons
en de bewoners de tijd om samen stapvoor-stap door veel zelf te experimenteren te ontdekken wat de mogelijkheden
van het pand en de bewoners zijn. Het
maakt de opzet bovendien herhaalbaar,
iets wat bij van subsidie afhankelijke
projecten eigenlijk onmogelijk is.

Pieter de
Raadtstraat
35-37

Sinds februari 2014 zijn stapsgewijs
leegstaande en dichtgetimmerde panden
geopend en geschikt gemaakt voor sociaal
en economisch duurzame vormen van
wonen en werken. Op dit moment
beheren wij een vijftal panden in Rotterdam Noord, in eigendom van corporatie
Havensteder. Er wordt in principe aan
de eigenaar geen gebruiksvergoeding
betaald, maar alle kosten in het pand zijn
daarentegen voor de stichting. Het beheer
is tijdelijk, maar wel voor lange duur:
drie panden voor een periode van tien
jaar, de overige voor een periode van drie
tot vijf jaar. Dit geeft ons de mogelijkheid om duurzaam te investeren en de
tijd om te experimenten (leren door te
doen) te met alternatieve ontwikkelmodellen.

Op deze locatie – een voormalige zeepfabriek en waterstokerij – is Stad in de
Maak van start gegaan. Met een open
werkplaats op de begane grond en daarboven woon-werkverdiepingen is er een
avontuurlijke en robuuste plek gecreëerd.
De (dichtgetimmerde) straatgevel,
met fraaie oude openslaande deuren is
stapsgewijs geopend en opgeknapt. In
dat opzicht doet Stad in de Maak ook aan
erfgoedbeheer, in dit geval van een
typisch Rotterdams woon-werkpand van
ruim een eeuw geleden.
Achter de gevel worden verschillende
micro-economische activiteiten ontplooid: Een houtwerkplaats met een
ruime berging voor (gekregen) materiaal;
de Browery, een community brouwerij
waarin een groep amateur-brouwers
samenkomt om te experimenteren,
te proeven en bier te schenken en de
door Guide Marsille opgestarte microwasserette Wasbuur, waar je tegen kleine
vergoeding de was kunt doen. Deze
laatste voorziening wordt inmiddels
ook door buurtbewoners gebruikt en
gerund. Er wordt gewerkt aan een
eigen ecologisch wasmiddel op basis van
groen restafval (sinaasappelschillen uit
de horeca). De voormalige waterstokerij
herleeft als “Stokerij”; een ruimte voor
samenkomen, werken en discussie, voor
workshops en presentaties. Hier wordt
het debat over de toekomst van het leven
in onze stad ‘opgestookt’.
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Banierstraat 62

Buitenlandse
zaken

Een groeiende
voorraad

Dit hoekpandje was door de vestiging
van een wietplantage dermate vernield
dat herstel van de woonfunctie financieel
niet haalbaar was. De verdiepingen dienen
nu als atelierruimte voor kunstenaars.
De vrije begane grond is wel helemaal
opgeknapt en ingericht als buurtwoonkamer/expositieruimte/cafetaria.
In de geest van het gedachtengoed van
Stad in de Maak (de economische zelfstandigheid van bewoners bevorderen), is
hier onder meer de B-cademie opgestart
waar jonge kunstenaars elkaar ‘leren’
hoe ze financieel het hoofd boven water
kunnen houden.
Met de plaatsing van een schuurtje
en een tuinhek in een smalle openbare
groenstrook naast het pand is de ‘kleinste
volkstuinvereniging van Nederland’
gestart. Samen met buurtbewoners
wordt hier getuinierd en gewerkt aan
een innovatief waterbevloeiingssysteem. De voorraad panden in tijdelijk beheer
groeit gestaag. Ook de overige panden,
Bloklandstraat 190 (sinds september
2015) en Zwaanshals 288B (oplevering
najaar 2016) zijn of worden op een
vergelijkbare manier ontwikkeld. Elk van
de panden kent een op het pand geënte
‘community’ van bewoners en invulling
van de collectieve ruimten. In het najaar

Voorbij (vrijblijvende)
tijdelijkheid
Het is voor ons essentieel dat elk pand
sociaal en economisch zelfstandig
functioneert en dat het ‘recept’, dat
we in de praktijk hebben ontwikkeld,
ook herhaalbaar en schaalbaar is. Het
ontwikkelen van de eerste experimenten
is arbeidsintensief, maar op de lange
duur kan deze methode zonder al te
veel bemoeienis van de oorspronkelijke
initiatiefnemers worden ingezet. Alleen
op die manier kan een collectief van
woonwerkgroepen ontstaan dat een
daadwerkelijke bijdrage kan leveren aan

