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Pleisterplaats De Vrijheid
bouwt samen met gemeente
’s-Hertogenbosch en een
Grote Culturele Trekker
aan ‘Vrijstaat De Heus’.

1. het proces initiëren,
2. de verschillende ontwikkelingen coördineren
3. de duurzame kwaliteit van het geheel voor de toekomst bewaken
Het expertteam bestaat uit de volgende partners met inbreng:
- Petra Janssen, Studio Boot: conceptontwikkeling en artistieke leiding;
- Edwin Vollebergh, Studio Boot: visuele communicatie;
- Geert Bosch, Hilberink Bosch architecten: ruimtelijke kwaliteit;
- Simone Kramer, C-mone: cultuur & communicatie;
- Tet Reuver, LAB minds: sociale verbinding;
- Joep Mol, architect: projectleiding.
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Pleisterplaats De Vrijheid is ontstaan als een feest van ontwerpen en
maken, een feest dat jaarlijks neerstrijkt op bijzondere locaties in een
dorp of stad in Brabant en waaraan grote namen uit de wereld van
architectuur en design zich verbonden hebben.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Pleisterplaats De Vrijheid zal als expertteam:

INITIATIEF

In september 2011 werd in Tilburg de eerste editie georganiseerd onder
de naam Huttenfestival De Vlek. Dit uiterst succesvolle festival heeft
een enorme impact gehad op de verdere ontwikkeling van de spoorzone
in Tilburg en heeft tot een aantal blijvende samenwerkingsverbanden
tussen sociale werkvoorzieningen en bekende ontwerpers geleid.
De initiatiefnemers van het Huttenfestival gingen in 2012 verder onder
een nieuwe naam: Pleisterplaats De Vrijheid. Gezien de verslechterende
economische situatie bleek een tijdelijk festival zoals eerder georganiseerd in Tilburg niet langer haalbaar. Tijdelijkheid is de norm geworden;
de duurzame ontwikkeling van een pleisterplaats met tijdelijke projecten
moet een blijvend fysiek resultaat opleveren.
Daarom richten de initiatiefnemers zich nu op locaties waar een nieuwe,
blijvende ontwikkeling op gang gebracht moet worden. De methode blijft
hetzelfde: kleine projecten door bewoners, vaklui en topontwerpers.
Het doel is anders: geen feest van ontwerpen en maken dat een
tijdelijke nieuwe ontwikkeling op gang brengt, maar een feest dat een
duurzame nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling is.
Nieuwe functies van wonen, bouwen en (be-)leven worden onderzocht
en toegepast voor duurzame ontwikkeling van het gebied en de stad
als geheel.

ER
IST S
P L EP L A AT

HEID

VRIJ

DOELSTELLING
pleisterplaats de vrijheid

SAMEN MAKEN WE DE STad!

DE ULTIEME PROEFTUIN VOOR NIEUWE VORMEN VAN STEDELIJKE ONTWIKKELING, WONEN EN BELEVING VAN DE STAD.
BRENGT NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP GANG EN INITIEERT
BLIJVENDE SOCIALE, ECONOMISCHE EN CULTURELE PROJECTEN IN LEEGSTAANDE GEBIEDEN IN DE STAD.
INITIEERT INNOVATIEVE, CROSSSECTORALE
SAMENWERKINGSVERBANDEN, WAARBIJ KWALITEIT
EN SOCIALE VERBETERING VOOROP STAAN.
GAAT TERUG NAAR DE ESSENTIE VAN DE STAD:
WONEN, WERKEN EN (BE)LEVEN, GEDRAGEN
DOOR BEWONERS VAN HET GEBIED.
IS EEN PLEK WAAR MAATSCHAPPELIJKE ONDERWERPEN
WORDEN BESPROKEN EN VERBEELD D.M.V. THEATER, DANS,
DESIGN EN PERFORMANCE.
IS EEN HIP LABORATORIUM VOOR BOUWEN EN SAMENLEVEN:
WAARIN JONGEREN EEN AKTIEVE ROL SPELEN.
Bouwbord pilot “de Vlek” Spoorzone Tilburg, september 2011
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citymaking

Kwaliteit van leven wordt steeds belangrijker, mensen gaan op
zoek naar nieuwe manieren van ontmoeten, leven, wonen, werken,
stilstaan, tijd en aandacht. Dit kenmerkt zich door een streven naar
hogere kwaliteit van relaties tussen mensen onderling en tussen
mensen en hun omgeving.
Verbeelding en bezieling in een tijd waar mensen op zoek zijn naar
verdieping en persoonlijke ontwikkeling, naar bijzondere ervaringen,
nieuwe vormen van samen leven en beleving. Kunst en cultuur spelen
in op behoefte van mensen aan meedoen, binding en community
(maatschappelijke waarde).
Met het concept Vrijstaat van ‘Pleisterplaats De Vrijheid’ kunnen
diverse activiteiten in een gezamenlijke context bijeenkomen
waardoor meerwaarde ontstaat met oog op zichtbaarheid en profilering.
Samenwerking en samenhang ontstaan als diverse partijen vanuit
hun eigen rol en expertise hier invulling aan kunnen geven.
Vooral voor Bosschenaren die houden van de stad en mee willen doen.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Van City marketing
naar City making

verbeelding van de volgende paradoxen
historie - vernieuwing
jong - oud
artiesten-schrijvers - kunstenaars - architecten - designers bezielde amateurkunstenaars vrijwilligers - professionals
spelregels en totale vrijheid
zorg - ontzorg
nieuwe economie en samenlevingsvormen
tijdelijk - duurzaam
leegstand - bewoning
voedsel - tuinbouw
ontspanning - werken
binnen - buiten
We willen de stad als hoofdstad van Brabant internationaal
posititoneren met een vrijstaat als wijk in het centrum van Nederland.
Niet citymarketing maar citymaking maakt hier deel
van uit. Immers, samen maken we de stad!
‘Pleisterplaats’ neemt hierin een voortrekkersrol.
Eindhoven stad van design
Breda stad van beeldcultuur
Tilburg stad van sociale innovatie
‘s-Hertogenbosch Stad van vele verhalen
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URGENTIE

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Jules Goris in een update per Email d.d. 30-09-2013
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Door het vrijkomen van het terrein van veevoederfabriek De Heus,
door het vastlopen van De Tuin |United, door de herontwikkeling van het
Willem II gebouw en door de leegstand en achterstallig onderhoud van een
groot aantal gebouwen elders in de Kop van het Zand, is de noodzaak van
een herontwikkeling van dit gebied evident. De stilgevallen bouwproductie, de stagnerende woningmarkt, een gedecimeerde cultuursector en de
afnemende kwaliteit van de publieke ruimte nodigen uit tot actie op een
innovatieve wijze.
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Doel [voor de gemeente ’s-Hertogenbosch] is om te komen tot culturele,
sociale, economische, recreatieve, hippe hotspot. Een plek waar het bruist
en waar niet de gemeente het programma bepaalt maar juist de ‘kracht
van de stad’ de invulling bepaalt. Onder de noemer van ‘Spontane Stad’
biedt de stad hier de ruimte aan commerciële, maatschappelijke en
culturele initiatieven en experimenten.
De gemeente wil het terrein nog steeds ter beschikking stellen maar
de intentie is wel vooraf (delen van de) gebouwen gebruiksklaar te maken.
Organische en spontane groei met een tijdelijk karakter vormen een
belangrijk bestanddeel van de ontwikkeling. Geen vooropgezet plan dus,
wel een visie op de ontwikkeling. Die tijdelijkheid kan ook (soepeltjes)
overgaan in een permanent karakter in de ontwikkeling van het gebied.
Op dit moment werken we aan het gebruiksklaar maken van de
gebouwen waarbij we ook streven naar een relatie met toekomstige
potentiële gebruikers. Lastig maar wel een uitdaging.
Over de regiefunctie en de potentiële gebruikers ‘stoeien’ we nog.
Daar zijn we nog niet geheel uit. Dat kan variëren van praktisch beheer
zoals op GZG tot ‘groots en meeslepend’ of een tussenvariant. In iedere
geval zien we wel een rol voor partijen uit de stad. Hoe, dat weten we nog
niet. Initiatieven zijn soms gelijksoortig en soms ook niet en dat maak het
lastig. De vraag is ook nog of de gemeente daar een rol in moet hebben.
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situatieschets

