BOUWLAB NIJMEGEN
PROEFVELD VOOR HET NIEUWE WONEN
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28 maart t/m 23 september 2016
BouwLab Nijmegen was een tijdelijk proefveld op de Lentse
Warande waar we experimenteerden met nieuwe vormen
van wonen, bouwen en ontwerpen.
In ons programma lieten we zowel professionals als bewoners inspireren en meedenken over vernieuwende, toekomstbestendige ideeën rondom ‘het ideale (t)huis’.
facebook.com/bouwlabnijmegen
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Inleiding

opgeleverde gebied, gericht op de actuele stadsontwikke-

Op het in 2016 nieuw opgeleverde gebied aan de Lentse

sen, bijvoorbeeld om duurzamer of kleiner te wonen of om

ling in Nijmegen en de veranderende behoeftes van men-

Warande in Nijmegen is met BouwLab een opvallend en
levendig minidorp ontstaan: een tijdelijk proefveld waar we
een half jaar lang hebben geëxperimenteerd met nieuwe
vormen van wonen, bouwen en ontwerpen. Bewoners,
ondernemers, (overheids-, culturele-, en onderwijs-)
instellingen en professionals hebben in de totstandkoming van het dorp en in de bijbehorende programmering
invulling gegeven aan een nieuwe vorm van stadmaken op
kleine schaal. Op deze plek aan de nieuwe Spiegelwaal is
gebouwd, gewoond, gelogeerd, geëxperimenteerd met offgrid voorzieningen, hebben ontmoetingen en cross-overs
plaatsgevonden, is kennis gedeeld, hebben we elkaar geinspireerd, zijn ideeën ontwikkeld en zijn nieuwe inzichten
opgedaan over vernieuwende, toekomstbestendige ideeën
rondom het ideale (t)huis in het algemeen en specifiek voor

zelf je woon-of werkplek vorm te geven. Tevens hebben we
het programma gericht op de mogelijkheden die er liggen
om het experiment hiertoe in de tussentijd aan te gaan,
totdat plekken een definitieve invulling hebben gekregen.
Het Architectuurcentrum Nijmegen en Fabrikaat hebben
BouwLab geïnitieerd vanuit een gedeelde motivatie. Gezamenlijk hebben we door onze verschillende focus en werkwijze het vraagstuk vanuit een breed perspectief benaderd
en een veelzijdig programma kunnen neerzetten. BouwLab
heeft voor elk van onze organisaties een eigen betekenis en
impact gehad. Voor het Architectuurcentrum Nijmegen is
BouwLab een experiment op het gebied van placemaking
en het ervaarbaar maken van Tiny Housing door middel van
een open air expositie. Door het programma in BouwLab

het nieuwe Nijmegen-Noord.

zijn de nieuwe rivieroevers verkend en zijn er ideeën ont-

BouwLab heeft hiermee een rol vervuld in placemaking

potentie van de locatie. Dit heeft het Architectuurcentrum

voor het recent geopende Rivierpark en het aangrenzende
gebied de Waalsprong in Nijmegen dat de komende jaren

wikkeld over de architectonische en stedenbouwkundige
Nijmegen zichtbaarheid voor een nieuw publiek en nieuwe
samenwerkingspartners opgeleverd.

verder ontwikkeld zal worden. We hebben met elkaar nieuwe mogelijkheden laten zien voor het gebruik van dit pas
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Fabrikaat heeft met BouwLab het gesprek willen starten
over wat nieuwe vormen zijn om onze leefomgeving in te
richten, met aan de horizon het meerjarig placemaking
project GR#D*, waarbij een concreet vervolg kan worden
gegeven aan de opgedane kennis, ideeën, experiment en
vele samenwerkingen waarvoor BouwLab de basis heeft
gelegd.
In deze uitgave vindt u naast een beschrijving van het
minidorp en het bijbehorende programma meer informatie
over de achtergrond waartegen BouwLab zich heeft afgespeeld evenals de impact en het vervolg van BouwLab.
Wij wensen u veel leesplezier,
Katerien ter Meulen, directeur stichting Fabrikaat
Pepijn Sluiter, directeur Architectuurcentrum Nijmegen

*GR#D is een meerjarig placemaking project van Fabrikaat gericht op de
Waalsprong: de kersenboomgaard in Lent.
Meer info: facebook.com/grd024 / www.stichtingfabrikaat.nl
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Achtergrond en ontwikkelingen

Tijdens BouwLab Nijmegen hebben we diverse aspecten

Nijmegen groeit net als andere Nederlandse steden met

letterlijk gedaan door meerdere objecten en Tiny Houses

gemiddeld 8% per jaar.
De gemeente Nijmegen zet bij het huisvesten van de
bevolking in op de ontwikkeling van de Waalsprong en het
Waalfront. In de Waalsprong worden vooral eengezinswoningen ontwikkeld, in het Waalfront worden met name

van deze nieuwe woonvormen belicht. Dit hebben we
op de dijk te exposeren. Binnen het programma kwamen
pioniers en zelfbouwers ruim aan bod om hun ervaringen
te delen. Daarnaast hebben we de plek aan de Lentse Warande (tijdelijk) een nieuw gezicht gegeven en samen met
architecten, stedenbouwers en stadmakers nagedacht over

appartementen en duurdere koopwoningen gerealiseerd.

de toekomst van de locatie in het ‘nieuwe’ Nijmegen.