Stad in de Maak heeft veel contacten
in het buitenland. Regelmatig krijgen
we daardoor buitenlandse delegatie op
bezoek. Geen punt, we zijn dol op bezoek,
zelfs uit het buitenland. De verf in ons
kantoor aan de Pieter de Raadtstraat
was nog nauwelijks droog, of er stond
al een groepje Britse studenten voor
de deur. Er zijn sindsdien in de groepsruimte van De Stokerij al meerdere
presentaties en seminars gehouden
waarbij ook deelnemers uit andere
Europese landen betrokken waren.

In mei van dit jaar bezocht een groep
Europese stadsmakers onze locaties, als
onderdeel van een kennismakingsmiddag
waarbij ook andere locaties zoals ZOHO
werden aangedaan. Deze ‘buitenlandse
zaken’ zijn belangrijk voor ons, we
leren veel van vergelijkbare initiatieven
in het buitenland en omgekeerd leren de
bezoekers hopelijk weer wat van ons.

van 2016 wordt ook de Fabrique Urbaine
(onderdeel van het Schieblock) in beheer
genomen, terwijl op Noordplein 197b een
timmerwerkplaats wordt omgebouwd
tot collectieve wijkwerkplaatsvereniging.

de leefbaarheid van de stad, die verder gaat
dan louter tijdelijke leegstand tegengaan.
Terwijl het tijdelijk gebruik van leegstand voordelen kent (het geeft zonder
hoge voorinvestering de mogelijkheid
om met nieuwe vormen van wonen en
werken te experimenteren) geeft het
géén garanties voor de langere toekomst.
Daarom is de stichting begonnen met
het verkennen van de mogelijkheden tot
aankoop van dergelijk ‘onrendabel’ en
leegstaand vastgoed. Deze panden zullen
in samenwerking met een toekomstige

bewonersgroep duurzaam worden
ontwikkeld en daarna overgedragen aan
een coöperatie van deze bewoners. De
ervaringen en principes die ontwikkeld
zijn in de ‘proeftuin’ van het tijdelijk
beheer vormen een stevige basis waarmee
we met vertrouwen dit nieuwe avontuur
aan kunnen gaan.
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De economie van Stad in de Maak:
Een avontuurlijk rekensommetje
Wat drie jaar geleden startte als een
avontuurlijk
rekensommetje
om
een paar uitgerangeerde panden in
Rotterdam Noord weer aan de praat
te krijgen, is al snel uitgegroeid tot
een zoektocht naar een andersoortige
stedelijke economie. Dat was voor ons
een verrassing, maar is als je er wat
langer over denkt natuurlijk niet erg
verbazend. Een blik in de keuken van
Stad in de Maak. En een vooruitblik naar
wat er te komen staat!
Wie in het hart van onze stad
leegstaande panden ziet, terwijl veel
Rotterdammers de afgelopen jaren
moeite hebben om woon- en werkruimte
te betalen, voelt intuïtief dat de werkelijkheid hier op z’n kop staat. Dat hadden wij
ook, toen we begrepen dat de twee panden
in de Pieter de Raadtstraat in Rotterdam
– op nog geen drie minuten lopen van
het station – voor eigenaar Havensteder
eigenlijk uitgerangeerd waren. Deze
voormalige zeepfabriek en waterstokerij
was behoorlijk rauw en “uitgewoond”,
maar voor heel wat stadsbewoners toch
eigenlijk ook nog een best bruikbare
ruimte. Maar dan moet je er wel met
heel andere verwachtingen naar kijken.
Misschien, dachten we in de zomer van
2013, lukt het als we alles drastisch terugbrengen tot de kern: betaalbaar wonen
en werken. Zonder opsmuk, maar óók
zonder de luxe dat alles voor je geregeld
zal worden. Als we die pandjes weer aan
de praat wilden krijgen, zou het flink wat
zelf-service vergen!