Aanvankelijk was het plan om - met uitzondering van het monumentale,
vroeg 20e-eeuwse gebouw - alle gebouwen te slopen en een nieuwe woonwijk te realiseren. De centrale ligging nabij de Bossche binnenstad en het
station en de ligging van het terrein aan de Dieze waren de belangrijkste
pluspunten voor een hoogwaardige woonbuurt.
Zoals overal gooide ook hier de economische crisis roet in het eten.
De planontwikkeling voor het De Heus-terrein is stop gezet; er wordt
prioriteit gegeven aan de ontwikkelingen van andere locaties zoals het
GZG-terrein, het Paleiskwartier en de locatie Willemspoort.
Een tijdelijke invulling van het De Heus-terrein met creatieve industrie
ligt voor de hand: zolang de markt slecht is wordt het gebied gevuld met
tijdelijke, culturele voorzieningen. Een ambitieus plan (De Tuin | United)
dat hierin moest voorzien strandde na twee jaar intensief onderzoek.
Ondanks toezeggingen van gelden uit fondsen als Jeroen Bosch 500
en Brabant 2018, bleek een ontwikkeling op basis van een aansprekend
totaalplan niet haalbaar.
Inmiddels hebben vele initiatieven zich aangediend: uit sociale en
culturele hoek zijn er meer en minder uitgewerkte plannen voorgelegd
aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Maatschappelijk draagvlak lijkt niet te
ontbreken voor de tijdelijke invulling van het De Heus terrein. Economisch
draagvlak echter wel: het maken van een sluitend bedrijfsplan is in deze
tijd schier onmogelijk.
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In 2008 kocht de gemeente ’s-Hertogenbosch het ruim 2 hectare
metende terrein van De Heus Voeders. De fabriek is aan het begin van de
20e eeuw gebouwd als meelfabriek; in 1948 werd de fabriek omgebouwd
naar mengvoederfabriek. Het gebouw werd uitgebreid met verschillende
hallen en vleugels en groeide uit tot het dichtbebouwde industriële complex dat begin 2014 leeg komt te staan.

De problematische financiële onderbouwing van veel van deze goede
ideeën wordt bepaald door een aantal factoren:
- door de economische crisis zijn subsidie- en sponsormogelijkheden
zeer beperkt;
- het complex op het De Heus-terrein is in zeer slechte staat, grote
investeringen in onderhoud, veiligheid en klimaatbeheersing (het 		
enigszins comfortabel maken van de ruimtes) zijn noodzakelijk;
- slechts een klein deel van de gebouwen op het complex is eenvoudig
bruikbaar voor sociale en culturele functies; het merendeel bestaat uit
moeilijk bruikbare installatie, silo of opslagloods;
- de beperkte termijn van 5 tot 10 jaar maakt dat een grote investering
in verduurzaming of inrichting niet rendabel is;
- het aanbod van vergelijkbare, leegstaande gebouwen en locaties in en
om ’s-Hertogenbosch is groot; het aantal initiatieven in social design
en creatieve industrie is nog groter.
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VERBEELDING EN HERWAARDERING:
VRIJSTAAT DE HEUS
SAMEN MAKEN WE DE STad!

H
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Pleisterplaats De Vrijheid gelooft echter wel in de haalbaarheid van een
duurzame invulling van het De Heus-terrein. De locatie nabij het station, het
centrum, de Verkadefabriek, Willem II en de Dieze kade heeft zo’n enorme
potentie, dat het gebied zich ook in deze tijd tot een blijvend aantrekkelijk
stadsdeel moet kunnen ontwikkelen. De nieuwe vorm van verbeelding en
herwaardering die wij daarbij willen toepassen moet leiden tot een spraakmakend stuk stad: Vrijstaat De Heus.
Vrijstaat De Heus ontstaat door intensieve samenwerking tussen een
aantal partijen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
1. De gemeente ’s-Hertogenbosch stelt het terrein van veevoederfabriek
De Heus ter beschikking aan de inwoners van de stad. De gemeente zorgt
ervoor dat het terrein schoon en veilig is. De gemeente is verantwoordelijk
voor minimaal onderhoud en beheer op het terrein: zij zorgt ervoor dat de
gebouwen wind en water dicht zijn en constructief en bouwkundig veilig zijn.
2. Er wordt gezocht naar één Grote Culturele Trekker. Dat kan een Europese
theaterwerkplaats zijn, een commerciële publiekstrekker of een grote zaal
voor Theater aan de Parade. In overleg met betrokken partijen wordt Jeroen
Bosch 500 nadrukkelijk in de planvorming voor een groot onderdeel in Vrijstaat De Heus meegenomen.
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4. Pleisterplaats De Vrijheid inventariseert alle lokale initiatieven en
adviseert de gemeente over programmatische en fysieke kwaliteit van
verschillende initiatieven. Pleisterplaats De Vrijheid coördineert de
inhoudelijke afstemming tussen de verschillende initiatieven en staat
de gemeente bij in het fysiek faciliteren van de gebruikers op de
specifieke plekken op het terrein.
5. Het gebruik van grond of een ruimte binnen Vrijstaat De Heus is niet
gratis. Gebruikers betalen een basisbijdrage (gebruiksvergoeding) waarmee de projectorganisatie wordt bekostigd en het opschonen en veilig
maken van het terrein worden betaald.
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3. De gemeente stelt budget beschikbaar voor een operationeel projectbureau Vrijstaat De Heus. In dit projectbureau zal de gemeente deelnemen als beheerder van het terrein. Pleisterplaats De Vrijheid verzorgt
projectcoördinatie, art direction, communicatie, en publiciteit. Het bouwen van een dorp in de stad, een nieuwe community, vormt hiervoor het
uitgangspunt. Daarnaast zal de Grote Culturele Trekker een deel van de
programmering van het terrein verzorgen en als zodanig deelnemen in
het projectbureau.
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6. Gebruikers dienen zelf te voorzien in het bruikbaar of bewoonbaar
maken van de ruimte: eigen investering is een uiting van verbondenheid
met de plek.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