De bebouwing van dit nieuwe Nijmegen gaat in hoog tem-

Het van onderaf vorm geven aan tijdelijke initiatieven

po. Tegelijkertijd zijn er ook ontwikkelingen op woongebied
die tijdens de crisis zijn ontstaan en hun uitwerking hebben
op de bestaande en nieuwe stad. In de voormalige Honigfabriek hebben zich veel kleine ondernemers genesteld die
het stedelijk imago van de ontwikkelingen in het gebied
geheel voor hun rekening nemen. In de Waalsprong is er
met het experimentele ‘Plant je Vlag’ ruimte gegeven aan

die passen bij de veranderende behoeftes op woon- en
werkgebied stond hierbij centraal. Met BouwLab Nijmegen
hebben we een verandering ingezet, gesprekken gevoerd,
geëxperimenteerd en partijen betrokken om de mogelijkheden voor een ander gebruik van het gebied ervaarbaar
te maken. Door de reuring die dit met zich meebracht
ontstonden kansen voor meer bottom-up initiatieven.

eigenwijze zelfbouwers die de afgelopen jaren hun droom
konden verwezenlijken in een compacte, maar groene wijk.
Diverse woongroepen hebben in CPO constructies hun
ideale thuis kunnen bouwen, meestal met herbruikbare en
duurzame materialen.
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Fabrikaat organiseert placemaking projecten door beeldende kunst en ontwerp: tussentijdse plekken die wachten
op een definitieve bestemming krijgen reuring, een nieuw
gebruik en daarmee een nieuwe waarde. Bij de realisatie
van projecten verbinden we partijen aan elkaar die tezamen
bepalen hoe het definitieve ontwerp en gebruik eruit zal
zien.
In ons bijbehorend programma inspireren we zowel professionals, bewoners maar bijvoorbeeld ook studenten en
scholieren om de bestaande omgeving anders te bezien
en om mee te denken en vernieuwende ideeën te delen
over onze ideale leefomgeving. Wat we het afgelopen half
jaar in het klein hebben gedaan met BouwLab gaan we in
ons nieuwe placemaking project GR#D in het groot doen.
Ideeën, plannen en inzichten opgedaan op de Lentse Warande krijgen concreet vorm in een modulair frame waarin
mensen binnen een aangepaste regelgeving hun zelfontworpen woon- en werkplekken bouwen voor een tijdelijke
periode. Met dit experiment naar hoe mensen zelf invulling
geven aan hun leefomgeving op een nog onbebouwde plek
beogen we met dit leefbare kunstwerk een impuls te geven
aan de ontwikkeling van het gebied rondom de kersenboomgaard in Lent.
www.stichtingfabrikaat.nl | facebook.com/stichtingfabrikaat
www.facebook.com/grd024
10

11

Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het centrum
voor ideevorming en uitwisseling over architectuur, stedenbouwkunde en de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen.
In samenwerking met relevante partijen worden producties
opgezet, debat-avonden en activiteiten georganiseerd. Het
Architectuurcentrum Nijmegen zet daarbij haar kennis en
netwerk in om dilemma’s in de stad te duiden, op de agenda te zetten en oplossingen aan te dragen.
Kennis en deskundigheid vormen de basis voor inhoudelijke
verdieping. Door de opgedane kennis en inzichten te delen
biedt het Architectuurcentrum Nijmegen besluitenmakers uit de politiek, ontwikkelaars, bouwers en burgers de
middelen en inzichten om weloverwogen voor oplossingen
te kiezen die meerwaarde opleveren voor de ruimtelijke
kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij kijken we verder
dan de waan van de dag.
www.architectuurcentrumnijmegen.nl
facebook.com/architectuurcentrumnijmegen
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en. Over de hele periode hebben verschillende objecten en
huisjes plaatsgemaakt voor andere. Hiermee gaven we een

manieren om BouwLab zo duurzaam en zelfvoorzienend
mogelijk te laten functioneren. Door samen te werken met

om deze alternatieve woonvormen ook daadwerkelijk te
gebruiken en te beleven. In het minidorp kon je dan ook

donderdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend
voor publiek. Onze vrijwilligers gaven rondleidingen en
informatie, in de dome van MIR kon je bij Het Theeza(a)kje

en Fabrikaat rondleidingen en workshops verzorgd. MIR
heeft tevens gefungeerd als ontmoetingsplek en presen-
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MIR

Alphons ter Avest
Dé eye-catcher van BouwLab. De hele periode vond in dit
mobiele expeditiestation van kunstenaar Alphons ter Avest
een groot deel van het publieksprogramma plaats.
Uitgeklapt bestaat de constructie uit een 20ft container,
een kas en een dome. MIR wekt met zonnepanelen en een
windmolen zelf stroom op, zodat het overal ter wereld
onafhankelijk kan staan. Je kunt in MIR wonen en verblijven, daarnaast functioneert het station als werkplaats,
laboratorium, onderzoeksstation, ontmoetingsplek en
expositieruimte.
MIR biedt hiermee een vrijplaats voor experimenten, waar
kunstenaars de gelegenheid krijgen een werk te maken
waarin techniek, wetenschap en beeldende kunst samenkomen, gekoppeld aan een specifieke locatie.
Op BouwLab werden in de dome film-avonden, lezingen,
workshops en exposities gehouden en dronken mensen
op de dagen dat we open waren een kop koffie van Het
Theeza(a)kje.
In de kas verbouwden we onze eigen groenten en kruiden
en kon je documentaires bekijken.
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Solid family
Boomhuttenfest

Een kunstobject waarin je kunt overnachten. Dit bijzondere ontwerp is gebaseerd op de geometrische vormen
van de Platonic Solids: vijf afgesloten ruimten met als
buitenoppervlak identieke vlakken, lijnen en hoeken. Aan
weerszijden is een tweepersoonsbed geplaatst, waardoor
je hier met z’n vieren kunt overnachten. De constructie
is gemaakt van gerecyclede materialen, zo is het hout
eerder gebruikt als podiumdecoratie voor het dancefestival
Mysteryland. Solid Family is een ontwerp van Boomhuttenfest; een doorlopend social design project van ontwerpers
Sander Borsje en Tobias Krasenberg.
Op BouwLab kon je in dit object blijven logeren en wakker
worden met uitzicht over de Spiegelwaal.
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Waterlandhuisje
Peer van Ling, Reinoud Boland & Teun de Bok

Het Waterland-huisje is met 10 m2 een van de kleinste
huisje van Nederland en werd vanaf de opening enkele
weken verhuurd op BouwLab.
Het huisje is geïnspireerd op de traditionele bouwkunst van
de Zaanstreek en vernoemd naar Waterland; het veenweidegbied vlak boven Amsterdam.
Het huisje is een complete geïsoleerde woning, met
woonkamer, keuken, badkamer en slaapzolder. Het staat
op wielen en kan gemakkelijk verplaatst worden. De lage
kosten, de minieme milieubelasting en de grote flexibiliteit
maken Waterland-huisje geschikt voor diverse locaties. Een
Hollandse variant binnen de ‘tiny house movement’.
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‘Single’ Tiny House
Mill Home