Geldstromen klein houden
Een paar maanden later was het zover:
de panelen waar de begane grond mee
was dichtgetimmerd konden worden
weggehaald. De pandjes draaiden weer.
De kern van ons huishoudboekje werd
het uitgangspunt om panden als kleine
eenheden te zien, die zichzelf zoveel
mogelijk moeten organiseren, zowel
organisatorisch als economisch. Binnen
korte tijd ontdekten we daarvoor een
paar huisregels. Het basisprincipe is om –
zeker in een tijd dat veel Rotterdammers
nogal op hun portemonnee moeten
letten – de geldstromen klein te houden.
Met andere woorden: als er weinig
geld beschikbaar is, dan moet het waar
kan zoveel mogelijk vervangen worden
door andere bronnen. Zoals zelfwerkzaamheid door de gebruikers van
de panden (door bijvoorbeeld een deel
van je huur te betalen door onderhoudswerk uit te voeren). Of door voor
verbouwingen restmateriaal te gebruiken:
afvalstromen uit de stad worden zo gratis
of bijna gratis bouwmateriaal. En door de
ruimtes op de begane grond beschikbaar
te maken voor de gebruikers van het
pand, de bewoners uit de straat of anderen
in de stad: om te experimenteren met een
buurt- en wijkeconomie, of om dingen
te kunnen doen die in “normale” panden
financieel niet haalbaar (meer) zijn. Het
klinkt eenvoudig, maar het is niet voor
iedereen weggelegd. Het vergt wat handigheid, wat energie om je handen uit de
mouwen te steken. En soms dingen te

doen waarvan je niet had verwacht dat
je daar ook talent voor had (de rioolbuis
vervangen, bijvoorbeeld). Wat deze
pandjes laten zien is dat het anders kan,
maar ook dat het géén universele oplossing
is voor betaalbare huisvesting in de stad.
Geleende tijd
Er speelt nog iets mee. Stad in de Maak
heeft de pandjes voor een periode van tien
jaar – tijdelijk dus - tot haar beschikking
gekregen. Je zou dus kunnen stellen dat we
experimenteren in geleende tijd, terwijl
we op zoek zijn naar een oplossing die
ook op de lange termijn de betaalbaarheid van woon- en werkruimte kan
garanderen. Afgelopen jaar is daarom
de hulp ingeroepen van Martijn Jeroen
van der Linden; een bedrijfseconoom die
zich tot doel heeft gesteld om de manier
waarop de economie is ingericht op een
innovatievere, duurzamere manier te
organiseren. Dat, zo dachten we, zou wel
eens van pas kunnen komen in ons eigen
avontuur.
Duurzaam leven
Als pratend werd al snel duidelijk dat wat
de panden in de Pieter de Raadtstraat
(en in inmiddels ook in de Banierstraat,
Bloklandstraat en het Zwaanshals)
proberen te ontdekken is niet alleen
maar een manier van betaalbaar wonen
en werken, maar een “duurzaam” leven
in de stad. Dat kan alleen als er ook
economische draagkracht in de panden
ontstaat; bijvoorbeeld met kleinschalige

productie (de houtzagerij op de Pieter
de Raadtstraat is er een voorbeeld van).
Je zou je kunnen voorstellen dat in die
panden dus ook een deel van het
inkomen van de bewoners en gebruikers
kan worden “verdient”. En als je een
netwerk van dit soort panden in Rotterdam weet op te zetten kan er zo een eigen
economie ontstaan, die de aangesloten
Rotterdammers minder afhankelijk
maakt van de gillen van de “grote” economie buiten het netwerk. De afgelopen
jaren is daar op verschillende plekken in
de wereld al ervaring mee opgedaan: het
maakt je niet alleen economisch weerbaarder, maar ook sociaal krachtiger.
Tijdelijke micro-economie
Voor Stad in de Maak heeft dit twee
gevolgen. Allereerst wordt er in de
komende maanden gekeken voor welke
micro-economische activiteiten de begane
grond van de panden zich leent. Deze
ruimte (“meenten”, in oud Nederlands,
ofwel gezamenlijk ruimtes) worden met
een reeks pioniersactiviteiten op de test
gesteld. Hopelijk ontstaat hier zo de start
van een aantal nieuwe bedrijvigheden
in straat en wijk. Maar er is een
tweede aspect: het voorbijgaan van de
tijdelijkheid. Zoals al eerder beschreven
zijn de panden tijdelijk beschikbaar voor
Stad in de Maak – soms voor drie jaar,
soms voor tien jaar, maar in elk geval
komt er een eind aan. Om een veilige,
langdurige oplossing te geven voor
“duurzaam” leven in de stad moet die