7. Naarmate de investering in een specifiek gebouw door de eigenaar
(de gemeente) groter wordt, gaat de gebruiksvergoeding omhoog.
Op termijn heeft de gemeente de mogelijkheid tot verkoop van gebouwen
of kavels. Hierbij kunnen er met de eigenaar (de gemeente) afspraken
gemaakt worden over aftrek van voorinvestering.
8. Er worden niet alleen culturele initiatieven ontwikkeld binnen Vrijstaat
De Heus, er is ook nadrukkelijk ruimte voor wonen: tijdelijke studentenwoningen, een hotel en op termijn kavels voor privaat en collectief privaat
opdrachtgeverschap.
9. En er is ruimte voor werken: kleinschalige, ambachtelijke industrie met
een ambitie in technologische en sociale vernieuwing krijgt ruimte op het
terrein. Zoals Social label: kunst van het samen maken, presenteren en
verkopen van unieke designproducten gemaakt door werkplaatsen voor
dagbesteding in cocreatie met gerenommeerde ontwerpers.
10. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar samenwerking en uitwisseling met
direct omringende partijen: gebruikers als Willem II, de Verkadefabriek,
World Skate Centre en Jo van den Bosch. Maar ook grondeigenaren als
Cornelis Huygens en Built to Build.
11. De inrichting van de openbare ruimte is een belangrijke taak voor het
projectbureau. Aan de zuidkant van Vrijstaat De Heus wordt de huidige
open ruimte ingericht als Cultuur Plein: het derde plein in de stad. Aan de
noordzijde wordt de Dieze kade ontwikkeld tot groene, recreatieve plek
verbonden met het water.
12. Binnen Vrijstaat De Heus krijgt de jonge generatie nadrukkelijk een
actieve rol toebedeeld. Er is al samenwerking opgestart met De Ruimte,
B-there, en Urban Culture met Hey Day, curated movements.
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Winter 2013-2014
Na het vertrek van veevoederbedrijf De Heus wordt door Pleisterplaats De
Vrijheid een campagne opgezet waarin naam en beeld van Vrijstaat De Heus
op verrassende wijze worden aangekondigd. Tegelijkertijd organiseert Pleisterplaats De Vrijheid een openbare inschrijving voor projecten, activiteiten
en initiatieven die in de vrijstaat een plek kunnen krijgen.
Op de dag dat De Heus definitief vertrekt neemt Pleisterplaats De Vrijheid
de eerste ruimte in gebruik. Het voormalige ontvangstgebouw van de fabriek
wordt de ontvangstruimte, centrale locatie voor de kwartiermakers. Hier
wordt ook het beheerkantoor van de gemeente en het hoofdkwartier van
‘De Grote Culturele Trekker’ gehuisvest.
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Lente 2014. Nadat de gemeente het complex heeft opgeschoond en
veilig verklaard, kunnen de diverse invullingen die uit de inschrijving
geselecteerd zijn, gerealiseerd worden.
Pleisterplaats De Vrijheid verbouwt de voormalige tapperij van de
oude meelfabriek (op de begane grond hoek Buitendijk – Dieze kade)
tot Pleisterplaats. Met een podium voor jong talent, design, optreden
en debat over de toekomst van de stad, een bespreekruimte, een café
en een terras aan de Dieze moet dit een eerste belangrijke sociale plek
in Vrijstaat De Heus worden. De oude leegstaande fabriek aan het water
wordt nieuw leven ingeblazen. Een verrassende, mooie en bijzondere plek
om rustig te eten en te drinken en te ontmoeten. Hier zullen verschillende
sociale en culturele activiteiten geprogrammeert worden.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

2

AFFR (Architectuur Film Festival Rotterdam) zal een maandelijks
filmprogramma over stad, samenleving en architectuur opzetten. Aan de
films kunnen debatten en workshops gekoppeld worden.
Afhankelijk van de activiteiten van nieuwe bewoners in Vrijstaat De
Heus zullen er thematisch bijpassende films en andere evenementen
geprogrammeerd worden.

2
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cafe en terras concept door initiators van Mariapaviljoen
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Zomer 2014 Eerst geloven dan zien!
Tijdens Boulevard 2014 (7-17 augustus) wordt Vrijstaat De Heus
feestelijk geopend met een daverend Feest van Rook en Vuur.
Theaterfestival Boulevard programmeert theater- en muziekvoorstellingen
op verschillende locaties in de vrijstaat. Theaterfestival Boulevard is het
podium om de tijdelijke bouwwerken en het programma van leven van deze
toekomstige wijk voor de stad bij het grote publiek bekend te maken.

SAMEN MAKEN WE DE STad!
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ER
IST S
P L EP L A AT

HEID

VRIJ

3
Vrijstaat de heus
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Hotel Van Aken

Familiehotel aan de rivier, in de monumentale fabriek op de hoek
Buitendijk – Diezekade, boven de reeds geopende Pleisterplaats.
Opening eerste kamers, zomer 2015.
Hotel Van Aken wordt tevens de Artist-in-Residence-plek waar
langer verbleven kan worden door mensen die een bijdrage leveren
aan de toekomstige wijk. Bij de uitvoering van het hotelconcept willen
we nauw gaan samenwerken met hoteliers uit Den Bosch en omgeving.
Op verzoek en in overeenstemming kunnen we de plannen uitwerken
en presenteren.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Door initiatiefnemers Mariapaviljoen (Eetbar Dit - Sjaak van Geffen,
Camp catering- Pepijn Muller, Studio Boot - Edwin Vollebergh)

ism: Piet Hein Eek, Roderick Vos, Joost van Bleiswijk, Dick van Hoff,
Frank Havermans, John Kormeling, Onix, Superuse studios, Joep Mol
en HilberinkBosch architecten

bijlage 1 Mariapaviljoen
cafe en terras concept en uitvoering door initiators van
Mariapaviljoen; eetbar Dit, ontwerpburo studio Boot,
Camp catering, (opening eerste kamers medio 2015,
voorafgaand aan Jeroen Bosch jaar 2016)
concept/design: studio boot
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Een laboratorium om het nieuwe bouwen, wonen en samen leven uit
te vinden. Hieruit kunnen nieuwe inzichten voor gebiedsontwikkeling
ontstaan. En ideeen met de toekomstige inwoners van de nieuwe wijk.

bijlage 2 huttenfestival de vlek tilburg 2011
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Lente 2015 Pleisterplaats De Vrijheid bouwt gekoppeld aan verschillende
functies van wonen, werken en leven met gerenommeerde ontwerpers,
architecten en kunstenaars verschillende tijdelijke bouwwerken in
Vrijstaat De Heus. Deze bouwwerken worden door Theaterfestival
Boulevard geprogrammeerd tijdens de editie augustus 2015.
Het concept van Huttenfestival De Vlek ligt hieraan ten grondslag:
het bouwen van een dorp in de stad met eigen community.
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Articipate! kunst en cultuur brengt mensen samen, stimuleert
(p)articipatie en geeft identiteit. Articipate creëert een context voor
interactie en sociale betrokkenheid. Waarin versterking van eigen
kracht centraal staat. Waar betekenis, tijd en aandacht de nieuwe
waarden zijn. We doen dat door kunst en design te integreren in de
samenleving. Door middel van innovatieve concepten met een
maatschappelijke impact. Articipate! is een samenwerking tussen
C-mone en Studio Boot.

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Zomer 2015 Sociallabel - Socio Economics.
Simone Kramer en Petra Janssen initiëren werkplaats / conceptstore in
vrijstaat de Heus. Werkplaats / conceptstore Social Label - Socio Economics:
een aantrekkelijke omgeving waarin zorgen voor elkaar, samen maken en
meedoen bij elkaar komen. Social label staat in verbinding met de diverse
werkplaatsen voor dagbesteding in de wijken van de stad en de regio.

bijlage 3 sociallabel <> Socioeconomics
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Samen maken we de stad en benutten we de openbare ruimte voor
nieuwe ideëen. Speelplaats voor alle Bosschenaren tijdens het feestjaar.
Het hele Jeroen Bosch jaar is er in de weekenden een kermis
geïnspireerd op Jeroen Bosch (geinspireerd op Coney island, New York).

01

SAMEN MAKEN WE DE STad!

