Vrijdag 16 en zaterdag 17
juni is het de Dag van de
Architectuur. Bijzondere
gebouwen zetten de deuren
open en er zijn tours, talks,
exposities, cinema
en nightwalks.
Duurzaam en gezond stad
maken is waar het deze twee
dagen allemaal om draait.
In dit bijzondere magazine van
Architectuurcentrum Aorta en
De Dakhaas vind je het programma
en achtergrondverhalen over de
locaties en thema’s.

Stel zelf je route samen en meld je aan
voor de activiteiten die jij wilt bezoeken!
Het volledige en meest actuele
programma vind je op www.aorta.nu.

VOORWOORD

INHOUD

EEN DAKHAAS VAN DE
ARCHITECTUUR?!

INHOUD

De Dakhaas (mocht je ons nog niet kennen) is een onafhankelijk magazine
over Utrecht. Een grote groep vrijwilligers leeft zich drie keer per jaar uit in
het maken van teksten, foto’s, illustraties en de beste vormgeving. Ons doel
is altijd om een andere kant van de stad te laten zien dan het platgetreden
Utrecht dat je gewend bent.
En daarmee sluit De Dakhaas natuurlijk perfect aan bij de Dag van de
Architectuur. Op 16 en 17 juni krijg je de kans om je stad op een nieuwe
manier te bekijken en te gluren op plekken waar je nog nooit binnen bent
geweest. Je kunt meer te weten komen over wat die vele hijskranen aan de
horizon toch te betekenen hebben, en over de manier waarop Utrecht zich
klaarmaakt voor een duurzame en fijne toekomst voor alle inwoners.
Daarom hebben we samen dit magazine gemaakt. Er staan achtergrondverhalen in over de plaatsen en thema’s waar de Dag van de Architectuur
zich op richt. Tom Janssen, een van onze favoriete fotografen, ging op pad op
die plaatsen vast te leggen. Het programma en andere praktische informatie
ontbreken natuurlijk ook niet.
Stop hem in je kontzak en ga snel de stad in, er is zo veel te ontdekken!
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WERKSPOORKWARTIER

RUIG MOET RUIG BLIJVEN

RUIG MOET
RUIG BLIJVEN
tekst

Martine Bakker
Tom Janssen

fotografie

doen. Het gebied is fascinerend
en heeft een enorm potentieel. De
verhalen van de industriële hallen
en van de treinen die er gemaakt
werden, zijn nog voelbaar. Er zitten
totaal verschillende ondernemers
door elkaar. Maar het is ook een
sterk verhard gebied, gericht op
autoverkeer. Er bleek behoefte te
zijn aan luwte en aan verblijfsplekken. Het groen dat er al was en
de mooie plekken zoals de haven
waren slecht toegankelijk.’ Bij wijze van inrichtingsactie legde LINT
een bloembollenstrook aan langs
de Nijverheidsweg. Het kostte veel
tijd om de ondernemers te overtuigen en om budget en beheer te
regelen. ‘Het Werkspoorkwartier
voelt als een vrije zone, maar die
vrijheid wordt tegelijkertijd beperkt door de lage gemeentelijke
norm voor bedrijventerreinen. Qua
beheer kan er eigenlijk niks,’ stelt
De Vries.

Landschapsarchitect Gerwin de Vries wil van
het Werkspoorkwartier een herkenbare wijk
maken. Hij kiest steeds andere samenwerkingsverbanden en zoekt zelf naar manieren
om zijn plannen te realiseren. Gewaagd, maar
vooralsnog de enige manier om invloed uit
te oefenen.
In het Werkspoorkwartier gebeurt
alles voor landschapsarchitect
Gerwin de Vries in de omgekeerde
volgorde. Zijn bureau LINT vormt
eerst de ideeën en vindt er vervolgens een opdrachtgever voor, zodat ze kunnen worden uitgevoerd.
De Vries hoopt met zijn plannen
de herontwikkeling van het bedrijventerrein op stoom te brengen.
Hij noemt het een droomopgave,
want ‘het Werkspoorkwartier is
een van de weinige plekken waar
Utrecht nog een beetje ruig is. Ik
woon hier nu vijftien jaar en ben
gek op deze stad, maar het is wel
erg netjes allemaal.’ LINT raakte in

2014 betrokken bij het Werkspoorkwartier. De gemeente vroeg toen
om ideeën voor een tijdelijke invulling van de strook tussen het spoor
en de Vlampijpstraat. Samen met
architect Charlotte Ernst ontwierp
De Vries het Hof van Cartesius. Dit
bestaat uit geschakelde werkunits
rond openbare tuinen. Dankzij het
modulaire systeem kan het desgewenst worden uitgebreid. Het plan
kreeg groen licht, er werden gebruikers bij gezocht en binnenkort
begint men met de bouw.
De Vries: ‘Toen we het Werkspoorkwartier eenmaal een beetje
kenden, wilden we er dingen gaan

RAILS EN PAD
Op zijn verzoek schoven LINT
en Charlotte Ernst aan bij Bob
Scherrenberg, de eigenaar van de
Werkspoorkathedraal. Zij maakten
4

een vaste set van stevige planten,
objecten en verharding voor de inrichting van de buitenruimte. Met
die set hoeft de buitenruimte niet
in een keer te worden aangelegd,
maar kan de aanleg het tempo
volgen waarin de Werkspoorgebouwen nieuwe functies krijgen.
Naast de ‘kathedraal’ zijn dat bijvoorbeeld een transformatorhuisje
en een tweede hal iets verderop.
De Vries vergelijkt het ontwerp
met een tapijt, dat je in principe
over het hele Werkspoorkwartier
kunt uitrollen. De schuine rails
die oorspronkelijk in de grote hal
van Werkspoor lag, keert terug
als schuine banen in de betonplaten en de planten en grassen zijn
wild, eigenlijk zoals het hier altijd
al was. Bij het haventje ontwierp
LINT een trap met buitenmaatse
treden, georiënteerd op de zon.
De rails loopt vanuit de hal door
tot op de treden. De aanleg begint
na de zomer. Het buitenmeubilair
– verplaatsbare, gestapelde spoorbielzen – staat nu al in een proefopstelling. De Vries had geluk met
de onorthodoxe werkwijze van
Scherrenberg, met wie hij naar ei-

gen zeggen meteen op één lijn zat.
Voor het Werkspoorpad, een
ander project dat binnenkort
wordt gerealiseerd, overtuigde De
Vries de gemeente. Die vroeg LINT
in eerste instantie om een kort pad
langs de Vlampijpstraat, maar De
Vries zag meer in een rondje van
tweeënhalve kilometer. ‘Zo draagt
het pad bij aan de eenheid van
het gebied en heb je er echt iets
aan als je er werkt of in de buurt
woont.’ Het Werkspoorpad wordt
omlijst met beplanting en op de
band langs de verharding komen
afstandsmarkeringen en de naam
van het pad te staan. Om een
heus stadsdeel te worden, heeft
het Werkspoorkwartier namelijk
ook herkenbaarheid nodig. Vanuit dit idee analyseerde De Vries
ook het allegaartje aan entrees.
J
‘ e moet de elementen die er zijn
koesteren en beter zichtbaar maken,’ vindt hij. ‘Niet met vlaggen of
frutsels, maar basaler, door ze bijvoorbeeld mooi aan te lichten. De
blauwe kleur van de bruggen kan
terugkeren bij andere entrees, zoals rond Station Zuilen. Wij stellen
trouwens voor om hier een entreeplein te maken. De situatie daar is
nu heel onlogisch.’

in de haven van de Werkspoorkathedraal alvast een circulair experiment, waarin waterfiltering en
compost worden gekoppeld aan
voedselproductie in een kas.

werkspoorkathedraal | werkspoorkwartier

CIRCULAIR SYSTEEM
Op eigen initiatief deed LINT onderzoek naar een mogelijk circulair
systeem in het Werkspoorkwartier.
In dit systeem zijn water-, lucht-,
afval- en bouwstromen aan elkaar
gekoppeld. De studie is inmiddels
verwerkt in een Europees onderzoeksvoorstel waarin bedrijven uit
het gebied en onderwijsinstellingen participeren. De Vries vindt
een circulair systeem belangrijk
vanwege het duurzaamheidsaspect, maar ook omdat het gebied
dan als een geheel wordt beschouwd. ‘Het risico van projecten
“van onderop” is dat het losstaande verhalen blijven. Je hebt de
kleine schaal nodig om eigenzinnige plekken te maken, maar met
een plan voor een circulaire ontwikkeling kun je dit gebied binnen
Utrecht “framen” als een samenhangend gebied van experiment,
waar meer kan en mag dan elders.’
En omdat LINT ideeën nu eenmaal
graag meteen concretiseert, start
5
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werkspoorkathedraal | uitbreiding door monk architecten
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DE NAUWKEURIGHEID
VAN DE NATUUR
tekst