Een luchtdicht en energiezuinig Tiny House gemaakt van
naadloos in elkaar passende sandwichpanelen. Architect
is Auke de Vor, die het huisje bedacht in opdracht van Mill
Panel uit Mill. De ‘Single’ die op BouwLab stond was de
kleinste in zijn soort, maar de voorzieningen in dit geprefabriceerde huisje zijn uitgebreid: er is een kookplaat, afzuigkap, vloerverwarming een boiler en mechanische ventilatie.
Het bijzondere aan de woning is niet de huiselijke vormgeving maar het feit dat wanden en dak tegelijk constructief
en scheidend zijn. Een idee van deurenfabrikant Mill-panel
die zijn deuren steeds dikker zag worden en dacht: laten
we er een huisje van bouwen. De huisjes van Mill Home zijn
volledig elektrisch en daarmee is de woning makkelijk aan
te sluiten op het net of met zonnepanelen zelfvoorzienend
te maken. Dit prototype werd op BouwLab bewoond en
getest door onze beheerders en wordt nu verder ontwikkelt
en op de markt gebracht.
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Watertoren
Rick Tegelaar & Arno Geesink

Rick Tegelaar van Atelier Rick Tegelaar en Arno Geesink
van Kraft architecten bedachten samen een low-budget
zelfvoorzienend watersysteem voor het Roofgarden festival
in Arnhem. De 7,6 meter hoge watertoren met een basin
van 1000 liter creëert voldoende druk voor een douche of
tappunt op locatie. De kleine windmolen op de top zorgt
voor de benodigde energie om water omhoog te pompen.
De toren is gemaakt van houten latten en stalen ringen
en kan door twee man worden opgebouwd en afgebroken.
Praktisch voor de reizende toren die BouwLab de gehele
periode van water voorzag.
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Afrikawoning
GB4All

Green Buildings for All (GB4ALL) heeft als missie:
If we can fly people to the moon, we should be able to
provide all humans a good, environmentally friendly,
comfortable and affordable house. Op BouwLab konden
we een stukje zien van de oplossingen die GB4ALL ontwikkelt voor de door hen gestelde uitdaging:
Voor landen en regio’s met behoefte aan elementaire
huisvesting ontwikkelden zij een volledig zelfvoorzienende
woning die past binnen een modulair systeem. De hele
zomer werd dit minihuisje met badkamer, keuken, veranda
en slaapplek voor twee personen via Airbnb verhuurd en
genoten logees ’s ochtends van een ontbijtje met uniek
uitzicht op Nijmegen.
Het modulaire systeem dat in deze woning gebruikt wordt
heeft GB4all doorontwikkeld en wordt nu ook gebruikt
voor woningbouwprojecten in Nederland. De voorbeelden
zijn te zien in Nijmegen-Noord, op steenworp afstand van
BouwLab. Fabrikaat en GB4all werken momenteel samen
om dit modulaire systeem een stap verder te brengen als
het framewerk voor GR#D.
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KAPKAR / SF-P7S
Frank Havermans voor Fabrikaat

In opdracht van Fabrikaat heeft kunstenaar Frank Havermans paviljoen KAPKAR / SF-P7S ontworpen en gerealiseerd, een plek waarin oude en nieuwe vormen van bouwen
samenkomen. In zijn ontwerp verwijst Havermans naar de
constructies van boerderijen die hebben moeten plaatsmaken voor de ontwikkeling van de Spiegelwaal in Nijmegen.
Deze traditionele huizen verdwijnen langzaam uit ons landschap terwijl we zoeken naar nieuwe vormen van bouwen
en wonen. Havermans zoekt in zijn ontwerp naar een toepassing van deze twee systemen die met elkaar in symbiose
zijn. In combinatie met hedendaagse materialen heeft hij
een hybride, demontabel en modulair gebint gecreëerd.
Voor de realisatie werkte Frank Havermans samen met
Mesh Construction Technology (MCT) dat het innovatieve
modulaire bouwsysteem KNØP heeft ontwikkeld, waarop
het paviljoen lijkt te zweven.
Het experimentele bouwwerk heeft een spannend architectonisch uiterlijk en een dynamische verschijningsvorm
waarmee een krachtig signaal wordt afgegeven dat architectuur ook vanuit een eenvoudige situatie kan worden
gecreëerd. KAPKAR / SF-P7S is hiermee het startpunt en
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katalysator van het prikkelen van de verbeelding en het
gesprek over hoe we zelf onze leefomgeving inrichten. In
combinatie met het programma dat Fabrikaat in samenwerking met andere culturele instellingen organiseert, is
KAPKAR / SF-P7S de plek waar mensen hun kennis delen
en verdiepen en waar ze geïnspireerd worden om zelf vorm
te geven aan deze ontwikkelingen. Het paviljoen vervult
dan ook een prominente rol in het placemaking project
GR#D en zal deze rol eerst vervullen vanaf de Lentse
Warande en daarna verplaatsen naar de kersenboomgaard,
waar het als eye-catcher boven de bomen vanaf ver te zien
zal zijn.
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Programma

van burgers hierin. De collectie van het museum is rijk aan

Om het gesprek optimaal op gang te brengen ontwik-

de eeuwen heen onze leefomgeving heeft vormgegeven.

geschiedenis en geeft zicht op de wijze waarop men door

kelden Fabrikaat en het Architectuurcentrum Nijmegen
speciaal voor BouwLab een publieksprogramma. Door als
initiators de samenwerking op te zoeken met uiteenlopende partijen belichtten we de thematiek vanuit verschillende perspectieven en brachten we een breed publiek bij
elkaar. Op deze manier verbonden we partijen aan elkaar,
ontstonden er nieuwe samenwerkingen en verzamelden we
verschillende zienswijzen.

Het door de kunstenaar geselecteerde object wordt uit de
museale context gehaald en gepresenteerd in KAPKAR /
SF-P7S, waardoor de betekenis van het object en de geschiedenis van het stadmaken op een nieuwe manier wordt
belicht, namelijk vanuit de huidige en vaak onconventionele kijk van de kunstenaar. Dit resulteert in een inspirerende
nieuwe blik op onze leefomgeving en de museale collectie
van Museum Het Valkhof, zowel voor de bezoeker, het
museum, als voor de kunstenaar.