2016 Vrijstaat De Heus is tijdens het feestjaar Jeroen Bosch 500
een belangrijk, hedendaags onderdeel van het festival. Naast de grote
tentoonstelling in het Museumkwartier en de Jeroen Bosch route door de
binnenstad, is dit gebied de derde festivallocatie. Voorstellingen, optredens,
films, bijeenkomsten en feesten maken van de nieuwe vrijstaat een hedendaagse interpretatie van de wereld van Jeroen Bosch.
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Cornelis
Huygens

HOTEL VAN AKEN
social label

WORLD SKATE CENTRE
PARTICULIERE
INITIATIEVEN

SAMEN MAKEN WE DE STad!

EL

Herfst 2016.
Pleisterplaats De Vrijheid werkt aan de ontwikkeling van een
centraal openbaar gebied, het Cultuurplein, het derde plein in de stad.
De Diezekade wordt verder uitgebouwd tot recreatieve boulevard en
gezicht van Vrijstaat De Heus.Deze openbare gebieden worden
de bindende factor voor de verschillende initiatieven die ontstaan.
Pleisterplaats De Vrijheid onderzoekt de mogelijkheden tot de
ontwikkeling van (tijdelijke) woningen in Vrijstaat De Heus.
Ontwerpwedstrijden, film- en animaties worden hierbij ingezet.
Pleisterplaats De Vrijheid treedt in overleg met eigenaren en
gebruikers van omringende gebouwen om te komen tot een
duurzame herontwikkeling van de hele Kop van het Zand.

M
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PARTICULIERE
INITIATIEVEN

D

JOHAN simons
klimtorens

CULTUUR
plein

JEROEN 500
EVENEMENTENHAL

HOTEL
CAFETARIA
RESTAURANT

Jo van
den Bosch
SPO

OR

LIJ

N

VERKADE FABRIEK
THEATER FILM
CULTUUR HORECA

PARKEREN EN BOMEN
URBAAN ARBORETUM

Verkade

PIUS
CULTUUR EVENEMENT

boulevard
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Built to
Build

M
O

STAPPENPLAN

THEATER
EXPERIENCE
JEROEN 500

PARTICULIERE INITIATIEVEN

D

LOFTHOTEL
BED&BREAKFAST
EXPOSITIE
KROEG EN TERRAS
ATELIERS EN STUDIOS
WERKPLAATS
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STAPPENPLAN
2017 – 2024
Vrijstaat de Heus wordt verder uitgebouwd.
In beeld en communicatie ligt de nadruk nu op het nieuwe dorp in de stad.
Waar het experiment, samenwerken en sociaal en cultureel ondernemen
voorop staan. De blijvende waarde van tijdelijk gebruik:
Samen maken we de Stad!
Van citymaking naar citymarketing.

SAMEN MAKEN WE DE STad!
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Uitwerken communicatieplan volgens deze onderdelen:
•
•
•

RE-FRAME vormgeven van nieuwe sociale processen
RE-BRAND laden met nieuwe verhalen en beelden
RE-VALUE bewustwording maatschappelijke taak
(sociale duurzaamheid)
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Samen maken we de Stad!
(beeld: huttenfestival de vlek 2011)
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PLEISTERPLAATS DE VRIJHEID
BOUWT
VRIJSTAAT DE HEUS
Pleisterplaats De Vrijheid inventariseert, selecteert en coördineert de
sociale en culturele initiatieven die een plek krijgen in Vrijstaat De Heus.

Pleisterplaats De Vrijheid bouwt samen met gemeente ’s-Hertogenbosch
en ‘De Grote Culturele Trekker’ aan Vrijstaat De Heus.

Het expertteam bestaat uit de volgende partners met inbreng
- Petra Janssen, Studio Boot: conceptontwikkeling en artistieke leiding;
(Huttenfestival de Vlek / Social Label )
- Edwin Vollebergh, Studio Boot: visuele communicatie;
(Huttenfestival de Vlek / Mariapaviljoen)
- Geert Bosch, Hilberink Bosch architecten: ruimtelijke kwaliteit;
(Huttenfestival de Vlek)
- Simone Kramer, C-mone: cultuur & communicatie;
(Huttenfestival de Vlek / Social Label )
- Tet Reuver, LAB minds: Sociale verbinding;
- Joep Mol, architect: Projectleiding.

Pleisterplaats De Vrijheid ontwikkelt een reeks bijzondere bouwwerken en
invullingen naar het model Huttenfestival ten behoeve van Boulevard 2015
en Jeroen Bosch 500 (2016)
SAMEN MAKEN WE DE STad!

Pleisterplaats De Vrijheid zal als expertteam:
1. het proces initiëren,
2. de verschillende ontwikkelingen coördineren
3. de duurzame kwaliteit van het geheel voor de toekomst bewaken

Pleisterplaats De Vrijheid richt een opvallend en aangenaam projectbureau in, bouwt een Pleisterplaats in de voormalige tapperij (opening zomer
2014), bouwt daarboven Hotel Van Aken (opening zomer 2015) en realiseert een Social Label / Social Economics werkplaats / conceptstore
(opening zomer 2015). Werkplaatsen voor dagbesteding (o.a. Tilburg, Breda) en gerenommeerde ontwerpers/kunstenaars zijn verbonden (o.a. Piet
Hein Eek, Roderick Vos, Dick van Hoff en Marc Mulders) hebben zich reeds
verbonden aan dit project.
Daarnaast streeft Pleisterplaats De Vrijheid naar de duurzame herontwikkeling van het hele gebied Kop van het Zand. Door tijdelijk wonen en
werken te stimuleren, door overleg te voeren met gebruikers en eigenaren
van omringende gebouwen en door de investering in openbare ruimte te
bevorderen.
Pleisterplaats De Vrijheid is een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk van verschillende experts, sociaal en cultureel ondernemers op
het gebied van tijdelijk gebruik, gebiedsontwikkeling (placemaking), communicatie (concepting) en community building.

bijlage 4 - cv’s
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Omdat Pleisterplaats De Vrijheid bottom up werkt, is het van belang dat
de plannen open en flexibel zijn en dat nieuwe mogelijkheden kunnen
worden benut.
Elk jaar maken we in december een update van het stappenplan en nodigen
we betrokkenen, omwonenden en geïnteresseerden uit voor een Bouwfeest. Transparantie en samenwerking, met alle lagen van de bevolking is
een belangrijk uitgangspunt in programmering en communicatieplanning.
Naast de inzet van sociale media en een uitgebreide website is er ook
maandelijks een communicatiemoment met affiches voor in de eigen wijk
(inwoners), digitale nieuwsbrieven(stakeholders), etc. Via het netwerk van
intermediairs van diverse organisaties (woningbouw, zorg, festivals, jongerenorganisaties) bouwen we verder aan plannen voor de stad.
De aanpak van Pleisterplaats de Vrijheid rond Vrijstaat De Heus kan bij
uitstek worden benut in de (inter)nationale profilering van de stad.
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value based -the process of working collaboratively to
make shared urban spaces better for the community;
socially, economically, environmentally and culturally.
SAMEN MAKEN WE DE STad!