Annemieke Dannenberg
Lilian van Rooij

fotografie

Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft maakt een plekje in
zijn werkkamer door een stapel blocnotes met formules
aan de kant te schuiven. ‘Is dat iets belangrijks voor
de natuurkunde?,’ vraag ik. ‘Nee hoor,’ lacht hij. ‘Dat
is gewoon een puzzeltje van het faculteitsblad dat ik
probeer op te lossen.’
8

DE NAUWKEURIGHEID VAN DE NATUUR

De wereldberoemde natuurkundige drentelt
nog een beetje rond in zijn kantoor terwijl
we onze jas uittrekken. Zijn pak is net iets
te groot en zit vol spulletjes, zijn haren een
beetje in de war. Hij wijst op zijn zegelring.
‘Die zit altijd scheef.’ Tegen de muur naast
de deur staat een stellingkast vol wetenschappelijke boeken, daarboven hangt een
collage van hemzelf en de Nobelprijs die
hij in 1999 kreeg voor het ophelderen van
de kwantumstructuur van elektrozwakke
interacties in de natuurkunde (iets met hele
kleine deeltjes). Er zit een foto in van lang
geleden en een foto met de Zweedse royals
die ’t Hooft de hand schudden. De lijst mag
even van de kast om hem beter te kunnen
bekijken, maar hij weet niet meer wie de
collage heeft gemaakt. ‘Volgens mij een secretaresse.’ In het midden van de kamer en
bij het raam staan de twee tafels waaraan
hij werkt. Een desktopcomputer, een laptop,
talloze papieren en boeken omringen hem.
Een schoteltje waar nog een beetje chocoladetaart aan kleeft. Hier wordt nagedacht,
dat is duidelijk.

’t Hooft heeft altijd al iets met wetten gehad,
met dingen die logisch zijn. ‘Mensen reageren elke keer weer anders op een situatie.
Als je een potlood loslaat, dan valt hij naar
beneden. Of je nu boos bent op dat potlood,
of niet.’

Toen meneer ’t Hooft nog een kleine Gerard
was, wilde zijn moeder hem zijn naam leren
schrijven. Ze deed het voor op een papiertje en gaf hem de opdracht om het na te
doen. ‘Ik werd helemaal geen wijs uit al die
slordige krassen en halen, het lukte me niet,’
zegt ’t Hooft. ‘Ik vond dat idee van geschreven tekst ronduit idioot. Cijfers kwamen me
veel logischer voor en eenmaal op de basisschool leerde ik dat er 26 letters waren. Ja,
nu snapte ik die krabbels van mijn moeder.’

Die nauwkeurigheid van de natuur ziet hij
terug in de schelpen, die hij in houten letterdozen met een glazen deksel erop thuis
bewaart (eentje is onlangs gesneuveld toen
zijn kleinzoon vanuit zijn kinderbedje er net
bij kon, en hem uit de kast trok). Al jaren raapt
9
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DE NAUWKEURIGHEID VAN DE NATUUR

hij van elk strand waar hij komt een schelp
op, een verzamelwoede die is geïnspireerd
door zijn oma, die een paar mooie schelpen
uit Nederlands-Indië op haar vensterbank
had liggen. J‘ a, één keer heb ik een schelp
gekocht, maar daarmee overschreed ik wel
mijn eigen grens,’ zegt hij schuldbewust.
‘Sommige schelpen zijn heel zeldzaam, daar
wordt naar gedoken om ze voor veel geld
te verkopen aan verzamelaars zoals ik.’ Hij
laat een aantal foto’s zien van gave schelpen
met een patroon erop. Uit de kast trekt hij
een boek. ‘Kijk, hetzelfde patroon.’ Op zijn
computer zoekt hij door zijn fotomappen
naar de map ‘kunst’. ’t Hooft voert formules
in en laat de computer een berekening maken die een patroon oplevert. Hij kleurt ze
zelf in. ’t Hooft heeft bij elke afbeelding wel
een verhaal over formules, maar wat ik zie is
vooral een mooi beeld, dat doet denken aan
een mandala met cirkels die zich eindeloos
herhalen in de mooiste kleuren.

‘Mensen reageren elke
keer weer anders op
een situatie. Als je een
potlood loslaat, dan valt
hij naar beneden. Of je
nu boos bent op dat
potlood, of niet.’

Zijn oom van moederskant was theoretisch
fysicus en doceerde aan de Universiteit
Utrecht. Als verstokte vrijgezel kwam hij
veel over de vloer bij familie ’t Hooft in
Den Haag en dan nam hij uren de tijd om
Gerards vragen te beantwoorden. Tot die
te slim werd en zijn oom zei: J
‘ a, dat is zo
ingewikkeld, kom maar gewoon natuurkunde
studeren, dan leg ik je alles precies uit.’ En
precisie, daar is ’t Hooft wel van. Dus hij naar
Utrecht om bij zijn oom te studeren. Een kamer in de Schoolstraat en bij het Utrechts
Studenten Corps en roeivereniging Triton.
Dat was traditie. Zoals hij zelf zegt: ‘Ik ben
10
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INTERPRETATIE

moeilijk te verpotten en heb het hier goed.’
Ook al is ’t Hooft de 65 gepasseerd, van de
Universiteit Utrecht hoeft hij niet weg. Hij
gebaart om zich heen. ‘Mijn kamer is best
groot en ik mag ook gebruik maken van de
secretaresse die mijn reizen en voordrachten regelt. Als de computer vreemd doet zijn
er ICT-jongens die me graag helpen. Waarom
zou ik weggaan?’ Daarnaast betaalt ’t Hooft
zichzelf terug. Met een Nobelprijswinnaar in
huis is het echt wel wat makkelijker fondsen
loskrijgen dan met een ‘gewone’ professor.
Zo’n Nobelprijs is een grote eer. Een jaar
lang is het Nobelcomité bezig met het bestuderen van het werk van kanshebbende
wetenschappers. ’t Hooft wordt ook weleens gevraagd om het comité van advies te
voorzien, maar liever is hij bezig met onderzoek. Alleen, zonder medewerkers. Met al
die jaren ervaring vertrouwt hij genoeg op
zichzelf om niet continu naar bevestiging
te zoeken of het klopt wat hij heeft onderzocht. Sowieso: het hele idee van wetten is
natuurlijk dat het klopt.
De telefoon van meneer ’t Hooft gaat. Iemand
die vlak voor het interview ook al belde. ‘Zijn
we klaar?’ vraagt hij. Ja, hoor. We zijn klaar.

naam
geboren
woonplaats

1972
1977
1999
2002

2003
2008

Gerard ‘t Hooft
5 juli 1946, Den Helder
Houten
Promoveerde en werd beroemd
met artikelen over deeltjesfysica
Begonnen als hoogleraar in de
theoretische natuurkunde
Nobelprijs voor de Natuurkunde
Publicatie van het boek De
bouwstenen van de schepping,
zoektocht naar het allerkleinste
Benoemd tot Akademiehoogleraar
Publicatie van het boek Planetenbiljart. Sciencefiction en echte
natuurkunde
de monumentale sterrentoren | utrecht science park
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‘DE POLITIE, KAPITALISTEN, INSTITUTEN, DAAR GAAN WE TEGENIN’

‘DE POLITIE, KAPITALISTEN,
INSTITUTEN, DAAR GAAN
WE TEGENIN’
tekst

Rosa Scholtens
Janneke Aronson

fotografie

PEPIJN THUS (24)
WOONT IN EEN
KRAAKPAND.

Hij heeft het niet zelf gekraakt. Toch stond pak ’m
beet twee weken na de kraak zijn pipowagen annex keet in de ‘achtertuin’ - een groot plein met
een enorme fietsenstalling. Hij had zeker een kamer
kunnen krijgen in het grote kantoorpand, maar hij is
liever buiten. Het is eind maart en Pepijn zit in een
panterlegging met daaroverheen een korte broek
op een stoel buiten. Benen opgetrokken, peuk in
de ene hand, fles wijn in de andere.
14