De onderstaande programmaonderdelen hebben gefungeerd als pilot met als doel om vanuit een cross-sectorale
samenwerking een inhoudelijke verdieping op te zoeken en
meerwaarde te creëren voor de samenwerkende partners
met het oog op een langdurige samenwerking. Zo werd
in deze pilots de samenwerking opgezocht met culturele

Exposities in BouwLab
Op uitnodiging van Fabrikaat heeft Alphons ter Avest van
MIR de kunstprogrammering op BouwLab verzorgd, met
geselecteerde kunstenaars wiens werken zich sterk verhouden tot de stedelijke omgeving. Het experiment waar MIR

instellingen zoals Cultuurmij Oost en Museum Het Valkhof.

onder andere voor staat sluit aan bij de doelstellingen van

Talk Of The Town

station en paviljoen voor proefopstellingen en als tijdelijke

Een samenwerking van Fabrikaat en Museum Het Valkhof.

Fabrikaat: MIR wil zich profileren als vrijplaats, expeditiehuisvesting voor kunstenaars, installaties en kunstwerken.

Vanuit een object uit de collectie van Museum Het Valkhof
nemen kunstenaars het publiek drie avonden mee in hun
kijk- en denkwijze over stedelijke ontwikkeling en de rol
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B hungry & get fed
Fabrikaat
Onder leiding van trainer en moderator Marlies Leupen.
Vanuit de gedachte dat ideeën pas een stap verder komen
als je ze deelt, ontwikkelde Marlies Leupen het format B
hungry & get fed. Deze gedachte sluit aan bij werkwijze van
Fabrikaat en werkt als een katalysator in het concretiseren
van ideeën voor GR#D. We nodigden partijen als de gemeente, gebiedsontwikkelaars, de onderwijs- en ontwerpsector uit om tijdens B hungry samen verder te denken en
om vernieuwende ideeën een stap verder te brengen.
Deelnemers zijn pioniers die ideeën hebben over nieuwe
manieren van bouwen, wonen of werken en hoe je dit
vanuit een gemeenschappelijkheid kan doen. Dit kunnen
bijvoorbeeld geïnteresseerde bewoners zijn, architecten,
kunstenaars, maar ook ondernemers of investeerders.
Binnen het project GR#D krijgen vernieuwende ideeën een
kans om gerealiseerd te worden, gezien de aangepaste
regelgeving binnen het beleid van TAG (Tijdelijk Anders
Gebruik) van de gemeente Nijmegen.
Naast het publieksprogramma voor BouwLab hebben het
Architectuurcentrum Nijmegen en Fabrikaat vanuit overige
activiteiten binnen hun organisatie programma gemaakt
gerelateerd aan het thema.
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Kick-off BouwLab

Expeditie Nieuw Nijmegen
Fabrikaat

Op 28 maart werd het Rivierpark Nijmegen officieel geopend voor publiek. Wat zijn de mogelijkheden van dit nieu-

In ons alledaagse gebruik van de stad zijn we ons vaak

we gebied en hoe kunnen we deze plek gaan gebruiken?

niet bewust van het verleden en van de manier waarop al

Het groeiende experiment BouwLab gaf een prikkelend

die mensen vóór ons de stad hebben ervaren of gebruikt.

voorproefje met twee opvallende en krachtige architectu-

Ontdekkingreiziger Hans Jungerius wijst ons op sporen die

rale constructies: het stalen frame van MIR en de Waterto-

deze verhalen vertellen, verhalen die invloed hebben op

ren. Deze maken nieuwsgierig naar wat er gaat komen.

de manier waarop je een stad beleeft. Na op expeditie te
zijn geweest kijk je niet meer op dezelfde manier naar je
omgeving.
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APRIL

MEI

Opening BouwLab

Exposities in BouwLab | Jelle Buma
Fabrikaat

BouwLab gooit haar deuren voor het eerst open voor
publiek. Katerien ter Meulen (Fabrikaat) en Pepijn Sluiter

Jelle Buma, wiens drumperformances zich altijd sterk

(ACN) zetten de achtergronden uiteen waarom BouwLab

verhouden tot de ritmes van de stad, verkeer en snelheid,

door hen is geïnitieerd en geven een voorproefje van het

gebruikt de verlengde Waalbrug als decor en klankkast.

komende programma. Bezoekers kunnen de objecten en

In de ‘drum’n’soundscapes’ van Buma wisselen mens en

huisjes van binnen bekijken en in gesprek gaan met de

machine van rol. Spelend onder de verlengde brug naast

kunstenaars, ontwerpers en ontwikkelaars. Er kon worden

BouwLab worden de stad en het razende verkeer als mede-

meegedaan aan een workshop Lattedralen en bezoekers

speler uitgedaagd.

konden hun ideeën over hun ideale woonplek delen.
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Exposities in BouwLab | Rosa Helldorfer &

26

Anouk Mastenbroek
Fabrikaat

JUNI

De kunstenaars Rosa Helldorfer en Anouk Mastenbroek zijn
beiden gefascineerd door stedelijke omgevingen waar oude
en nieuwe architectuur elkaar ontmoeten. Als kunstenaarsduo maken ze ruimtelijke tekeningen van deze gebieden
waarin ze architecturale eigenschappen van een plek onderzoeken en op een alternatieve manier zichtbaar maken.
Speciaal voor BouwLab hebben zij het werk ‘Spiegelstad’
gerealiseerd: de overgebleven kolossale wegversperringen
uit de Tweede Wereldoorlog op de Lentse Warande vormen
het middelpunt van dit tijdelijk werk. Daaromheen laten
ze een ruimtelijke vertaling zien van de plattegrond van
Nijmegen-Noord. Hiermee prikkelen ze de bezoeker om
anders te kijken naar het opgeleverde gebied.
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Opening KAPKAR / SF-P7S