Pleisterplaats De Vrijheid zal in opdracht van de gemeente optreden als
expertteam met als doel de hierboven uiteengezette taken te vervullen
en projecten te realiseren.
In eerste instantie zal met de gemeente een bedrag worden overeengekomen waarmee het projectbureau kan worden opgezet en de eerste activiteiten kunnen worden gestart. Vervolgens zal er een financieringsplan
worden ontwikkeld waarbij inkomsten uit gebruiksvergoedingen, sponsoring, subsidies en investeringen in kaart worden gebracht.

to be the imaginative
city for the world
=

Charles Laundry
“Creative city making is basically creating or establishing places at the
conditions where people can think, plan and act with imagination. And that
is important today because, of course, so many things are transforming:
industries are transforming from more physical things in touch to creative
products that are more to do with ideas and so on. And that obviously
has an effect on what the city should look and feel like. So people want
different things from their city now. They want experience which feels
enriching when they feel they could communicate with others, be convivial and so on. So all of these industrial changes over the last 30-40 years
affect what the city itself is like. And that is what creative city making is
about. It is thinking through what are the resources we need, what are the
skills we need, and so on. One primary thing is really the difference between hardware approach to cities that only thinks about roads and things
like that; versus an approach which combines hardware and software,
which is much more concerned about the atmosphere of the city and how
that hardware fits into creating the experience of place, that is much more
interested in deep. So that is probably creative city making.”
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restaurant
gzg-terrein

bijlage 1

inspirerende
creativiteit en
dagelijks eten &
drinken

mariapaviljoen
tijdelijk restaurant
GZG Terrein
s’hertogenbosch

MA
RIA
MARIApaviljoen

gebruik van
eenvoudige
materialen en
vormoplossingen.
Duurzaam

dagelijks verse
groente, fruit en
ander produkten
van regionale boeren. Homemade
taart en brood.

restaurant
gzg-terrein
nieuw leven in een
in onbruik geraakt
gedeelte van de
binnenstad
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SAMEN MAKEN WE DE STad!

MARIA

restaurant
gzg-terrein

restaurant
gzg-terrein

MARIA

MARIA

M
A
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bijlage 2

SAMEN MAKEN WE DE STad!

huttenfestival de vlek
tilburg 2011
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platteland in de stad

Hilberink Bosch Berlicum
Architectenbureau Hilberink Bosch,
mede-iniator van De Vlek, ontwerpt
woningen met hang naar platteland
en natuur, en verrassende omkering
van materiaalgebruik en kleur. Ze
experimenteren in lijnenspel en
ruimtegebruik.
www.hb-a.nl

01

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Eierfabriek
de Toekomst
Hiberink Bosch
Architecten

Hilberink Bosch Architecten
(Berlicum) De installatie is
een statement over nieuwbouw van de spoorzone.
Modellen van oude en nieuwe
gebouwen in de spoorzone
huisvesten plattelandbewoners. Maquette van de toekomstige stad op palen, met
daaronder kippen/eieren.
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Homedepot
Observatorium

SAMEN MAKEN WE DE STad!

materiaalopslagplaats
burgelijke stand

Observatorium, Rotterdam
Observatorium, mede–initiatiator van De Vlek, is het samenwerkingsverband van
kunstenaars Geert van de Camp, Andre Dekker en Ruud Reutelingsperger. Deze
unieke samenwerking van drie kunstenaars heeft een filosofie en een werkwijze
ontwikkeld die de schemergebieden en raakvlakken van de disciplines stedenbouw,
landschapsarchitectuur, architectuur en beeldende kunst productief maakt. Observatorium zoekt de mogelijkheden van reflectie en dialoog op door gebruik te maken
van de middelen van de sculptuur en de installatie om functionele voorzieningen te
maken die monumentaal, symbolisch en betekenisvol zijn.
www.observatorium.org
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HOME DEPOT (Observatorium / Rotterdam) wordt
een opslagplaats van alle materialen die gebruikt
worden voor de bouw van de Vlek. Ze worden zo
opgestapeld en geordend dat ze een bijzonder
poortgebouw vormen. Er komen spullen bij en er
gaan spullen af. Het Home Depot verandert constant van vorm. Het Home Depot moet bezoekers
inspireren om zelf tot actie over te gaan om bij
Fabriek te Kraak iets te gaan maken.
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Detours, Denemarken
Het diverse en dynamische Bureau
Detours werkt op de snijvlakken van
kunst, design en architectuur. Met
grote sociale betrokkenheid en een
breed scala aan verschillende (media)
uitingen zoeken ze de grenzen van de
openbare ruimte op. Detours favoriete
speelveld is de ‘cityscape’ waar ze op
basis van verschillende projecten een
speciaal framework creëren waarin
nieuwe relaties tussen mensen uit ontstaan. Dit noemen ze “2nd Generation
City Planning”. Verbinding, interactie
en mapping zijn kenmerkend voor dit
collectief.
www.detours.biz

SAMEN MAKEN WE DE STad!

samen bouwen
3-7 september
claimen van de grond

Fabriek
te Kraak
Detours

In Fabriek te Kraak (bureau Detours /
Denemarken) kunnen bezoekers van
de Vlek dagelijks eigen meubilair,
schommel, tafel of bank, leren maken
tijdens de workshop ‘ How to make …’

8 september
fabriek te huur

9 september
How to make.... furniture
fabriek in actie workshop Detours
met studenten bouwkunde tilburg

9 september
Closing factory
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10 september
fabriek wordt gekraakt
door kunstenaars
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Frank Havermans
(Heeswijk):
Installatie die
geïnspireerd is op
de bijzondere plek
in de spoorzone
nabij de kolossale
polygonale hal.

KAPKAR / VH T-1
Frank Havermans

hangende slaapplek

11 september
kunst wordt geexposeerd,
vernisage, fabriek wordt
Design Centrum.
Herontwikkeling
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Frank Havermans, Heeswijk
Frank Havermans is kunstenaar en ontwerper. Havermans maakt low-tech architectonische installaties die al dan niet functioneel zijn. Met eenvoudig, relatief goedkoop en
overal verkrijgbaar plaatmateriaal en eenvoudig gereedschap creëert hij op een bevrijdende, stimulerende manier – zonder enige bemoeienis van aannemers of technici
– speciaal ontworpen ruimtelijke constructies, waarin de eigenschappen van het materiaal een structurele toepassing krijgen. Hij maakt daarbij geen onderscheid tussen
een autonoom werk of opdrachten voor toegepast design.
Hij onderzoekt in zijn projecten de ontwikkeling van steden en stedelijke gebieden.
www.frankhavermans.nl
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2012 Architecten, Rotterdam
2012Architecten is een architectenbureau dat de
context benut voor ontwerp. Een ontwerp is niet
het begin van een lineair process maar een fase in
een continue cyclus van creatie en recreatie, gebruik en hergebruik. Hergebruik staat centraal in
hun ontwerpen, ze noemen dat ook wel ‘superuse’.
Wat het ‘Superuse concept’ is voor bouwmaterialen wordt ook toegepast op andere stromen, zoals
energie, water en verkeer. Ze ontwikkelen strategieën voor de toekomst van steden door duurzame
ontwerpen in te passen in de bestaande stedelijke
omgeving, ook wel ‘recyclicity’ genoemd.
www.2012architecten.nl

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Speeltuin – Aldo van Eyck revisite
(2012 architecten Rotterdam):
De speeltuinen van Aldo van Eyck
waren erg speelrijk vanuit een
simpele opzet. 2012 Architecten
maakt vanuit dit idee verplaatsbare
speeltoestellen van restmateriaal.
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Splinterparadijs
2012 Architecten
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SAMEN MAKEN WE DE STad!