ANARCHIST
‘Ik ben al zo sinds ik een klein
kind was. Ik wist alleen niet dat
er een woord voor was, of dat
er meer mensen waren zoals ik.
Inmiddels heb ik die mensen gevonden, en dan kun je een team
vormen. Samen tegen de samenleving vechten. We doen hier veel
aan ‘ontleren’ - loskomen van wat
je geleerd hebt op school en in
de maatschappij. Loskomen van
fascistische en seksistische ideeën. Dat roze voor meisjes is en
blauw voor jongens. Als je een wit
persoon voorbij ziet lopen komt er
een gedachte in je hoofd, dat is
je stereotype. Het type dat we als
maatschappij gecreëerd hebben.
Daar proberen we vanaf te komen.’
Hij draagt zwarte nagellak aan

redelijk stabiel. ‘We willen laten
zien dat we zelfgeorganiseerd
kunnen zijn. Dat je anders kunt leven. Dat je niet 50 uur per week
hoeft te werken of verplicht in een
stramien moet. Ik wil mensen inspireren, laten zien dat het anders
kan. Wat wij doen is niet buiten de
samenleving, we gaan er gewoon
anders mee om. Iedereen zit in
een bepaalde bubbel. Wij ook.
Het belangrijkste is om bruggen
te bouwen tussen alle bubbels.
We staan open voor groepen met
een ingewikkelde positie in de
maatschappij. Voor mensen die
willen veranderen. Of voor mensen
die al aan het veranderen zijn maar
de ruimte niet hebben, mensen die
om wie ze zijn geen plek hebben
in de wereld. Misschien is hoe we

zijn linkerhand, net als de andere
mensen die zijn aangehaakt bij ons
gesprek. Of het een ding is? ‘Ik had
na die ene hand gewoon geen zin
meer. En ik ben beter met rechts.’
De rest knikt instemmend.
ANDERS LEVEN
‘Ik wilde leren kraken. Ik had gehoord dat dit pand twee weken
gekraakt was en ging langs. Of ze
me konden helpen, vroeg ik. Dat
wilden ze wel, dus hebben we met
een groepje een pandje gekraakt.
Het was een totale flop. We werden
allemaal opgepakt. Toen vroegen
ze of ik hier wilde komen wonen.
Dat is inmiddels twee jaar geleden.’
Ze wonen hier met een mannetje of dertien en een echte
krakersbaby. De samenstelling is
15

hier leven voor sommige mensen
een stap te ver. Mensen die het
interessant vinden voelen zich
verbonden met ons. Maar niet iedereen is welkom, dat bepalen we
samen. Als iemand fascistisch is,
of ervoor zorgt dat iemand anders
zich ongemakkelijk voelt, gooien
we die persoon eruit. Dat besluiten
we als groep.’
HET SYSTEEM
‘We zijn tegen de huidige vorm
van democratie, het is een illusie.
Ik stem ook niet. Ik ben het niet
eens met ons stemsysteem. Je
stemt op iemand om na te denken
over de samenleving. Ik denk zelf
na. Hier denken we samen na over
betere ideeën over het inrichten van de samenleving. Werken

SAMEN STAD MAKEN

vanuit kleine gemeenschappen
bijvoorbeeld, die zichzelf organiseren en samenwerken. Lokale
groepen die met elkaar in verbinding staan. De meeste energie
van mensen wordt nu bureaucratisch gebruikt. Als we meer samen
zouden werken zouden we veel
productiever en effectiever zijn.
Mensen die het niet leuk vinden
wat we doen, mensen die slechte intenties hebben, de politie,
kapitalisten, instituten, daar gaan
we tegenin. Wij laten van ons horen door bijvoorbeeld hun grachtenpand te kraken. Dat kraken is
misschien illegaal, maar gekraakt
wonen niet. De gemeente moet
aantonen plannen te hebben met
een leegstaand pand om ons eruit
te kunnen gooien. Daarom wonen
we hier al twee jaar. De gemeente
heeft wel plannen met dit terrein.
Hierachter zitten krakers, hiernaast vluchtelingen. We weten dat
zij tot 2021 mogen blijven, dus wij
waarschijnlijk ook.’
WERK
‘De meesten hier hebben geen
werk. Dus als we iets nieuws nodig
hebben, ons aggregaat is nu kapot
bijvoorbeeld, dan kunnen we iemandbellen waar we voor kunnen

‘DE POLITIE, KAPITALISTEN, INSTITUTEN, DAAR GAAN WE TEGENIN’

klussen. We werken dan allemaal
een paar dagen en van dat geld
kopen we een nieuw aggregaat. Er
zijn een paar mensen die wel werk
hebben, die kopen af en toe eten,
en we dumpster diven. Hier delen we alles. Op de een of andere
manier komt het altijd goed. Er is
altijd eten. Zelfs als we niks hebben, heeft uiteindelijk iedereen
een gevulde maag.’
‘Veel mensen hier zijn niet
ingeschreven. Als iemand ziek
wordt moeten we dat zelf oplossen.
Laatst gebeurde dat. We komen
dan met een heleboel mensen
bij elkaar, ook van andere squats,
en bedenken een oplossing. Die
jongen zit nu in Doorn, dat bleek
de beste plek voor hem te zijn
en daar wordt voor hem gezorgd.
Als je met elkaar in gesprek gaat
kun je alles oplossen, zonder geld
en instituten.’ Pepijn heeft zelf 80
euro per maand. ‘Zorgtoeslag, maar
ik heb geen zorgverzekering.’ Of
je daar geen boetes voor krijgt?
J
‘ awel. Aanmaningen en zo. Ik sta
ingeschreven bij mijn moeder, zij
krijgt wel eens een deurwaarder
aan de deur. Gelukkig is ze daar
heel goed in. Ze kunnen me niks
afpakken, ik heb niks.’
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het hof van cartesius wordt een nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf
hun eigen werkruimte bouwen rondom een publieke binnentuin
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KUNST OP DE CAMPUS: OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE UITHOF

KUNST OP DE CAMPUS
OP ZOEK NAAR DE ZIEL
VAN DE UITHOF
tekst

Marjolein Sponselee (www.lucyindelucht.nl)
fotografie Tom Janssen
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‘Zero Footprint is
een zoektocht, geen
onderzoek.’

Energie uit spierkracht en schoonmaakmiddel
uit sinaasappelschillen: de twaalf kunstenaars
van Zero Footprint Campus onderzoeken alternatieve mogelijkheden op de campus. Het
universiteitsterrein is zowel hun werkplek als
hun onderwerp.
De Uithof oftewel Utrecht Science
Park, is een kleurrijke staalkaart
van ontwerpen van gerenommeerde architecten. Bijzondere
gebouwen, niet alleen aan de
buitenkant maar ook binnenin.
Als losse parels liggen ze over de
campus verspreid. Ertussen brede
fietspaden en een snelle busbaan.
Alles is gericht op een efficiënte
doorstroming, want er werken veel

mensen, maar na vijven verlaten ze
het gebied massaal. De Uithof is
vooral een werkplek. Van wat zich
in al die mooie gebouwen afspeelt
zie je buiten echter weinig. Zero
Footprint Campus heeft als doel
in de openbare ruimte zichtbaar
te maken wat binnen gebeurt.
Ook om die openbare ruimte een
andere inhoud te geven dan het in
goede banen leiden van verkeer.

het paviljoen van het department of
search | zero footprint campus
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DUURZAAM
De Uithof zelf is dus het onderwerp
van het kunstproject Zero Footprint
Campus, dat als ondertitel ‘department of search’ heeft. Nadrukkelijk
search en niet research zoals op de
rest van De Uithof. Zero Footprint
is een zoektocht, geen onderzoek.
Het richt zich niet op meetbare resultaten, maar verkent de mogelijkheden. Om het project richting te
geven is er wel een centraal thema
gekozen: duurzaamheid. Een paar
voorbeelden: Cynthia Hathaway
werkt met de schapen op de boerderij op de campus . Tot nu toe verdween de wol van de schapen naar
het buitenland, zij zette een project op waarbij de producten van
het schaap op het terrein blijven,
organiseerde een viltworkshop ter
plaatse en presenteerde onlangs
een prototype van de campussweater die daar gevilt is. Op de boerderij - aanwezig als praktijksituatie
voor studenten diergeneeskunde - ging ze met de hand koeien
melken en probeerde een systeem
op te zetten om de rauwe melk
in de kantines van De Uithof beschikbaar te stellen. Aanvankelijk
stuitten deze aanpassingen in de
manier van werken op tegenstand
bij de betrokkenen, maar gaandeweg raakten ze enthousiast. Een
goede samenwerking is essentieel.
Zo ook bij Guido Marsille die van
sinaasappelschillen schoonmaakmiddel maakt. Hij werkt hierbij
samen met de cateraar en het facilitair bedrijf van de universiteit,
studenten, wetenschappers en het
hele netwerk eromheen.
Melle Smets en Kris de Decker
werken voor hun project Human
Power Plant met andere natuurlijke
bronnen die op het terrein. Zou het
mogelijk zijn om met de spierkracht
van de mensen op de Uithof voldoende energie op te wekken om
De Uithof van stroom te voorzien?
Daarvoor blijken lang niet genoeg
mensen aanwezig. Maar misschien
lukt het wel om een ‘stadsklok’
draaiende te houden met spierkracht, een soort Domtoren van De
Uithof. In samenwerking met het
sportcentrum verkennen ze de mogelijkheden; hoeveel spierkracht is
nodig en wat is de meest efficiënte
manier van bewegen?