2

Fabrikaat

JULI

In opdracht van Fabrikaat ontwierp kunstenaar Frank
Havermans een paviljoen waarin oude en nieuwe manieren
van bouwen en wonen samenkomen. Blinkend in de zon
werd het experimentele en futuristisch ogende KAPKAR /
SF-P7S feestelijk geopend door Mathieu Schouten, landschapsarchitect en hoofdontwerper van het project Ruimte
voor de Waal. Voor één nacht veranderde het paviljoen in
een dansvloer, met muziek van dj Kim Klein Koerkamp.
Met dit paviljoen wil Fabrikaat een levendige plek creëren
waar vanuit verschillende invalshoeken wordt gediscussieerd over en vormgegeven aan de ontwikkelingen die
plaatsvinden rondom het nieuwe wonen en stadmaken.
In het publieksprogramma dat we in KAPKAR / SF-P7S
organiseren willen we iedereen inspireren en uitdagen om
zijn/ haar eigen ideeën over de ideale woon- werkplek te
concretiseren. In GR#D, het nieuwe placemaking project
van Fabrikaat, kun je je ideale plek bouwen voor een tijdelijke periode in een modulair frame. Het paviljoen vervult
dan ook een prominente rol in GR#D en zal deze rol eerst
vervullen vanaf de Lentse Warande en daarna verplaatsen
naar de kersenboomgaard, waar het als eye-catcher boven
de bomen vanaf ver te zien zal zijn.
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Bouwpakket Tiny Housing in
Nederland

7

JULI
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Onder leiding van moderator Angela Verkuijlen

Tiny Housing is hot: binnen een jaar tijd is er een enorme
interesse ontstaan voor deze nieuwe woonvorm. In Nederland, en dus ook in Nijmegen.
Samen met de voortrekkers van de Tiny Houses movement,
ontwerpers, bouwers, bewoners en beleidsmakers, waaronder wethouder wonen Bert Velthuis, kijken we naar de
laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Volgens ontwerpers Laurens van der Wal, architect en
oprichter van Short Sighted Architecture en Vincent Höfte,
architect en mede-oprichter Buro Walden, zijn steeds meer
mensen op zoek naar kleine, flexibele woningen voor minder geld. De Nederlandse exponent van Tiny Housing blijkt
inventief en creatief. De kleine woning is soms deel van een
gemeenschap, kan een toren zijn op een ‘restkavel’ in een
Vinexwijk, is vaak flexibel en uitbreidbaar. Met name de
flexibiliteit is essentieel om de woningen aan te laten sluiten bij de veranderende behoefte van de bouwer/bewoner.
Toch is het zelfvoorzienend maken van een enkele woning
volgens Laurens duur en vaak minder efficiënt. Tiny House
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liefhebbers zouden daarom ook na moeten denken over
het collectief inrichten van hun voorzieningen. “Flexibel
bouwen en intensief gebruik van de ruimte zijn inherent
aan wonen in de stad. Het fenomeen Tiny Housing zal
zich aan moeten passen aan de Nederlandse context van
schaarse ruimte. Klein wonen met elkaar en met gedeelde
voorzieningen is daarbij al een behoorlijke verandering ten
opzichte van je eigen woning op wielen in de wilde natuur.”
Van Daniël Venneman, architect en mede-oprichter De
Woonpioniers, leren we wat er komt kijken bij het zelfvoorzienend maken van een Tiny House. Hij bouwde onder andere de ‘Hermit House’: een ecologische, op maat te maken
zelfvoorzienende woning.
Tenslotte geeft Auke de Vor, architect en oprichter van
Plek 7, een indruk van de Mill Home die te zien was op het
BouwLab (zie pagina 22).
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B hungry & get fed

8

Fabrikaat

JULI

Kunstenaars, creatieve ondernemers en particulieren
krijgen de kans om hun ideeën over het nieuwe wonen voor
publiek te pitchen. Deelnemers zijn pioniers die ideeën
hebben over hoe zij met een grote mate van vrijheid in
regelgeving willen bouwen, wonen of op een andere manier
vormgeven aan hun leefplek. Hun plannen krijgen concreet
vervolg in GR#D, het nieuwe placemaking project van
Fabrikaat.
In deze eerste editie pitchen Hans Olthaar van GB4all,
Jan-Paul Kimmel van MCT Mesh Construction Technology,
Patrick Schreven van ORGA-bouw, Hidde Blom van Het
Theez(a)akje, Marcel Budding van 100% ZONNIG en Katerien ter Meulen van Fabrikaat hun ideeën.
Zo is de missie van Marcel Budding van 100% ZONNIG om
Nederland energieneutraal te maken. Met hun zonnepanelen leveren zij al een hele concrete bijdrage aan dit doel.
Op BouwLab installeerden zij een zonnedek waarmee het
minidorp haar eigen stroom opwekte. Nu zoeken ze samen
met gebruikers naar manieren om GR#D zo zelfvoorzienend
mogelijk te maken. En de ondernemers van MCT ontwikkel48
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den een innovatief bouwsysteem genaamd KNØP, waarmee
je snel, sterk, demontabel en duurzaam constructies kunt
maken die je zelf in en uit elkaar kunt zetten. Nu zoeken
zij de samenwerking op met kunstenaars, ontwerpers en
producenten om het systeem verder te ontwikkelen en uit
te breiden. Eerder realiseerden zij in samenwerking met
kunstenaar Frank Havermans KAPKAR / SF-P7S, waarin
KNØP een dragende functie heeft. Het publiek hielp de
deelnemers deze avond een stap verder door mee te denken, aan te haken of hun netwerk in te zetten.
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Talk Of The Town | Jelle Buma
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Zowel museaal als muzikaal staat op de avond van Jelle
Buma, geluidskunstenaar, de schoonheid van het ongewenste centraal.
Buma dook uit het depot van het museum oude haardstenen op, sloopafval uit 16de-eeuwse huizen, waarmee hij
illustreert wat de waarde van afval kan zijn voor muziek.
Afval, de gejaagdheid en geluiden van de stad, die verdwijnen als niemand ze opvallen, zijn terugkerende elementen
in zijn composities. In zijn werk onderzoekt en selecteert
Buma ‘afvalgeluiden’ en maakt hiervan nieuwe muziek. Het
laat ons inzien dat wanneer we anders naar de geluiden in
onze leefomgeving luisteren we er schoonheid in kunnen
ontdekken. Voor hoofd collecties van Museum Het Valkhof Barbara Kruijsen is de parallel tevens gelegd naar de
haardsteen: “De haardsteen krijgt na uiteenzetting van de
kijk- en denkwijze van Jelle Buma een andere betekenis die
net zo relevant is als de museale waarde van het collectiestuk.” De collectie van het museum bevat veel materiaal uit
beerputten, dat op een bepaald moment door iemand als
afval is bestempeld.
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Speciaal voor Talk Of The Town componeerde Buma een
nummer met het geluid van de incheck-poortjes van het
openbaar vervoer (“de soundrack van de treinforens”).
Hij zette zijn conclusies kracht bij met een performance
in KAPKAR / SF-P7S, met de lichten van de auto’s op de
Waalbrug op de achtergrond.
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Talk Of The Town | Erik Sep