Kantine ‘
eten bij Piet’
Piet Hein Eek

Piet Hein Eek, Eindhoven
Ontwerper Piet Hein Eek is
een ondernemer en visionair en
vooral bekend geworden vanwege zijn sloophouten kasten. Uitgangspunt bij al zijn ontwerpen
is het (her)gebruik van eerlijke
materialen. Op Strijp R heeft hij
sinds 2010 zin eigen Ontwerpfabriek met winkel en restaurant.
www.pietheineek.nl
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Een restaurant maken voor 70 personen en nog een
aantal praktische wensen die ingevuld moeten worden.
Omdat zowat alles te duur zal zijn, heb ik bedacht om
tafels, banken, een bar, een naaiatelier en wat woorden van onze enorme voorraad balken te maken. De
balken worden opgestapeld en met metalen spanbanden tegen elkaar getrokken. Als het festival afgelopen
is nemen we de stalen-spanband-balken-meubelen
weer mee om te verkopen. De eerste stapels hout zijn
bij elkaar getrokken en in een mum van tijd tot banken
en tafels getransformeerd, zo rauw als een beer. Uit
nood worden er ook mooie kindjes geboren.
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Onix Architecten
(Groningen) draait het
om en brengt met de
robuuste architectonische installatie ‘hutboom’ het groen naar
de stad en creëert een
bijzondere intieme
plek van bezinning,
een folly midden in de
stad met uitzicht op
de treinen.
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Hutboom
Onix
Onix architecten, Groningen
Het werk van Onix architecten onderscheidt zich
door ambachtelijkheid. Traditie en context worden
geconfronteerd met state of the art technologie en
concepten om zo tot nieuwe ontwerpoplossingen te
komen. Zij streven naar duurzame en onderhoudsarme architectuur die op een mooie manier veroudert.
Hiervoor gebruiken ze pure bouwmaterialen die deze
eigenschappen in zich hebben. Onix gebouwen zijn
nooit geïsoleerde objecten. Ze ontlenen meerwaarde
aan de specifieke inpassing van bestaande elementen of integratie met anderen.
www.onix.nl

SAMEN MAKEN WE DE STad!
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Brouwerij
La Bolleur

SAMEN MAKEN WE DE STad!

La Bolleur (Eindhoven): Jong ontwerperscollectief brouwt zijn eigen bier
in een speciaal ontworpen brouwerij
voor de Vlek

La Bolleur, Eindhoven
La Bolleur, is een multidisciplinaire design studio die zowel
eigen projecten ontwikkelen als in opdracht werken voor
verschillende bedrijven. Ze willen producten, installaties of
events creëren die een breed en divers publiek bereiken. Karakteristiek voor dit collectief is de interactieve, speelse en
experimentale aanpak.
www.labolleur.com
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Naaiatelier
Brechtje Fukken
studio Boot
SAMEN MAKEN WE DE STad!

Studio Boot: Bij Naaiatelier Brechtje
Fukkens kun je terecht voor re-use je
T-shirt. Daarnaast tekent studio Boot
voor ontwerp, branding en routing
van de vlek

Visie

Betekenis
van de Vlek
‘n Vlek in de wereld die zich verplaatst en verder verspreidt. Waar je gewoon kunt zijn, op dat moment, een ‘open plek’ waar niets moet. In oude
tijden konden de eerste pioniers een ‘thuis’ bouwen als het ze lukte om
in 1 nacht een (plaggen)hut te bouwen en het vuur in de haard te laten
branden. Een ‘vlek’ of ‘vrijheid’ was de eerste naam voor een nederzetting
die speciale rechten kreeg. De tijdelijkheid van vestiging is een aspect,
doorreizen, iets nieuws brengen, handel drijven, en weer wegwezen op weg
naar een volgende locatie. De vorm past zich deels aan de omgeving aan.
Dit principe inspireerde tot het idee voor Huttenfestival de ‘Vlek’.

“The art of making together” – De Kunst van het Samen Bouwen
We creëren een plek om vraagstukken in de architectuur en uit de samenleving
uit te
werken:
Studio
BOOT,
Den tijdelijke
Bosch bouwplaatsen die niet alleen de omgeving
zichtbaar
makenmede-initiator
maar ook het van
leven
het is
‘zijn’ faciliteren.
Studio Boot,
Deen
Vlek,
In een
die gedomineerd
wordt door
beweging en privatisering zulhet wereld
multidisplinaire
ontwerpbureau
van duo
lenEdwin
deze bouwwerken
verbeelding,
‘tussentijd/zelftijd’ en gemeenschappeVollenbergh en
Petra Janssen.
lijkheid
alsBoot
uitgangspunt
Studio
verlegt dehebben.
grenzen van het
grafisch vak en gaat het experiment niet uit
de weg. Ze zijn sterk in het maken van nieuwe
concepten en bijzondere communicatieuitingen.
www.studioboot.nl. De VLek naar idee van Studio Boot.
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Het T-huis van buro013 is een ode aan
Tilburg en haar huidige textielindustrie.
Aan de basis ligt landschap van gerecyclede tapijttegels. Een landschap waar je
lekker kunt zitten en ontspannen.

T-huis
BURO013

ontspanningsplek
Buro 013
BURO013 is een jong architectenburo gevestigd in Tilburg. Een buro dat graag ontwerpt, bouwt en onderneemt vanuit een maatschappelijk verantwoorde visie. Vanuit
deze MVO visie werken zij op het snijvlak van architectuur, interieur, stedenbouw en
openbare ruimte. BURO013 richt in 2011 stichting WAT op. WAT staat voor: Werken
Aan Tilburg. Deze stichting heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit in en om Tilburg
te bevorderen. Alle ruimtelijke opgaves hebben een maatschappelijk belang met als
speerpunten ‘herontwikkeling’ en ‘leegstand’. Daarnaast houdt WAT zich ook bezig
met diverse ruimtelijke opgaves voor maatschappelijke organisaties, stichtingen en
verenigingen. Alle opgaves zijn te allen tijde projecten zonder commerciële belangen
en worden behandeld door een team van werkeloze architecten in spé. Zo draagt
stichting WAT bij aan de werkgelegenheid van een beroepsgroep die het op dit moment erg moeilijk heeft. Kortom: Een MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) initiatief met een sociaal doel. Voor het Huttenfestival heeft BURO013 en stichting WAT een samenwerking gezocht met Mark van Veen van Kow Art Productions en
kunstenaar/vormgever Stijn Kriele
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DE PASSIE VOOR BOUWEN IS
OVERGESLAGEN OP TILBURGSE
ORGANISATIES: zij vulde het
dorp aan met plaatselijke
ondernemers
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DE PASSIE VOOR BOUWEN IS
OVERGESLAGEN OP TILBURGSE
ORGANISATIES: zij vulde het
dorp aan met plaatselijke
ondernemers

Amarant
SAMEN MAKEN WE DE STad!

werkplaats

Sociale Werkplaats Amarant (Tilburg) bouwt zijn eigen hut.
Een hut als een werkplaats als een atelier als een ontmoetingsplaats.
De WERKPLAATS Amarant biedt kansen en ondersteuning voor de ontwikkeling van het individu en zijn of haar talenten. Recycling/hergebruik
van materialen is een van de kenmerken van de WERKPLAATS. De deelnemers zijn ervaringsdeskundige m.b.t. hergebruik. In het verleden zijn
zij steeds genoodzaakt geweest om op een creatieve en bewuste manier
om te gaan met beschikbare materialen en goederen. Dit heeft geleid tot
creatieve oplossingen en een respectvolle houding t.o.v. het milieu.
Het proces van ontwerpen is op dit moment nog niet bekend, dat is afhankelijk van welke materialen aangeleverd worden en dus zal dit pas
tijdens het bouwen definitieve vorm krijgen. In de hut zal Khaled Abdulkaleq een expositie verzorgen van zijn werk gemengde technieken. DJ Dean
zal de bouwers muzikaal ondersteunen. Arnon, Bennie, Howard en Martin
zijn de enthousiaste bouwers.
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DE PASSIE VOOR BOUWEN IS
OVERGESLAGEN OP TILBURGSE
ORGANISATIES: zij vulde het
dorp aan met plaatselijke
ondernemers