UTRECHT SCIENCE PARK

KUNST OP DE CAMPUS: OP ZOEK NAAR DE ZIEL VAN DE UITHOF

DIT LEIDT TOT NIETS
Zo verkennen ook de andere deelnemers de verschillende systemen
en regels die op zichtbare en onzichtbare wijze actief zijn op De
Uithof. Het Franse Bureau d’Etudes stelt een rampscenario voor
waarbij De Uithof overstroomt.
Hoe overleeft de campus vanuit
dit nulpunt? Het internationale
collectief Read-in zoekt naar de
onderliggende systemen van de
in de bibliotheken gepresenteerde
vakliteratuur. Hoeveel daarvan is
door niet-westerse en vrouwelijke
auteurs geschreven, en waarom is
dat zo’n klein percentage?
Voor het Educatorium heeft
Zero Footprint een eigen paviljoen,
waar activiteiten kunnen plaatsvinden en ruimte is voor een grote
muurkrant. Arne Hendriks presenteerde er onlangs een pagina
over kanker, in de opmaak van een
financieel dagblad. Hij vergelijkt
het systeem en het taalgebruik van
kanker met dat van de economie.
Verlies en winst, groei; de talen
van beide onderwerpen zijn door
elkaar geweven wat een verwarrend beeld schept, maar ook een
nieuwe manier van denken over
beide onderwerpen opent. Mooie
thema’s snijden de kunstenaars
van Zero Footprint aan.
Gek eigenlijk dat de subteksten op de website dat vertrouwen
lijken te relativeren. De ludieke
kreten als ‘Dit leidt tot niets’, ‘Dat
gaat nergens over’, en ‘Hier is niets
te zien’; onderschrijven weliswaar
de vrijheid van het project en het
contrast met het doelgerichte onderzoek op de rest van de campus,
maar doen de inzichten die uit
deze zoektocht voortkomen toch
tekort. Het gaat wel degelijk ergens
over.

‘Dit leidt tot niets’,
‘Dat gaat nergens over’,
en ‘Hier is niets te zien’

DEELNEMENDE KUNSTENAARS ZIJN:

Bureau d’Études — Friendly Stalking — Cynthia Hathaway
Arne Hendriks — Guido Marsille — Monnik — Read-in (Svenja Engels,
Annette Krauss, Laura Pardo, Ying Que) — Roel Roscam Abbing
Melle Smets & Kris De Decker — Helmut Smits — Laurent Tixador
Maarten Vanden Eynde

het department of search

Zero Footprint Campus
is tot en met 25 juni
aanwezig op De Uithof.

| zero footprint campus

www.zerofootprintcampus.nl

het paviljoen van
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PLATTEGROND

PLATTEGROND

LOCATIES
1 WERKSPOORKWARTIER

De Wasruimte, Werkspoorkathedraal

  8

Eneco Energy Campus

2 KINDERBOUWPLAATS
HET HOF VAN CARTESIUS
Vlampijpstraat

3 STATIONSGEBIED

Stadskantoor | Stadsplateau 1

  1

2

Het Hof van Cartesius

Werkspoorkathedraal

4 RABO GROENHUIS

Jaarbeursplein (naast de Kinepolis)

5 ZERO FOOTPRINT CAMPUS

Zijdebalen   10

Paviljoen Department of Search |
Hoek Genèvelaan / Leuvenlaan

Uco-Utrecht Community   11

6 ENERGYLAB

  14 Gevangenis Wolvenplein

Padualaan 99

7 BOTANISCHE TUINEN
Budapestlaan 17

  12 Postkantoor
  9

8 ENECO ENERGY CAMPUS
Atoomweg 9 (Lage Weide)

ASR Hoofdkantoor

Domtoren
Stadskantoor 3

9 ASR HOOFDKANTOOR
Archimedeslaan 10

7

Botanische Tuinen

Rabo Groenhuis 4

10 ZIJDEBALEN
Zijdebalenstraat 2

11 UCO-UTRECHT COMMUNITY
2e Daalsedijk 6

12 POSTKANTOOR OP DE NEUDE
De Neude 11

13 WATERTOREN ROTSOORD
Heuveloord 25

  16 De Trip

14 GEVANGENIS WOLVENPLEIN

  13 Watertoren Rotsoord

Wolvenplein 27

15 STICHTING UTRECHT
SCIENCE PARK
Heidelberglaan 11

16 DE TRIP
Helling 22
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Zero Foodprint campus

5

Energy Lab

6

  15 Stichting Utrecht
Science Park
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DE STATIONSPIANO–HITPARADE

DE STATIONSPIANO–
HITPARADE
tekst

Susanne Thomas
Vis

illustratie Jochem

Van de piano op Utrecht Centraal
wordt gretig gebruik gemaakt.
Wat zijn de meest gespeelde
nummers? De Dakhaas ging op
onderzoek uit.

Als ik de NS-medewerker in het servicehokje vraag
wat het meest wordt gespeeld op de piano, begint
hij spontaan de deuntjes van ‘Amélie’ en ‘Für Elise’
voor me te neuriën. Hij vindt de piano een echte
aanwinst – een sfeermaker voor de reizigers. Hij vertelt enthousiast over mensen die soms in groepen
met violen en andere instrumenten de stationspiano
bezoeken en miniconcerten geven, dat maakt zijn
werk leuker. Voor de medewerkers van het NS
service- en verkooppunt is het volgens hem niet
zo’n aanwinst, omdat het geluid recht de winkel in
schalt. Als iemand zachtjes praat, kan je de ander
niet goed verstaan.
Bij de stationspiano zelf hangen twee jongens op
de piano, een ander is aan het spelen. De pianospeler noemt ‘Einaudi’, ‘Für Elise’ en ‘Amélie’ – omdat dat
de makkelijkste liedjes om te spelen zijn. Zelf speelt
hij regelmatig op de stationspiano, omdat het thuis
niet altijd kan. Ik vraag ze of ze elkaar kennen. Dat
blijkt niet het geval. De twee hangende jongens
kennen elkaar sinds gisteren. Een van hen maakt
ondertussen zijn huiswerk en zegt dat hij hier graag
komt, omdat hij er altijd nieuwe mensen ontmoet.
In Van Vogelpoel Bloemenplaza, tegenover de
piano, werkt een expert. Ze weet maar al te goed
wat er door de stationshal galmt. Ze vindt het leuk
dat-ie er staat en is er inmiddels ook aan gewend.
Samen met haar stel ik de uiteindelijke top vijf op.
Ze vertelt dat de ‘Pirates of the Caribbean’ te veel
gespeeld wordt, zo veel dat het niet meer leuk is.
Op dit moment is ‘Beauty en the Beast’ trending,
omdat de film opnieuw is uitgebracht.

1 ‘Comptine d’un autre été’
(Le fabuleaux destin d’Amélie Poulain)
– Yann Tiersen
2 ‘Pirates of the Caribbean Theme Song’
- Hans Zimmer en Klaus Badelt
3 ‘Le Onde’
- Ludovico Einaudi
4 ‘Beauty and the Beast Theme Song’
(nieuwe binnenkomer!)
– Alan Menken
5 ‘Für Elise’
– Ludwig von Beethoven
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ENECO ENERGY CAMPUS

EXPEDITIE LAGE WEIDE

EXPEDITIE
LAGE WEIDE
tekst

Niet alleen het zonnige winterweer deed mij denken
aan m’n eerste skiles, ook de veiligheidsschoenen,
bril en helm en de lichte zenuwachtigheid. Om toegang te krijgen tot de Centrale Lage Weide deden
we vooraf een online ‘veiligheidsexamen’ vol explosie- en elektrocutiegevaar. Nu heb ik op mijn zoektocht naar bijzondere gebouwen heel wat daken
bestegen en vochtige kelders betreden, maar een
held ben ik niet. Fotograaf Renzo Gerritsen daarentegen stond te popelen; hij ketent zich het liefst
‘s nachts vast bovenop torenflats.

Arjan den Boer
Renzo Gerritsen

fotografie

We werden bij de Centrale Merwedekanaal (1925) aan de Keulsekade
opgewacht door Bert Zwierink, die
er al dertig jaar werkt als (hoofd)
werktuigkundige, teamleider en
asset manager. Van daar zouden
we oversteken naar de Centrale Lage Weide, in de jaren vijftig
gebouwd toen Utrecht steeds
meer energie nodig had. Tegenwoordig zijn beide centrales van
Eneco, oorspronkelijk van PEGUS:
het Provinciaal En Gemeentelijk
Utrechts Stroomleveringsbedrijf.
Ik kende wel verhalen over
een tunnel onder het Amsterdam-Rijnkanaal, maar kon nu zelf
ervaren dat hij echt bestaat. De
tunnel is in 1957 aangelegd als 140
meter lange verbinding tussen de
oude en nieuwe centrale. Er liggen dikke buizen met restwarmte
van de elektriciteitscentrale voor
de stadsverwarming. Koud was
het dus niet onder het Amsterdam-Rijnkanaal, ondanks de winterse temperaturen. Voor Renzo
was de dag al geslaagd voordat
we ons doel bereikt hadden.

Utrecht zit er warmpjes bij dankzij
twee elektriciteitscentrales aan het
Merwedekanaal. Voor een bezoek
is een beetje moed vereist.