18

Fabrikaat
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Aan de hand van een Romeinse baksteen uit de collectie
van het museum en voorbeelden uit de 20e eeuwse architectuur maakt Erik Sep in de tweede Talk Of The Town een
verbinding met Neurotopia, de miniatuurstad die hij als
kunstenaar ontwikkelt.
In deze miniatuurwereld, waar net als in een echte stad een
permanent proces van bouwen, slopen, reorganiseren en
herontwikkeling te zien is, herschept hij de moderne wereld
en verbeeldt hij de maakbaarheid van een samenleving. De
baksteen uit het museum is er duidelijk een van zijn tijd: hij
is wel drie keer groter dan de bakstenen van nu. Dit zegt
iets over de grootse manier van bouwen van die tijd.
Sep is altijd op zoek naar bijzondere bouwstenen en materialen, de meeste van de gebouwen in Neurotopia zijn
opgetrokken uit zelf-gegoten steentjes en gevonden materialen. Wat Sep in zijn werk op schaal tot stand brengt is
een fantasievolle weerslag van de structuren waarin we ons
dagelijks begeven. In BouwLab gaat hij de discussie aan met
het publiek. Hoe wil jij wonen in een samenleving waarin de
mogelijkheden steeds diverser worden? In welke mate kun
je daar als burger mee experimenteren? En in hoeverre kun
je je vooraf bedenken wat prettig wonen is?
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Refugee Republic in BouwLab

KloosterKino in BouwLab

Een project van Jan Rothuizen, Dirk-Jan Visser en Martijn

Samen met Fabrikaat selecteerde KloosterKino bijzondere

van Tol.

korte kunstzinnige animatiefilms, die diverse aspecten

Deze unieke interactieve docu over vluchtelingenkamp

van een stad laten zien. Bijvoorbeeld hoe we wel of juist

Domiz in Noord-Irak geeft een actueel beeld over hoe

niet met elkaar samenleven in een stad of de invloed van

mensen noodgedwongen op een spontane manier een wijk

technologische ontwikkelingen. Onder andere ‘Suleima’ van

neerzetten. Dit tijdelijke verblijf is uitgegroeid tot mini-

Jalal Maghout en ‘The Loneliest Stoplight van Bill Plympt-

maatschappij, met vluchtelingen als burgers en hulporgani-

on werden getoond. De MIR werd voor deze gelegenheid

saties als overheden. In Talk Of The Town lichtte Rothuizen

omgetoverd tot lounge/ bioscoopzaal met hangmatten en

dit project toe.

matrassen.

Fabrikaat
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Fabrikaat
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Exposities in BouwLab
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| Karel van der Eijk |
Fabrikaat

AUG

Karel van der Eijk presenteerde zijn kolossale opblaasbare installatie gebouwd van vuilniszakken, draagtassen en
ander gebruikt plastic wegwerpmateriaal. Aan de uiteinden
van de zakken zitten zelfgemaakte fluiten gemonteerd die
verschillend gestemd zijn.
Zodra ventilatoren er leven in blazen nemen de zakken
volume in en worden ze statig en monumentaal. Eenmaal
op spanning treden de fluiten in werking en is er een
overweldigend orkest van fluitengeschal te horen. Na een
uur blazen de fluiten hun laatste adem uit, schrompelt de
sculptuur ineen en keert de rust terug.
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Ideeënpresentatie en expositie: De adaptieve dijk
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SEPT
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Michel Schreinemachers (NEXT Architects) en Johan
Blokland (opZoom architecten) laten zien hoe we in Nederland met onze dijken omgaan, wat daar op aan te merken
valt en welke kansen er liggen.
Anders dan aan de harde kades van de zuidoevers, is het
rivierenlandschap kenmerkend voor de identiteit van
Nijmegen Noord. Dit landschap is door de eeuwen heen
dynamisch, maar ontwikkeld zich zo langzaam dat het tegelijkertijd een stabiel gegeven is voor meerdere generaties.
Toch wordt er met de plannen aan de dijken omgegaan
alsof het normale projectontwikkeling betreft: projecten
moeten vooral snel worden opgeleverd.
Daarom zou je de planning van een dijkverhoging of teruglegging beter kunnen zien als een continue proces. Bewoners worden in een vroeg stadium betrokken bij de plannen
en kunnen zo blijven wonen in ‘hun’ landschap. Beheerders
kunnen alvast woningen aankopen die aan de dijk worden
aangeboden om gedwongen uitzetting te voorkomen of de
gewonnen grond beter op locatie te verwerken.
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Een tweede ontwikkeling is het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van dijken naar verschillende overheden, ten koste van het gebruik. Vroeger kon de
boer, die net achter de dijk zijn land had, via de scheepvaart
zijn producten vervoeren. Hij was van de dijk afhankelijk
en had belang bij het onderhouden en tijdig signaleren van
verzwakkingen. Deze taak van dijkbewaking ligt inmiddels
geheel bij een ‘stapeling van overheden’ die uit bezorgdheid
elke activiteit zo ver mogelijk van de dijken weghouden.
Een alternatief voor deze ontwikkeling is het neerleggen
van de verantwoordelijkheid van het gebruik van de dijk
bij een zogenaamd ‘dijkschap’. Het dijkschap, met daarin
betrokken bewoners en ondernemers aan de dijk, neemt de
verantwoordelijkheid voor gebruik van een dijkvlak terwijl
het waterschap de controle houdt over de waterveiligheid.
De dijken worden zo weer geliefde en actieve plekken in het
landschap. Met hun pleidooi voor een inclusiever gebruik
van de dijken in het gebied, worden het aanwezige publiek en stedenbouwkundigen van de gemeente Nijmegen
aangespoord om de kansen die zich hier voordoen beter te
benutten.
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Kunstenaars, creatieve ondernemers en particulieren
krijgen de kans om hun ideeën over het nieuwe wonen voor
publiek te pitchen. Deelnemers zijn pioniers die ideeën
hebben over hoe zij met een grote mate van vrijheid in
regelgeving willen bouwen, wonen of op een andere manier
vormgeven aan hun leefplek. Hun plannen krijgen concreet
vervolg in GR#D, het nieuwe placemaking project van
Fabrikaat.
Tijdens deze tweede editie zijn het met name ontwerpers,
kunstenaars en architecten die hun ideeën presenteren.
Als je het helemaal zelf voor het zeggen had, hoe zou jouw
ideale leefplek er dan uitzien? En hoe kun je met weinig
investeringskosten duurzaam bouwen? Wat zijn de kansen
voor creatieve ondernemers in GR#D?
Zo presenteerde ontwerper Jordan Artisan zijn ideeën over
een op hunebedden geïnspireerde ruimte en toonden architect Wim Kol samen met zijn dochter en curator Simone Kol
hun bijzondere en niet alledaagse architectonisch ontwerp
waarvoor zij op zoek zijn naar een gebruiker. Kunstenaar
Korneel Jeuken zocht naar het ideale atelier en naar de
mogelijkheden die GR#D biedt om op een nieuwe manier
66