Theatergezelschap Eelt
Eelt (Tilburg) Stadsmachine. Het interdisciplinair
theatercollectief uit Tilburg neemt onder de artistieke leiding van Monique Zijp deel aan deze
pilot van het Huttenfestival. Met deelnemers en de
kunstprofessionals van het collectief gaat EELT op
meerdere dagen van het festival de meest vluchtige bouwvorm in de praktijk brengen, die er te
zien zal zijn. Dit in samenwerking met docenten en
studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten,
minors Kunst & Context en Art& Culture. EELT gaat
shelters bouwen van het eigen EELTmateriaal, het
nederigste bouwmateriaal dat je je kunt voorstellen: oude trappen en dekens. En ondertussen onderzoeken we de principes van verniculaire bouw;
spontaan bouwen zonder vooraf vastgestelde stijl.
Is de ene shelter net begonnen, dan wordt de andere al weer afgebroken. Gezang klinkt, bouwt op en
vervliegt weer. Zijn we weg, dan rest er niets dan
de herinnering…
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Stadsmachine
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Imagebuilding en media-aandacht
European Social Innovation Week, september 2013 Tilburg.
smeltkroes, ‘Talk & Walk’ workshop.

bijlage3
sociallabel <>
Socio economics

Campagne en events
timmershow, presentatie aan
publiek, overheden, zorginstellingen,
socialfirms, ontwerpers, onderwijs, bedrijven

Social label sluit aan bij de Participatiewet, de behoefte aan nieuw
aanbod in het kader van de WMO (eigen kracht, inclusieve samenleving) en stimuleert sociaal ondernemerschap. Articipate! ziet kunst,
design en communicatie als krachtig instrument om nieuwe openingen
te maken, vaste structuren te ‘reframen’ en wil een bijdrage leveren aan
maatschappelijke problemen:
Een grote groep vindt niet hun weg in de reguliere arbeidsmarkt.
En als mensen al doorstromen, is er veelal sprake van terugval 		
in de zorgstructuren.
De zorgsector is complex en overgeorganiseerd waardoor
doorstroom beperkt wordt. Er is behoefte aan innovatieve
samenwerkingsconcepten.
400.000 banen tekort! Streven naar een inclusieve
arbeidsmarkt door sociaal ondernemerschap en
nieuwe arbeidsvormen.
Design als Dienstverlening
www sociallabel.nl
https://twitter.com/social_label_
https://www.facebook.com/SocialLabel
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Maatschappelijke issues
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Imagebuilding en media-aandacht
Dutch Design Week oktober 2013 Eindhoven
conceptstore/ werkplaats
te gast in de werkplaats bij Piet Hein Eek

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Campagne en events
Talk-Walk-in & DinnerTalk, timmershow,
verkoop, media aandacht lezing en debat

01

ER
IST S
P L EP L A AT

HEID

VRIJ

bijlage 4 cv’s
Studio Boot

Werkzaamheden buiten de studio:
•
Design Academy Eindhoven
- docent afdeling Man & Communication, vanaf 1999 tot 2011
- docent Master Man & Humanity 2010
- art director graduation 2006- 2011 design academy eindhoven
•
Red Rag shoes artdirector/algemeen creatief 2004-heden
•
jurylid in diverse designprijzen wereldwijd.
•
Platform 21 Amsterdam (Premsela stichting)
lid programaraad van 2006 tot 2010
Platform21 is een designplatform dat de relatie tussen gebruiker en product positief wil beïnvloeden. Met deze projecten bevragen we de hedendaagse maatschappij, verbinden we de creativiteit van amateurs met die
van professionals, en maken het maakproces zichtbaar. Zo stimuleren we
dialoog en het delen van creatieve kennis. Wij geloven dat het laten zien
en delen van het creatieve proces een effectieve manier is om een breed
publiek te betrekken bij verschillende aspecten van design.
•
initiatiefnemer en mede oprichter Huttenfestival De Vlek,
artistiek leider 2011 spoorzone Tilburg
•
eigenaar en mede oprichter Sociallabel.nl 2013
•
eigenaar en mede oprichter tijdelijk restaurant
Mariapaviljoen Den Bosch 2013
•
curator diverse tentoonstellingen
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Multidisiplinair ontwerpstudio.
Opgericht in 1991 door Edwin Vollebergh & Petra Janssen
Beiden afgestudeerd aan de Koninklijke Akademie van Kunst en
Vormgeving te Den Bosch.
2007 Vison of design
Studio Boot Book published in 2007 by Page One Publishing Berlin
In a serie with Reza Abedini, Michel Bouvet, Lech Majewski, Istvan Orosz.
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Geert Bosch

Overige werkzaamheden
2001 - 2005
Lid welstandscommissie gemeente Ede
2003 - 2004 Vertegenwoordiger van de gemeente Ede voor de
			
Welstandscommissie A12
2006 -2012
Lid welstandscommissie gemeente Tilburg

Opleiding
1977- 1983
1983- 1990
			
			
			

Gymnasium Bernrode, Heeswijk-Dinther.
Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde,
vakgroep Architectuur en Urbanistiek. Afstudeercommissie:
Prof. mag. arch. ing. dr. P. Schmid,
Ir. L. Kerssemakers, T. Dubbelman Arch. H.B.O..

Werkervaring
1990 - 1991
			
			
1991 - 1992
			
			
			
1993 - 1998
			
			
Vanaf 1996
			

Marx & Steketee architecten, Eindhoven.
(toen nog) startend architectenbureau; diverse teken- 		
en ontwerpwerkzaamheden.
TOP-Office van Luc Deleu, Antwerpen.
Bureau voor ideeontwikkeling op het gebied van
architectuur, beeldende kunst en maatschappijkritiek;
diverse werkzaamheden.
Inbo architecten bna, Woudenberg, Eindhoven.
Projectarchitect van vele woningbouwprojecten in
Nederland, Duitsland en Engeland,
Hilberink Bosch architecten, maatschap met
ir. Annemariken Hilberink.

Het bureau werkt voornamelijk aan plannen op het gebied van de particuliere en projectmatige woningbouw. O.a. bekend van een appartementengebouw aan de Beukendreef in Berkel-Enschot (publicatie jaarboek 2004>05),
een nieuw boerenerf in het dijkdorp Oud-Empel (publicatie de Architect)
en de restauratie, verbouwing van een monumentale langgevelboerderij in
Berlicum (publicatie ArchitectuurNL) en een woon/zorgvoorziening voor
mensen met schizofrenie in ’s-Hertogenbosch (publicatie jaarboek 2010>11),
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Hilberink Bosch architecten

Overige activiteiten:
Vanaf 1995
Actief lid Bosch Architectuur Initiatief, BAI, waarvoor:
1995 werkgroep Fietsroute, uitgifte architectuurfietsroute
			
‘De stad, uitgelegd’.
1996 - 1997
werkgroep Stad & Visie, lezingencyclus met gastsprekers
			
over het thema structuurvisie.
1998		
organisatie tentoonstelling en forumdiscussie
			
‘Beleidsgezichten’. De invloed van het architectuurbeleid
			
op het beeld van de stad wordt blootgelegd aan de hand
van interviews met verantwoordelijken en uitvoerenden.
			
1999		
organisatie tentoonstelling ‘Vocabulaire van de Stad’.
			
1800 foto’s in matrixvorm geven een nauwkeurig tijdsbeeld
van ‘s-Hertogenbosch aan het eind van de 20e eeuw.
			