SCHOORSTEEN
Langs het kanaal, en de inham
die Energiehaven heet, bekeken
we oude loskades en betonnen
opslagvakken, en resten van een
transportsysteem, uit de tijd dat
de centrale op kolen gestookt
werd. Op foto’s uit de jaren vijftig
zie je hier hoge zwarte bergen.
We stopten aan de voet van
de imposante schoorsteen die ie-

de pegusfabriek | eneco energy campus
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dereen kent, want hij vormt met
148 meter het hoogste punt van
Utrecht. Hij is niet meer in gebruik
maar — na het nodige lobbywerk
— behouden als industrieel monument. Tot in de jaren negentig was
de schoorsteen deel van een duo,
en ooit stonden er zelfs drie: één
voor elk van de drie uitbreidingen
van de centrale in de jaren vijftig,
zestig en zeventig.
Bij de overname in 2015 heeft
Eneco klimmers ingeschakeld om
het enorme Nuon-logo van de
schoorsteen te verwijderen (en
wijselijk besloten geen nieuw logo
aan te brengen). Renzo raakte hierdoor geïnspireerd om de schoorsteen ooit eens van binnen te beklimmen voor een fotoverslag.
We kwamen langs de gigantische groen-glazen wand die ik
goed kende vanuit de trein. In
2005 is de centrale hier ‘afgeknipt’. De toenmalige eigenaar,
het Amerikaanse Reliant, wilde
af van de overbodig geworden
oudste gedeeltes. Anderen wilden
het karakteristieke gebouw juist
geheel behouden, als ‘een Nederlands Tate Modern’, maar kosten
en veiligheidsregels maakten herbestemming lastig. Toen gedeeltelijke sloop onontkoombaar was
drong de Comissie Welstand aan
op een zo scherp en transparant
mogelijke ‘knip’. Enkele oude kozijnen steken op de hoek zelfs een
stukje uit. In de glaswand is de
oorspronkelijke eerste steen herplaatst, gelegd op 30 oktober 1956.

ENECO ENERGY CAMPUS

JULIANA
Onze gids Bert heeft alle veranderingen de afgelopen decennia
zelf meegemaakt: de uitbreidingen, de inkrimpingen, de overnames (PEGUS, UNA, Reliant, Nuon,
Vattenfall, Eneco). Hij vertelde
dat na de eerdere omschakeling
op gas de volgende energietransitie gaande is. Binnenkort start
de bouw van een — omstreden —
biomassacentrale.
PEGUS gaf de opdracht voor
de centrale in 1950 aan architect
Ad van der Steur, die al eerder centrales had ontworpen, maar ook
Museum Boijmans van Beuningen.
Toen hij plotseling overleed heeft
George Hamerpagt het ontwerp in
zijn geest voltooid: een tussenvorm

tussen modern en traditioneel. Het
betonnen casco kreeg bakstenen
gevels met verticale vensters. Hamerpagt voegde enkele klassieke
elementen toe, zoals kroonlijsten
rondom en zuilen bij de entree van
het dienstgebouw, dat haaks op de
centrale staat aan een voorplein.
De hoge en lichte entreehal
wordt gedomineerd door een mozaïek van de Utrechtse kunstenaar
Jan Boon, met de naam PEGUS en
stad- en provinciewapen in zwartwit met rode accenten. Tijdens ons
bezoek werd het prachtig belicht
door de laagstaande winterzon. We
namen de trap waarover op 14 juli
1959 koningin Juliana liep bij de officiële opening, de leuningen met
bloemen versierd. Bovenaan zag

ik een gedenksteen met een beeltenis van toenmalig president-directeur Ir. A.J. Mijnlieff, ‘naar wiens
plannen en onder wiens bezielende leiding deze centrale tot stand
is gebracht’.
ONBEMAND
Het dienstgebouw met z’n kantoren, kantine, werkplaatsen en sanitair ligt er momenteel verlaten bij;
de enige mens die we tegenkwamen was een schoonmaker. Vroeger werkten er zo’n 1.200 mensen
in de centrale, tegenwoordig draait
hij onbemand. Vandaar dat Reliant het dienstgebouw ook wilde
slopen, maar dat kon worden afgewend. Inmiddels is het complex een gemeentelijk monument.
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EXPEDITIE LAGE WEIDE

Eneco gaat het herbestemmen als
EnergyCampus met start-ups en
kennisinstellingen rond duurzame
energie.
We betraden tenslotte ‘Lage
Weide 6’, een warmtekrachtcentrale die ongeveer 500.000 huishoudens van stroom en 150.000
van warmte voorziet. We liepen
rond met een zeker ontzag, onwillekeurig voorzichtig (‘niet tegen
een schakelaar aanlopen’). Het
contrast tussen de hoge oude
muren, de lichte glazen wand, de
enorme technische installatie en
de brandschone tegelvloer werkte
vervreemdend. In deze immense
hal voelt een mens zich nietig; op
de foto’s van Renzo zijn Bert en ik
slechts geel-oranje stippen.
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HET BOUWTHEATER

HET BOUWTHEATER
Een interpretatie van interpretatie
tekst

Lisanne van Aert
Agnes Loonstra

illustratie

ov terminal en stadskantoor
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HET BOUWTHEATER

SCÈNE 5
Het staren naar bouwvakkers is als het kijken naar
natuurdocumentaires. De kijker dicht het dier of de
mens gevoelens en gedachtes toe. Een leek zal beweren dat pinguïns er tijdens hun ellenlange tocht
naar de broedplek verveeld uit zien. Een hobbybioloog zal tegenwerpen dat een pinguïn zich meer bezighoudt met het concept overleven dan verveling.
De leek vindt de hobbybioloog saai en fantasieloos.
Iedereen probeert de man in de hijskraan te zien.
Ik voel dat Cees zich eenzaam voelt. De jongen met
de bontkraag denkt dat het boven in zo’n ding perfect rukken is. Bert en Theo vinden dat je in zo’n
massaproject nooit alleen staat.

SCÈNE 6
Rectificatie:
Ik denk dat de jongen met de bontkraag denkt
dat het boven in zo’n hijskraan perfect rukken is. Ik
denk dat Bert en Theo vinden dat je in zo’n massaproductie nooit alleen staat.

SCÈNE 7
SCÈNE 1

SCÈNE 2

SCÈNE 3

De man in de hijskraam is de eenzaamste. Ik noem
hem Cees. Iedere ochtend wordt er achter zijn rug
om hoedje-van-de-koning gespeeld. Niemand wil
de lucht in. Het is er maar saai.
Cees is een traag man waarmee te sollen valt. Hij
vindt het allemaal wel best, zoekt op zijn walkietalkie naar andere kanalen. Als hij als kind had geweten
dat volwassenen alleen saaie gesprekken voeren
via walkietalkies, had hij zich aan de bliktelefoonlijn
tussen hem en zijn buurjongetje opgehangen. Zelfs
de politie praat droog over boeven vangen.
Iedere ochtend, als hij het trappetje beklimt,
denkt er minstens één collega origineel te zijn
door te zeggen: ‘Cees zit toch al met zijn kop in de
wolken.’

Er zijn drie soorten mensen die vanuit Hoog Catharijne naar de bouwvakkers bij Vredenburg staren:
Eén: de mensen die een plekje zoeken om hun
broodje rustig op te eten. Ze vragen zich met dikke
korsten kruidenroomkaas in hun mondhoeken af:
hoe plant een aannemer zoiets in hemelsnaam? Ik
heb geen enkel idee waar ik volgend jaar, laat staan
in 2019, sta.
Twee: teleurgestelde jongens met bontkragen en
meisjes met slush puppies die honderd procent zeker wisten dat in Wolff Catharijne ook overdag horrorfilms draaien.
Drie: mannen met namen als Theo en Bert aan
wie een jaar of veertig geleden is gezworen een
tijdloos winkelcentrum te bouwen.

Theo is blij met het Bouwtheater. Hij vindt het belangrijk dat de jeugd kan zien dat discotheken en
winkelketens niet zomaar in het landschap opdoemen. Alles was ooit een bouwput. Voor alles
snoozede ooit iemand zijn ontbijt weg. Trok iemand
een fluorhesje aan. At iemand boterhammetjes in
een keet. Ging iemand naar de fysio voor te zwaar
tillen. Meldde iemand zich een dagje ziek om bij iets
doms als afzwemmen te zijn.
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Cees is zich vanaf zijn hoogte niet bewust van zijn
rol in ons bestaan. Hij draait aan het knopje van zijn
walkietalkie en kijkt naar zijn collega’s die door de
bouwput krioelen, die ons ook allang zijn vergeten.
Het boeit ze niet of we stilstaan of argeloos de Jamin ingaan om snoep te scheppen. Misschien is
dat maar goed. Podiumvrees en trilhanden zijn niet
handig als je werkt met constructies van staal en
beton.