67

te ondernemen. Geïnteresseerde bewoners van GR#D
Peter en Nikkie van den Hoogen toonden hun ideeën over
de combinatie van een Tiny House en leembouw en hoe dit
mogelijk is in GR#D. Het publiek hielp de deelnemers deze
avond een stap verder door mee te denken, aan te haken of
hun netwerk in te zetten.
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Ideeënpresentatie: Wonen
aan de Waal

13
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Sander Klein Obbink, NieuwBlauw stedenbouw en landschap, presenteert zijn ideeën over de toekomst van de
Lentse Warande aan beleidsmakers, architecten en geinteresserden. Centrale vraagstelling van de avond is:
hoe wordt Nijmegen een stad die de rivier vol overgave
omarmt?
De Lentse Warande is geïnspireerd op de rivieroever van
Orleans. Maar Lent is geen Orleans; hier ontbreekt een
stedelijk achterland. Nog een opvallende conclusie uit de
vergelijking met andere riviersteden als Antwerpen, Parijs
en Maastricht: er zijn voldoende bruggen, maar de afstand
tussen noord en zuid blijft in verhouding groot. De ervaring
van een rivier die door een stad stroomt is een ervaring
die alleen mogelijk wordt als er ook aan de noordkant een
grote mate van stedelijkheid is.
Met deze constateringen in het achterhoofd presenteert
Nieuw Blauw drie ontwikkelingsconcepten:
1)

Nijmegen kan zijn oorspronkelijke ambitie doorzetten en zich aan de Noordkant van de Waal dui-
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delijk als stad profileren door hogere woontorens
aan de dijk te zetten die samen een herkenbaar
stedelijk waterfront vormen. Deze radicale stedelijke invulling gaat ten koste van het tuindersdorp
Lent.
2)

De oever biedt de mogelijkheid om de entree van
de stad met één duidelijk landmark te benadrukken. Deze landmark heeft een publieke functie.
Een icoon in een dijkpark met voornamelijk sociaal-culturele functies.

3)

Wonen aan de dijk wordt markant, met de dijk als
basis voor lagere woonblokken. De achtergelegen
Lentse woningbouw wordt gerespecteerd en de
overgang in bebouwingstype en hoogteverschil
tussen bestaand en nieuw verloopt geleidelijk in
een getrapt (woon)landschap.

NieuwBlauw pleit voor een consistente denklijn en een
bewuste ontwikkeling van publieke ruimten in het gebied.
Sla een eigen pad in en volg niet alleen maar de vraag van
de ontwikkelaars. Benut de kansen die de Warande biedt en
speel in op de nieuwe situatie. Dit betekent ook dat je naast
woningsbouw breder moet programmeren om van Nijmegen Noord een duurzaam stadsdeel te maken.
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Talk Of The Town | Jan Rothuizen
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Jan Rothuizen wandelt over de hele wereld door steden.
Tijdens deze wandelingen noteert hij wat hij ziet, denkt
en voelt. Het levert plattegronden op die niet alleen een
verslag zijn van wat er is, maar die ook laten zien hoe hij, of
zijn gezelschap, de stad ervaart.
Voorafgaand aan deze avond dook hij in de archieven van
het museum, waar hij stuitte op een prent van Jan Rombout
uit 1944, vol scenes uit het dagelijks leven tijdens de oorlog
in Nijmegen. Jan ziet in deze tekening veel overeenkomsten
met zijn eigen werk, waarin hij verslag doet van verschillende plekken tegelijk en waarin beeld en tekst elkaar versterken. In de intieme sfeer van paviljoen KAPKAR / SF-P7S
lichtte Barbara Kruijsen, hoofd collecties van het museum,
de prent toe en kwam het gesprek op gang over verschillende manieren van stadmaken, de stad ervaren en dit
zichtbaar maken. Ter illustratie van zijn manier van werken
nam Jan Rothuizen ons onder andere mee in zijn project
Refugee Republic, dat de weken ervoor werd getoond aan
het publiek van BouwLab.
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Slotfeest BouwLab
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Samen met iedereen die aan BouwLab heeft bijgedragen en
ons publiek blikten we terug op het inspirerende experiment dat we met het minidorp op de Lentse Warande
hebben neergezet. We gooiden de deuren nog één keer los
voor een laatste dans. In de dome van MIR kon je je eigen
composities groots projecteren op het tentdoek en draaide
dj Kim Klein Koerkamp. Paviljoen KAPKAR / SF-P7S veranderde in KAPKAR/AOKE, waar je je foute nummers aan kon
vragen én zingen bij de Karaoke Company.
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Terugblik en vervolg