tijdelijkheid ingewisseld worden voor
een zekere toekomt.
De tijdelijkheid voorbij
Een van de meest voor de hand liggende
manieren om dat te doen is de panden in
eigendom te krijgen. Dat is niet het eind
van het verhaal: je moet ze dan ook in
eigendom houden en ze niet als speelbal
in de vastgoedmarkt laten meedoen. Om
dat te bereiken moeten ze “uit de markt”
worden gehaald, of met andere woorden:
zo geparkeerd worden dat ze niet
beschikbaar zijn voor vastgoedmarkt en
speculatie. Wat een ingrijpend idee lijkt is
in sommige steden al werkelijkheid. Het
Meitshäusersyndikat heeft in een aantal
Duitse steden al tientallen panden uit de
markt gehaald en ze één voor één aan een
collectief van bewoners overgedragen.
In Nederland is er een vergelijkbaar
initiatief ontstaan (VrijCoop), waar Stad
in de Maak ook deel van uitmaakt. Maar
het begint met een spannend moment: de
eerste aankoop – en hoe die te betalen.
Ook daar hopen we binnenkort méér van
te weten!

Leren & Delen — p. 7

Bcademie: Now that you Are an artist,
you have to Be one!

Stad in de Maak maakt verwaarloosde en
dichtgetimmerde panden geschikt voor
allerlei vormen van wonen en werken.
Daarnaast stimuleren wij de bewoners om
hun werk in eigen handen te nemen. Een
van de voorbeelden van dit streven is de
Bcademie, die zijn thuis heeft gevonden
op de begane grond van ons pand aan de
Banierstraat 62.
De Bcademie is een initiatief van Alex
Jacobs en Daan den Houter om de kloof
tussen het behalen van een diploma aan
een kunstacademie en de autonome
beroepspraktijk te overbruggen. Als
hedendaagse kunstenaar moet je meer en
meer bewust zijn van de manier waarop
je als cultureel ondernemer in de wereld
staat. De Bcademie brengt jong talent
en bewezen talent samen in een zowel
gestructureerde als informele sfeer

waarbij de overdracht van informatie
zowel van gastdocent naar deelnemer
als van deelnemer naar deelnemer plaats
vindt.
Het doel van de Bcademie is niet
het artistiek-inhoudelijke gedeelte van
de beroepspraktijk als uitgangspunt te
nemen maar juist de relatie van het
artistiek inhoudelijk product van de deelnemers met de verschillende markten.
Galeries, curatoren, musea, initiatieven,
critici, subsidieverstrekkers, sponsoren,
bezoekers en andere gebruikers van
kunst hebben allemaal een andere, eigen
relatie met het artistiek inhoudelijk
product. Grip krijgen op deze relaties is
vaak een proces waar veel tijd overheen
gaat. De Bcademie heeft als doel dit proces
te versnellen. Naast de behandeling van
inhoudelijke vragen over o.a. integerheid,

noodzaak, context en relevantie is
er aandacht voor praktische vragen
over planning, budget, BTW, waarde,
subsidie enz.
Deelnemers van de Bcademie komen
elke eerste zondag van de maand samen
met twee gastdocenten. ’s Ochtends geven
alle studenten een presentatie van vijf
minuten wat ze de afgelopen maand
gedaan hebben en hebben ze vijf minuten
om een vraag te stellen die klassikaal
behandeld wordt. Beide gastdocenten
zijn de gehele dag aanwezig en praten
en adviseren mee. Per les nodigen we
een kunstenaar en iemand uit het veld
(curator, verzamelaar, directeur van
een instituut) uit. Na de lunch geven de
gast docenten een presentatie over hun
vakgebied en carrière. Wat ging er goed,
wat is er mislukt? Hoe kom je ertoe
kunstenaar te worden? Hoe ben je
succesvol geworden of waarom ben je
gestopt of van carrière gewisseld? Het
pad van een kunstenaar is niet rechtlijnig. Er zijn veel keuzes die je kunt
maken: Wat voor soort kunstenaar
wil je zijn? Hoe ga je om met galeries,
instituten, musea? Hoe presenteer je je
werk maar vooral ook hoe richt je je leven
in rondom je kunst? Wij bieden inzicht
in de verschillende mogelijkheden en
bespreken de keuzes die de gastdocenten
hebben gemaakt en de gevolgen daarvan. Dit helpt jonge kunstenaars om zich
sneller en scherper te positioneren en een
leven in te richten binnen de kunst.
De Bcademie dagen vinden plaats
op de begane grond ruimte van de
Banierstraat het ‘atelierpand’ van Stad
in de Maak. Zoals een van onze gast-

docenten het omschreef: ‘De ongedwongen, maar niet-vrijblijvende sfeer
werkt extra motiverend.’ Dit gevoel
streven wij na door onder andere een
goeie gezonde vegetarische lunch voor te
bereiden en de dag af te sluiten met een
informele borrel. Afgelopen jaar hebben
we één klas van 10 jonge kunstenaars
begeleid, waarmee we onder andere
exposities maakten op de Banierstraat,
bij Kers Gallery in Amsterdam, op de
beurs in Athene en een afsluitende expositie in de S/ASH GA\\ERY van Worm.