SCÈNE 8

SCÈNE 4

Ik denk dat Cees, Bert, Theo en Bontkraagjongen
vinden dat ik hun hersens stigmatiseer, maar ik heb
het perfecte verweer als ze me hiervan betichten.
Ze zullen zeggen: ‘we weten dat je over ons
schrijft, laat het zien.’ Ik zal zeggen: ‘nee.’ Ze zullen zeggen: ‘ja.’ Ik zal zeggen: ‘zodra je iets kunst

Cees hoopt dat het wekenlang gaat stortregenen.
Iedereen wil liever een zwemparadijs dan een parkeergarage bouwen.
37
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noemt staat het vrij voor interpretatie, ik schrijf wat
ik wil.’ Ze zullen me raar aankijken en ik zal naar
het bordje wijzen waar Bouwtheater opstaat. Bert,
Theo en Bontkraagjongen zullen zeggen: ‘wij horen
er niet eens bij.’ En dan zal ik de nekslag geven met
academisch jargon: ‘theater bestaat bij de notie van
gelijktijdige aanwezigheid van performer en publiek.
Performer en publiek. Zonder jullie is er niks.’

SCÈNE 9
‘Kom,’ zegt Theo, ‘we gaan zitten.’ ‘Het bankje is vol,’
aarzelt Bert. Theo kijkt naar het bankje, het zit tjokvol mensen die naar hun telefoons staren. Hij beent
er strijdlustig op af: ‘dit is ons bankje.’ Slushpuppymeisje kijkt hem met opgetrokken wenkbrauwen
aan. No way dat ze opstaat, ze zit chill.

SCÈNE 10
Cees gooit zijn walkietalkie uit en kijkt naar de Dom.
‘Laat de mensen maar praten.’

SCÈNE 11
J
‘ e bent geen ouwe lul,’ troost Bert Theo, ‘het zegt
meer over haar dan over jou.’
Dat is precies de reden waarom ik graag bij het
Bouwtheater zit. Alles dat ik zie zegt meer over mij
dan over het ding op zich. Een fantastisch narcistische benadering van kunst. Ik zit met mijn kop in de
wolken. Ik ben teleurgesteld dat ze geen horrorfilms
draaien omdat ik best wel weer eens echt bang zou
willen zijn. Ik ben misschien wel eenzaam, weet ik
veel.
Achter het getoonde in het Bouwtheater zit geen
diepere laag. Geen getroebleerde kunstenaar met
onmogelijke utopie, maar een team van ambachtslieden met een duidelijk doel: in 2019 staat hier een
parkeergarage. Dat is het en je kijkt ernaar. Je reflecteert, interpreteert. Je ziet in lassen een gelukkig nieuwjaar.
Als je lang genoeg kijkt, ga je jezelf misschien nog
wel begrijpen.

bouwput station utrecht
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VANESSA

VANESSA
tekst

Rosa Scholtens
Tom Janssen

fotografie

VANESSA

Daar staat ze dan. Vanessa. Van een uitzonderlijk
soort, op een uitzonderlijke plek. Ze kijkt uit over de
mensen, die zich verplaatsen als mieren. Ze krioelen
in al hun veelkleurigheid. Soms lopen ze langs. Soms
razen ze onder haar door. En heel soms stoppen ze
om even te kijken. Want het is me toch een partij
ingenieus. Hoe ze daar fier en statig overeind staat.
Vanessa kan alles zien.
Vanessa is de Latijnse naam van
een boom, behorend tot de familie van IJzerbomen. Ze is helemaal
in Limburg gekweekt en staat nu
met achttien andere IJzerbomen
ingebouwd in de sinds december
geopende Moreelsebrug. De brug
die het Moreelsepark, daar waar
altijd de Parade plaatsvindt en je
al met één been op de Mariaplaats
staat, verbindt met de Croeselaan,
een straat die een beetje Rotterdams aandoet met een vleugje
Maliebaan. En tussen al die grootstedelijkheid staat nu dus Vanessa.
Haar brug is nu een paar maanden open en onderwerp van veel
gesprekken. Ondanks dat de brug
heel mooi en functioneel is, is niet
iedereen tevreden. Er is een petitie gestart door Utrecht Fossielvrij,
een kleine club die wil dat Utrecht
groener wordt, voor perrontrappen.
Trappen die van de brug naar het
perron lopen, waardoor je als haastende forens niet per se door de
winkelende meute op Hoog Catharijne hoeft. De petitie kreeg al snel
enorme bijval en is inmiddels ruim
12.000 keer ondertekend.
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‘Er was niet echt een hele goede reden voor’, zegt Koen Helwegen, student wiskunde en actief bij
Utrecht Fossielvrij. ‘Het leek Rolf
(Schuttenhelm, ook van Utrecht
Fossielvrij) gewoon een mooie actie. Het is een mooie brug, maar je
mist de trappetjes. De petitie kreeg
al snel heel veel aandacht. Dat is
mooi, we zijn met Utrecht Fossielvrij pas net begonnen en deze
aandacht kunnen we goed gebruiken voor de grotere thema’s die we
belangrijk vinden. Dit spreekt meer
tot de verbeelding dan dat er meer
huizen zonder aardgasleidingen gebouwd moeten worden, snap je.’
WENS
Deze roep om perrontrappen is niet
de eerste. Vijf jaar geleden diende
de SP in de gemeenteraad een voorstel in om perrontrappen in het
ontwerp van de Moreelsebrug op
te nemen. Het voorstel werd unaniem aangenomen. Nu wil het geval
dat de eigenaar van Hoog Catharijne, het Franse bedrijf Klépierre
dat zich ‘the European specialist
of shopping centers’ noemt, niet

bepaald gecharmeerd is van het
perrontrappen-idee. Klépierre is
bang dat de ondernemers in Hoog
Catharijne daardoor inkomsten
mislopen, en beroept zich op een
contract met de gemeente Utrecht
waarin staat dat er geen extra toegangswegen naar Utrecht Centraal
bij zullen komen.
Inmiddels hebben veel Utrechtse politieke partijen zich achter de
petitie geschaard. Die partijen
vinden samen met Utrecht Fossielvrij dat Klépierre naar de inwoners van de stad moet luisteren
en zich moet schikken naar de
wens voor perrontrappen. Wethouder Victor Everhardt kan daar
kort over zijn. De trappen komen
er niet, afspraak is afspraak, lezen
we op DUIC. Daarnaast heeft ook
de rechter beslist in het voordeel
van Klépierre; er komen pas perrontrappen als er zo veel reizigers
zijn dat het nodig is. Dat is op z’n
vroegst in 2023.
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STIJLVOL
Alle ruis ten spijt, inmiddels gaat het
wel erg veel over die trappen. Beter
kijken we. onze zegeningen tellend,
naar wat er wél is. Een prachtige
brug met een grootstedelijke lichtheid waar Instagram nu al ruim van
profiteert, en die internationaal niet
onopgemerkt is gebleven. De Canadese krant The Globe and Mail
schrijft: ‘it’s not just a bridge, it’s an
architectural statement, a beautiful
structure with graceful lines that
opens up a pleasant, treed boulevard in the middle of a busy city’.
Klinkt als een vrouw, gracieus
en stijlvol, meebuigend met de stad.
Net als Vanessa. Zij zal er staan, elke
dag, ook als er in 2023 zo veel mensen langskomen dat ze misschien
toch een trap voor haar neus krijgt.
Voor nu zal ze meewaaien, de forens
geruststellen, de Parade verwelkomen en vakantiegangers gedag zeggen, totdat ze prachtig rood kleurt
in de herfst en haar bladeren verliest. Elk jaar opnieuw.
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VRIJDAG
16 JUNI

ZATERDAG
17 JUNI

PECHA KUCHA NIGHT [TALK]
VR 16 JUNI
20.20 UUR

WERKSPOORKWARTIER
25 JAAR ONTWERPKRACHT [EXPO]

LOCATIE De Wasruimte, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41 | TICKETS
www.aorta.nu

VR 16 JUNI
22.30 UUR

WERKSPOORKATHEDRAAL [OPEN]
13 – 19 UUR

RABO GROENHUIS [OPEN]

In opdracht van EWU heeft MONK architecten
een ontwerp gemaakt voor nieuwbouw aan de
Werkspoorkathedraal. Er is een kantorenstrip gekomen op de plaats van het voormalige magazijn. De
kantorenstrip is de eerste stap in de transformatie
van de Werkspoorkathedraal en het gebied eromheen. De komende periode zal er onder andere
horeca aan de haven worden gerealiseerd.

11 – 18 UUR

13 – 19 UUR

[WALK]

Onderdeel van Expodiums artistieke onderzoeksprogramma in Werkspoorkwartier zijn de maandelijkse #Nightwalker sessies. We beginnen direct na
Pecha Kucha Night Utrecht. Join us for an exploration of Werkspoor, the real and the imaginairy.

De expositie, samengesteld door het Atelier Rijksbouwmeester, toont dat het architectuurbeleid van
de afgelopen 25 jaar een rijke en veelkleurige oogst
heeft opgeleverd.