In dit paviljoen vervolgt Fabrikaat haar programma zoals

Fabrikaat

re culturele instellingen, bewoners, professionals en de

Fabrikaat heeft BouwLab geïnitieerd als voorloper op het

voorlopig nog dé plek waar het gesprek wordt gevoerd

ontwikkeld voor BouwLab, in samenwerking met andegemeente Nijmegen. De Lentse Warande blijft daarmee

placemaking project GR#D.
We hebben hiermee een eerste stap willen zetten in het
creëren van draagvlak en uitbreiden van een GR#D-community. BouwLab is voor ons een pilot geweest waarin we
verschillende aspecten van dit placemaking project hebben
kunnen testen, zodat we het met GR#D in het groot
kunnen uitvoeren. Tevens heeft het ons veel kennis en

omtrent nieuwe vormen van wonen en stadmaken in het
algemeen en specifiek gericht op de ontwikkelingen in
Nijmegen-Noord.
Meer informatie over Fabrikaat en onze projecten kun je vinden op
www.stichtingfabrikaat.nl, www.facebook.com/stichtingfabrikaat
en op www.facebook.com/grd024.

inspiratie opgeleverd: van concrete ideeën m.b.t. onconventionele vormgeving en functionaliteit en oplossingen
voor duurzame vormen van bouwen tot en met nieuwe
zienswijzen op onze publieke omgeving.
Ook heeft BouwLab ons een nieuw publiek en vele nieuwe
samenwerkingen gebracht, met een groot aantal van deze
partijen geven wij in het vervolg vorm aan GR#D en het
bijbehorende programma in KAPKAR/ SF-P7S. Dit paviljoen (zie pagina 29) is een eerste zichtbare nakomeling van
BouwLab.
KAPKAR / SF-P7S blijft gedurende een jaar zijn platformfunctie vervullen op de Lentse Warande, waarna het deze
functie zal voortzetten in de kersenboomgaard in Lent.
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Terugblik en vervolg

grens van een stedelijke kade en een landelijk achterland

Architectuurcentrum Nijmegen

bod in onze special Nieuw Nijmegen: Identiteit van een

drong zich daarbij op. Dit komt volgend jaar uitgebreid aan

Het BouwLab Nijmegen past binnen de doelstelling van het
Architectuurcentrum Nijmegen om activiteiten op locatie
te organiseren. Om de actualiteit tastbaar te maken, ideeen uit te wisselen, te inspireren en nieuwe belangstellenden

groeiende stad.
Meer informatie over het Architectuurcentrum Nijmegen kun je
vinden op: www.architectuurcentrumnijmegen.nl |
www.facebook.com/architectuurcentrumnijmegen.

te leren kennen is het BouwLab zeer waardevol geweest.
Veel bezoekers waren op ontdekkingsreis door het net opgeleverde gebied en maakten zo voor de eerste keer kennis
met het Architectuurcentrum. En omdat het thema Tiny
Housing aansloot bij de actualiteit kwamen veel geïnteresseerden ook gericht kijken naar deze nieuwe woonvorm.
Voor het Architectuurcentrum bood het BouwLab Nijmegen dus een kans om een breder publiek te leren kennen
en te interesseren voor architectuur, (steden)bouwkunde
en ruimtelijke ontwikkelingen in Nijmegen. Gemiddeld
brachten tussen de 20 en 200 mensen per dag een bezoek
aan het BouwLab. Daarom zullen we ook in de toekomst te
vinden zijn op de plekken waar Nijmegen zich ontwikkeld
of waar urgentie vereist is.
Daarnaast hebben we de locatie aan de Lentse Warande
goed leren kennen. De problematiek van het bouwen op de
80
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Dankwoord

gebracht in BouwLab: de vele vrijwilligers van

Het project BouwLab heeft niet kunnen plaatsvinden

Dirksen, Rick Hakkens, Jose Hegeman, Wim Kol, Michiel

Architectuurcentrum Nijmegen en Fabrikaat: Brigitte

zonder de steun van de gemeente Nijmegen en de omwonenden van de Lentse Warande. Ook hebben het Architectuurcentrum Nijmegen en Fabrikaat de organisatie voor
BouwLab, het programma en de realisatie van het paviljoen
KAPKAR / SF-P7S niet op zich kunnen nemen zonder de
steun van de volgende fondsen en sponsoren: het Stimuleringsfonds voor de creatieve Industrie, SCIN Gemeente
Nijmegen, Bankgiroloterij fonds, Ruimte voor de Waal,

Kruidenier, Ellen van Lotringen, Koen Meijaard, Olof Middelbeek, Willem Pater, Anita Reitsema, Tom Smits, Karin
van de Ven, Maarten de Vletter, Nel Willems, Michiel van
Zoest, Coby van Tilborg, Sietske Agelink, Tom Hopman, Eva
Ruban en Edith Giesbert, de beheerders Eelco Mur, Marjolein Abegg, David Keus, Ward Boeijen en Jeroen Clemens
en natuurlijk Hidde Blom, Anne-lena de Vletter en Pim van
Dijk van Het Theeza(a)kje.

Mondriaanfonds, Bouwfonds cultuurfonds, Poelmann van
den Broek advocaten en Giesbers bouw en ontwikkeling.
BouwLab heeft mede vorm gekregen door de vele ondernemers, kunstenaars en instellingen die zich zo hebben
ingezet voor de voorzieningen, het programma en de
objecten, we bedanken: 100%zonnig, GB4all,
Het Theeza(a)kje, MCT, MIR, Museum het Valkhof,
KloosterKino, Frank Havermans, de gemeente Nijmegen,
Mill-Home en Dar Nijmegen.
In het bijzonder bedanken we de mensen die zich vrijwel
dagelijks hebben ingezet om het publiek te voorzien van
informatie, het terrein hebben beheerd en leven hebben
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Bezoekersaantallen
BouwLab open air expo: 18.000
(inclusief bezoekers van de opening Rivierpark Nijmegen,
Giro d’Italia en de Vierdaagse Nijmegen)

Publieksprogramma: 440
Randprogrammering: 370
Op aanvraag: 500
Facebook: 987 likes
Totaal: 20.297

Fotocredits:
p. 23 - Mill Home
p. 44 - 47 - 62 - 70 - Thea van den Heuvel fotografie |
www.th-fotografie.nl
p. 52 - 55 - Edwin Smits | www.edwinsmits.nl
p. 28 - 31 - 42 - René de Wit | www.architectuurfotografie.com
p. 29 - 60 – Alphons ter Avest | www.alphonsteravest.nl
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