De toelatingen voor de Bcademie
2016-2017 zijn net afgerond en dit jaar
zullen we twee klassen van ieder 10
kunstenaars begeleiden. Meer informatie
op bcademie.nl

Circulair
verbouwen
Als je weinig hebt, is het altijd fijn om
iets cadeau te krijgen. Daarom, maar
ook omdat we vinden dat het belangrijk
is om de afvalberg een beetje kleiner te
maken, gebruikt Stad in de Maak bij het
verbouwen van de panden zo veel mogelijk
hergebruikt materiaal. Deelname aan de
zogenaamde circulaire economie, waarbij
zoveel mogelijk afvalstromen gesloten
worden, is ook om maatschappelijke
redenen belangrijk. We kunnen niet
oneindig lang doorgaan met het opmaken
of als afval verstoken van materiaal. De
grondstofvoorraad op aarde is eindig.
Hergebruik is in dat opzicht geen teken
van armoede meer, maar juist een vorm
van maatschappelijk verantwoord sparen,
een manier om ook nog wat voor latere
generaties over te laten. Eigenlijk is het
redden van de sloop van panden al een

mooi voorbeeld van hergebruik, er wordt
daarmee veel afval voorkomen. Maar ook
voor de grotere en kleinere verbouwingsklussen is oud materiaal geschikt. De
grootste voorraad gekregen materiaal die
wij in één keer kregen was een vrachtwagen vol met multiplex platen die
afkomstig waren van de bovenverdieping
van het Nieuwe Instituut. In plaats dat
deze in de verbrandingsoven zouden
belanden, konden wij er vier mooie
kamers van bouwen, inclusief een
voorgelakte vloer.

p. 8 — Culinair & Reizen

Kunstzinnig culinair

Eten en drinken verbroedert. Bij Stad in van echte Rotterdamse vlierbloesem.
de Maak is elke bijeenkomst daarom weer De productie loopt inmiddels in de
een aanleiding om lekker te koken en honderden flessen per jaar.
samen te eten. Soms zijn deze diners vaak
kunstwerken op zichzelf. De bewoners
van de Banierstraat presenteerden tijdens
de eerste Open Dag in juni bijvoorbeeld
een Verticaal Diner. De hapjes werden
daarbij als kunstwerken aan de muur
gepresenteerd. Voor het ontbijt van de
bijeenkomst Creative Mornings in de
herfst van 2015 maakten bewoners Ni
Nan en Roy een prachtige Chinese Food
Mountain die werd gepresenteerd op een
spiegelende tafel.
En bij eten hoort een drankje. En ook
dat wordt soms zelf gemaakt. Een biertje
uit de eigen Browery bijvoorbeeld. Of
een glaasje vlierbloesemwijn. Sinds enige
jaren maakt Daan den Houter zelf wijn

100% PUUR
ROTTERDAM

Uitje naar het zuiden
De bewoners van Stad in de Maak gaan
graag met vrienden op reis. Vorig jaar
bezochten wij bijvoorbeeld een aantal
kunstwerken en projecten in en met
de natuur, zoals de Ecokathedraal in
Heerenveen en een aantal Land Art
projecten in Flevoland.
Dit jaar waren we met een bus
vol in België. Daar bezochten we het
openluchtmuseum Verbeke Foundation
en Community Landtrust in Brussel, die
betaalbare woningen ontwikkeld.
Overal waar we komen maken we een
groepsfoto. Leuk voor later, en leuk voor
de krant.

WASBUUR
Wasbuur is een ruimte waar
je je was kan doen. Wasbuur
is klein. Wasbuur heeft een
wasmachine en een droger.
Wasbuur is er voor de buren.
Waar je even lang zitten
met een kopje koffie. Waar
de muziek op de klassieke
zender staat. Waar je zomaar
een zaagmachine kunt horen.
Waar je gebruik kan maken
van lokaal gemaakt wasmiddel. Waar je de je buren
tegenkomt.
Van Blankensteyn
Pieter de Raadtstraat 35-37
3033 VC Rotterdam
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