LOCATIE De Wasruimte, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41

ARCHITECTENESTAFETTE [WALK]
13 – 16.30
UUR

LOCATIE: De Wasruimte, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41 | TICKETS
www.aorta.nu | www.unmakingthenetherlands.nl

Het verouderde bedrijventerrein Cartesius is in
ontwikkeling. Steeds meer wordt zichtbaar hoe het
gebied transformeert tot creatieve werkomgeving.
Het reizend ruimtecafé stuurt je op pad langs de
nieuwste projecten met zes ontwerpers van Hof
Cartesius, RHAW Architecten, ZECC Architecten,
JHK Architecten, LINT Landscape Interventions en
MONK Architecten.

LOCATIE Start Hof van Cartesius | Vlampijpstraat | TICKETS www.aorta.nu

SAMEN GEZONDE STAD MAKEN

STATIONSGEBIED NOW! [WALK]

WERKPLAATS HET HOF VAN
CARTESIUS [OPEN]
13 – 17 UUR

10 UUR EN
12 UUR

In 2017 verrijst Het Hof van van Cartesius in het
Werkspoorkwartier: een nieuwe, groene werkplek
waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun
eigen werkruimte bouwen rondom een publieke
binnentuin. Het Hof is een circulaire proeftuin.
Speerpunt daarbij is zoveel mogelijk te bouwen met
hergebruikte materialen, van inrichting tot aan gevel
afwerking en constructie.

19 UUR

STATIONSGEBIED WHATS NEXT!?
[TALK]

10 – 13 UUR

[MOVIE]

Een film kijken op een geheime locatie, die normaal
niet toegankelijk is voor publiek. Dat is Secret Cinema.

LOCATIE secret | TICKETS www.aorta.nu

STATIONSGEBIED

In het Architectencafé Utrecht vertellen sprekers
over hun visie en aanpak voor duurzame stadsontwikkeling. Je kunt op elk moment instappen. Voor
tijden en line-up kijk op www.aorta.nu.

LOCATIE De Wasserij, Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41

KINDERBOUWPLAATS [KIDS]
13 – 17 UUR

Aan de slag met circulair bouwen en circulair met
textiel in Het Hof van Cartesius. Leeftijd 6 tot 12 jaar.

NIGHTWALK 2E STADSCENTRUM

POST FOSSIL CITY [EXPO]
10 - 13 UUR

[WALK]

Hoe wonen, werken en verplaatsen we ons in
een stad die niet langer verslaafd is aan olie, gas
en kolen? De Urban Futures Studio schreven een
prijsvraag uit voor kunstenaars, architecten en urbanisten, fotografen, filmmakers en andere creatieven om de stad in het post-fossiele tijdperk te
verbeelden. Finalisten exposeren hun werk in de
Post-Fossil City Exhibition.

22.30 UUR

Expodiums speciale gast Nick Dunn neemt je mee
op een nachtelijke dwaaltocht door ons tweede
stadscentrum. Na de presentaties van de toekomstplannen voor het gebied is het tijd voor
een verkenning van de werkelijkheid. Dunn is auteur van het bij Verso Books verschenen Dark
Matters en directeur van Imagination Lancaster.

LOCATIE Jaarbeursplein (onderaan de trappen naar het Stadsplateau) |
TICKETS www.aorta.nu

LOCATIE Stadskantoor | Stadsplateau 1 | toelichting om 10, 11, 12 uur | OPEN

LOCATIE Het Hof van Cartesius | Vlampijpstraat | OPEN
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Wat staat er de komende jaren te gebeuren aan de
westzijde van het Stationsgebied? Het informatiecentrum Stationsgebied is vandaag geopend met
maquettes, filmpjes en diverse presentaties. o.a.
met Marlies de Nijs, stedenbouwkundige Stationsgebied Utrecht over het plan (omgevingsvisie) voor
het nieuw te ontwikkelen deel van het centrum: Het
Beurskwartier en het Lombokplein.
Marlies neemt je mee in de plannen, onder andere hoe de gemeente de ambities op het gebied
van gezonde en duurzame verstedelijking wil gaan
realiseren. Voor de line-up en tijden: www.aorta.nu.

LOCATIE Stadskantoor | Stadsplateau 1 | OPEN

[TALK]

14 - 17 UUR

Op pad in de omgeving van het station met gidsen van AORTA en initiatiefnemers van Maanzaad
en Makelaars van de Tussentijd. Werp een blik op
de nieuwe OV-Terminal, de Moreelsebrug, Nieuw
Hoog Catharijne, de hernieuwde singels, en de initiatieven die het Stationsgebied ook in de tussentijd
leefbaar houden. Er zijn meerdere tours waar je je
voor kunt aanmelden.

		
LOCATIE Start Stadskantoor | Stadsplateau 1 | TICKETS www.aorta.nu

LOCATIE Het hof van Cartesius | Vlampijpstraat | Toelichting elk
halfuur | OPEN

SECRET CINEMA

Sustainer Homes heeft een in samenwerking met
Rabobank het Rabo GroenHuis gerealiseerd. Deze
demowoning staat sinds februari op het Jaarbeursplein, direct achter Utrecht Centraal. Iedereen is hier
welkom om te ervaren dat duurzaam bouwen niet
een toekomstdroom is maar nu daadwerkelijk kan.

LOCATIE Jaarbeursplein (naast de Kinepolis) | OPEN

LOCATIE Werkspoorkathedraal | Tractieweg 41 | OPEN

Tijdens PechaKuchaNight Utrecht vertellen 12
sprekers ieder in 20x20 seconden over hun project of werk. Deze Dag van de Architectuur editie
gaat over stad maken. Hoe doe je dat als gewone
stedeling? Laat je inspireren door 12 stadsmakers!

NIGHTWALK WERKSPOOR

PROGRAMMA
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ZERO FOOTPRINT CAMPUS [EXPO]

UTRECHT SCIENCE
PARK

EEN ZOEKTOCHT IN 12 KUNSTPROJECTEN
START
12, 14 EN
16 UUR

STAALKAART MODERNE
ARCHITECTUUR [WALK]
START
11, 12, 14 EN
15 UUR

ZERO FOOTPRINT CAMPUS
SPECIAL[WALK]
12 – 18 UUR

LOCATIE Department of Search Paviljoen (Hoek Genevelaan / Leuvenlaan,
naast het Educatorium) | TICKETS www.aorta.nu

START OM
14 UUR EN
16 UUR

[WALK]

Op het Utrecht Science Park werken kennisorganisaties intensief samen om nieuwe oplossingen
te vinden voor een langer en gezonder leven. Het
Science Park breidt momenteel flink uit met de
komst van bedrijven Genmab en Nutricia Research, het RIVM, het Prinses Máxima Centrum voor
Kinderoncologie en nieuwe onderzoeklabs van de
Universiteit en de Hogeschool. Een tour langs de
meest recente toonaangevende bouwprojecten.

BOTANISCHE TUINEN TOUR [WALK]
GROEN IN DE STAD IS GEZOND!
START
11 UUR EN
14 UUR

ENERGYLAB [OPEN]
(doorlopend)

Met Future Observatory onderzoekt en archiveert
Vanden Eynde de meest invloedrijke en revolutionaire uitvindingen en onderzoeksprojecten die
Utrecht Science Park heeft voortgebracht. In de
nooit gebruikte sterrenwacht, maakte hij een exclusieve vergaderlocatie, waar je omringd wordt
door een heus curiositeitenkabinet. Beklim vandaag de monumentale Sterrentoren, waar je ontvangen wordt door de kunstenaar.

LOCATIE Paviljoen Department of Search | Hoek Genèvelaan / Leuvenlaan | AANMELDEN info@departmentofsearch.nl

LOCATIE Start Heidelberglaan 11 | TICKETS www.aorta.nu

13 – 17 UUR

Twaalf kunstenaars onderzoeken samen met wetenschappers, studenten, beveiligers en andere
deskundigen mogelijkheden om gezond te leven in
de steden van de toekomst. Gebaande paden worden verlaten, disciplines met elkaar verbonden en
nieuwe vragen opgeworpen.

LOCATIE Hoofdlocatie Paviljoen Department of Search | Hoek Genèvelaan / Leuvenlaan | AANMELDEN TOURS info@departmentofsearch.nl
o.v.v. tijdstip en datum | MEER INFORMATIE www.zerofootprintcampus.nl

Het Utrecht Science Park is - met iconische gebouwen zoals het Educatorium, de Universiteitsbibliotheek, het Heijmans van den Berghgebouw
en Casa Confetti - een staalkaart van de moderne
architectuur. Internationaal vermaarde architecten
droegen daaraan bij. We nemen ook een kijkje in
de iconische studentenhuisvesting Casa Confetti
of De Johanna – met schitterend uitzicht!

UTRECHT SCIENCE PARK
WHATS NEXT!?

PROGRAMMA

Hogeschool Utrecht - Institute Engineering & Design heeft onlangs de deuren geopend van het
nieuwe Energylab. Wat techniekstudenten aan
theorie leren over duurzame oplossingen voor woningen, passen ze in deze proeftuin in de praktijk
toe. Boven het energylab – met een oerwoud aan
buizen, pompen en metertjes, verwarmings- en
koelingsapparatuur en de zogeheten klimaatkamers
– bevindt zich een panoramisch energydak, waar
warmte opgevangen wordt. Neem een kijkje in dit
laboratorium voor wonen in de toekomst.

Wonen en werken in een groene omgeving heeft allerlei algemene positieve effecten op de gezondheid.
Maar groen kan ook een grote rol spelen bij het opvangen van fijnstof, te veel aan water tijdens hevige
regenval en het dempen van temperatuurverschillen.
Gidsen van de Botanische Tuinen leiden je rond door
het ‘Central park’ van het Utrecht Science Park met
aandacht voor de voordelen van groen in de stad.

LOCATIE Botanische Tuinen | Budapestlaan 17 | TICKETS www.aorta.nu

NIGHTWALK UTRECHT SCIENCE
PARK [WALK]
24.00 UUR

Expodium voert in samenwerking met Zerofootprintcampus een speciale stress test uit in het
Utrecht Science Park. Kan deze campus in de toekomst off the grid functioneren? Maak het mee!

LOCATIE Padualaan 99 | OPEN
LOCATIE Paviljoen Department of Search | Hoek Genèvelaan / Leuvenlaan | TICKETS www.aorta.nu

#DVDA
SPECIALS

ENECO ENERGY CAMPUS [TALK-WALK]
10-13 UUR
BEPERKT
TOEGANG

ZATERDAG 17 JUNI

A.S.R. HOOFDKANTOOR [OPEN]
START 10, 11
EN 12 UUR

LOCATIE Atoomweg 9 (Lage Weide) | Aanmelding en identiteitsbewijs
verplicht. | TICKETS www.aorta.nu

Het duurzame gerenoveerde hoofdkantoor van a.s.r.
is in 2016 geopend. Sindsdien heeft het gebouw al
verschillende prijzen mogen ontvangen. In het kantoor werken 3.500 medewerkers van a.s.r. volgens
het principe van Het Nieuwe Werken. Het kantoor is
als Seats2Meet-locatie ook toegankelijk voor derden.

UTRECHTSE ICONEN

LOCATIE Archimedeslaan 10 | TICKETS www.aorta.nu

ZIJDEBALEN
START
10.00, 10.30,
11.00, 11.30
EN 12 UUR

POSTKANTOOR OP DE NEUDE [TALK]

[WALK]

13 – 14 UUR

Aan de rand van de binnenstad realiseren Hurks
en Van Wijnen de nieuwe woonwijk Zijdebalen. Er
worden 480 woningen gebouwd rond groene binnentuinen. De monumentale Lubro fabriek wordt
herontwikkeld tot 6 herenhuizen en een mix van
bedrijvigheid en een restaurant. In het eerste deel
van Zijdebalen wordt al gewoond.

WATERTOREN ROTSOORD [WALK]

DE TRIP [WALK]

START
10 UUR
EN 11 UUR

Op Rotsoord heeft Jebber drie appartementencomplexen gebouwd met de naam De Trip. Met
appartementen voor starters, bedrijfsruimten voor
creatieve ondernemers en ruimte voor horeca.
Jebber leidt je rond.

GEVANGENIS WOLVENPLEIN [WALK]

UCO-UTRECHT COMMUNITY [OPEN]

START 13,
14, 15 EN
16 UUR

In een oude treinloods aan de 2e Daalsedijk is sinds
kort de Utrecht Community gevestigd. Een community met 150 duurzame ondernemers. Neem een kijkje
in deze schitterende door ZECC Architecten getransformeerde loods! Met rondleidingen door Blauw Architecten [ondernemer in het gebouw].

Het gesloten bolwerk aan de Wolvenburg heeft een
lange geschiedenis. Ontstaan als militair bolwerk, in
gebruik geweest voor de zijdeteelt, en uiteindelijk
als gevangenis. Nu wacht de Wolvenburg op een
nieuwe bestemming. Tot die tijd hebben tijdelijke
gebruikers er hun intrek genomen.

LOCATIE Wolvenplein 27 | TICKETS www.aorta.nu

LOCATIE 2e Daalsedijk 6 | TICKETS www.aorta.nu
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In 2015 heropende de Watertoren op Rotsoord haar
deuren. De topattractie is een glazen paviljoen boven
op het dak met gebogen puien die in de zomer grotendeels open kunnen. Architect Daan Briedé van Domstad Architectuur geeft een toelichting.

LOCATIE Heuveloord 25 | TICKETS www.aorta.nu

LOCATIE De Trip | Helling 22 | TICKETS www.aorta.nu

START
13.30 EN
15.00 UUR

Het monumentale Postkantoor op de Neude wordt
de komende jaren verbouwd. De Centrale Bibliotheek krijgt er een plek. Vanwege de verbouwing is
het postkantoor voorlopig niet toegankelijk. Op de
Dag van de Architectuur kun je toch even binnenkijken. In de centrale hal presenteert de architect
van Rijnboutt hoe het postkantoor er straks uit ziet.

LOCATIE De Neude 11 | TICKETS www.aorta.nu

LOCATIE Oude Tuinderswoning Zijdebalenstraat 2 [toegang vanaf kruising
David van Mollemstraat - Zeedijk] | TICKETS www.aorta.nu

START
10.30 UUR
EN 12 UUR

Op het terrein van de centrale Lage Weide uit 1959
ligt de oorsprong van Eneco, groot geworden in het
fossiele tijdperk. Precies deze locatie wordt de komende jaren herontwikkeld tot ‘Eneco Energy Campus’, gericht op de nieuwe wereld van zonne-energie,
windenergie, biogas en warmte uit de grond. Tijdens
de Dag van de Architectuur neemt Eneco EnergyCampus je mee van de oude naar de nieuwe wereld
in een lezingenreeks en wandeling met Hans Buiter
[industriegeschiedenis], Arjan den Boer [architectuurgeschiedenis] en EnecoEnergyCampus [de toekomst].
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TICKETS EN
INFO

COLOFON
Deze uitgave is een samenwerking van Architectuurcentrum Aorta
en De Dakhaas, onafhankelijk magazine over Utrecht.
COÖRDINATIE
Elja Looijestijn
Lindy Schuin
Rianne Pruis
ONTWERP
Lyanne Tonk
Wilfred van der Weide

WEEKEND PASSE-PARTOUT

Voor deelname aan de meeste activiteiten is een Weekend Passepartout nodig. Een passe-partout kost € 5 per volwassene. Toegang
voor kinderen tot en met 18 jaar is gratis. Het passe-partout kun je online aanschaffen (www.aorta.nu). Bij vertoning van het passe-partout
(geprint of digitaal op je telefoon) ontvang je een festivalbandje dat je
het hele weekend kunt gebruiken. Er zijn ook activiteiten toegankelijk
zonder Weekend Passe-partout, dit staat dan specifiek vermeld in het
programmaoverzicht.

FOTOGRAFIE
Tom Janssen
MEDEWERKERS
Agnes Loonstra
Annemieke Dannenberg
Arjan den Boer
Janneke Aronson
Jochem Vis
Lilian van Rooij
Lisanne van Aert
Marjolein Sponselaar
Martine Bakker
Renzo Gerritsen
Rosa Scholtens
Susanne Thomas

AANMELDEN

Voor de meeste activiteiten zijn beperkte plaatsen beschikbaar. Wij adviseren je daarom om van tevoren te reserveren. Reserveringsmogelijkheden staan vermeld bij de activiteiten. Je ontvangt na aanmelding per
activiteit een digitaal ticket. Neem dit ticket samen met je passe-partout
mee naar de locatie.

MEER INFORMATIE

Dit programmaoverzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor het
meest actuele overzicht en meer informatie kun je terecht op:

Drukwerk
Art Libro / Drukkerij Roelofs B.V.

www.aorta.nu

DAG VAN DE ARCHITECTUUR
UTRECHT 2017 IS MOGELIJK
GEMAAKT DOOR

facebook.com/AortaUtrecht | twitter.com/AortaUtrecht
twitter.com/DvdAUtrecht

Architectuurcentrum AORTA, De Dakhaas, Hof van Cartesius,
Zero Footprint Campus, de Werkspoorkathedraal, het Utrechts
Architectencafé, Eneco Energy Campus, PechaKuchaNight Utrecht,
LINT Landscape Interventions, Stichting Utrecht Science Park,
MONK architecten, ZECC architecten, RHAW architecten, Rijnboutt
architecten, Expodium, JHK Architecten, a.s.r. verzekeringen, Urban
Futures Studio, projectorganisatie Stationsgebied, Zijdebalen,
Architectenbureau Mulleners, Venster Architekten, Team V, SSH Utrecht,
Barcode Architecten, Hogeschool Utrecht, Stichting Utrecht Science
Park, Rijksbouwmeester, Secret Cinema, Sustainer Homes, Makelaars
van de Tussentijd, Stichting Maanzaad, Botanische Tuinen Universiteit
Utrecht, UCO Community, Jebber, Stichting Wolvenburg, Domstad
Architecten, gidsen, vrijwilligers e.a.
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