2000-2003
Lid programmacommissie BAI
2004		
Organisatie ArchitectuurTheaterRoute. In samenwerking
			
met Theater Bis worden ontdekkingstocht door de stad
			
verzorgd, waarin Theater en Architectuur elkaar
			
versterken.
Vanaf 2010
bestuurslid Huttenfestival ‘De Vlek’, een reizende tijdelijke
			
bouwplaats die laat zien hoe kunst, architectuur en design
			
een stuk stad ‘bezetten en tot leven wekken’.
2011		
deelnemer Huttenfestival ‘De Vlek’ in de spoorzone
			
in Tilburg
2012		
Organisatie en jurylid Architectuurprijs Sint Michielsgestel
Onderwijs:
2000- …
			
2004- ….
			
2013- …..
			

Academie van Bouwkunst, Arnhem, Tilburg. Extern
deskundige (gecommitteerde) bij afstudeerwerk.
Academie van Bouwkunst, Arnhem, Tilburg. Mentorschap
diverse afstudeerders.
Fontys hogeschool voor de kunsten, Academy of
Architecture and Urbanism, docent projectonderwijs.
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Greep uit recente opdrachten C-mone
(C- staat voor Creativiteit, Communicatie & Cultuur)

C-mone

•
Social label, februari 2013 – heden
C-mone is samen met Studio Boot en zorggroep Amarant initiatiefnemer
van dit nieuwe zorgconcept waarin topontwerpers en sociale werkplaatsen aan elkaar gekoppeld worden met als doel een unieke serie producten
(limited edition) te maken, presenteren en verkopen. Uitgangspunt is nieuw
kwaliteitsaanbod ontwikkelen waarmee nieuwe perspectieven ontstaan
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. www.sociallabel.nl

Simone Kramer
Opleiding
1994-1997Communicatiekunde: strategische communicatie, corporate image, pr & crossmedia, Rijksuniversiteit Groningen, Diploma 27 maart 1997
1990-1994Vrijetijdskunde: marketing en events, specialisatie Kunst & Cultuur, HBO Leisure Management School Leeuwarden. Diploma 22 juli 1994
1993 Estudios de Ocio (Vrijetijd & Toerisme) Universidad Deusto, Bilbao
1984-1990VWO, Maasland College, Oss

Werkervaring
2007 –heden Eigenaar C-mone; werkt op het snijvlak van beleid en participatie, creativiteit en communicatie met als ‘drive’ meer mensen mee te
laten doen aan kunst en cultuur. ARTICIPATE!
Meer informatie op www.c-mone.nl

SAMEN MAKEN WE DE STad!

Verkorte opleiding
Sept 2012-febr 2013Arts & Design: ARTEZ, hogeschool voor de kunsten
Oktober 2010-juni 2011 Master Marketing 2.0: social media, community
management, landelijk bureau promotie podiumkunsten i.s.m. Marketing
MondayCursus en training
Oktober 2005/juni 2006 persoonlijke effectiviteit; projectmatig werken,
Schouten & Nelissen
Oktober 2003 training schrijven voor internet, SRM
Maart 2001 cursus internet als strategisch instrument, Forum, Utrecht
December 2000 cursus communicatieadvies in veranderende organisaties,
Vder Hilst
Januari 2000 training situationeel adviseren, Van der Hilst
November 1999 cursus effectieve communicatieplanning, Van der Hilst

•
Culturele kwartiermaker gemeente Uden, april 2013-heden
Kernactiviteit is het leggen van nieuwe verbindingen tussen cultuur en
andere sectoren zoals zorg, landschap en bedrijfsleven. Samen met diverse spelers initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen ontwikkelen in
opdracht van de gemeente Uden. Met creativiteit en verbeelding als motor
voor vernieuwing.
•

Aanjager/verbinder Stadspodium gemeente Gorinchem,
februari-juni 2013
In 2012 ontwikkelde C-mone de cultuurvisie voor de gemeente Gorinchem
waarin een drietal vernieuwingsclusters zijn geformuleerd: Stadspodium,
Huis van Inspiratie en Cluster Cultuureducatie. In opdracht van de gemeente maakte C-mone het inhoudelijk plan Stadspodium i.s.m. betrokken instellingen waarbij theaters en verenigingen samenwerken om de podiumfunctie
te behouden en versterken.
•
Coördinator Tilburg Dansstad, april 2009- januari 2013.
Samen met kernpartners -Fontys Dansacademie, Theater NWE Vorst,
Danshuis Station Zuid, Kunstbalie, Theaters Tilburg- en gemeente Tilburg
een platform voor de dans bieden. Planontwikkeling; sponsorprogramma;
afstemming provincie, gemeente, VVV/stadspromotie en partners in de
stad; begeleiding werkgroepen (talentontwikkeling, programmering, marketing) en hoofdevents Talentweek, Dansnacht, Dansmaand; bestuursoverleg
directeuren instellingen. www.tilburgdansstad.nl
•
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Ontwikkeling positionerings- en strategisch marketingplan
Energiehuis Dordrecht
het nieuwe huis voor de podiumkunsten, september-december 2012. C-mone verzorgde de planvorming i.s.m. de kernpartners (directies en marketeers schouwburg Kunstmin, Kunstencentrum ToBe, poppodium Bibelot,
Kunstkerk, muziektheater Hollands Diep en horecaondernemer) om het
Energiehuis als gezamenlijke levendige plek met een divers programma te
positioneren en vorm te geven aan collectieve marketing, zowel voor de
consumenten- als zakelijke markt. www.energiehuis.nl
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Overige werkervaring
2005-2007 Beleidsmedewerker Cultuur, Provincie N-Br, Directie Sociale
en Culturele Ontwikkeling
2001-2005 Communicatieadviseur afdeling Welzijn, Educatie en Cultuur,
Provincie Noord-Brabant
1999 – 2001 Adviseur communicatie, projectleider 100jarig jubileum Rabobank Sint-Michielsgestel
1997-1999 Marketingmedewerker, Salesafdeling Tennant NV Europees
hoofdkantoor, Uden
1996 Afstudeerstages bureau BoonApart; Kunst & Zaken (nu: Cultuur &
Ondernemen), Amsterdam

Conceptontwikkeling en communicatie Fashion for Freedom
‘free to express’
andere kijk op mode, kleding met een verhaal, cultureel programma 5 mei
2012 en openingsevent Dutch Design Week 20 oktober 2012. Verbindingen
leggen tussen culturele instellingen, ontwerpers en innovatieve retailers.
www.fashionforfreedom.nl
•
Visievorming cultuurbeleid gemeente Gorinchem, 2012
C-mone ontwikkelde in opdracht van de gemeente Gorinchem de
Cultuurvisie i.s.m. het culturele veld, maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven.
Coördinatie communicatie diverse culturele programma’s
en festivals, 2010 – 2011:
Huttenfestival De Vlek/BCH2018, spoorzone Tilburg; community art-project Mobiel Museum voor Brabantse platteland i.s.m. Fioretti College, Veghel; Dansmaand in Tilburg; Dansweek Dans!code en de Kunstnacht in Den
Bosch.
•

Projectleider cultureel programma Schatten van Brabant,
Provincie Noord-Brabant, 2009-2011.
Ontwikkeling concept en programma, nieuwe verbindingen om het verleden tot leven te brengen via film, theater, dans en beeldende kunst. www.
schattenvanbrabant.nl
•

Campagneleider Dansweek Tilburg, hoofdevent van Tilburg
Dansstad, 2009.
Ontwikkeling campagneplan, fondsenwerving, afstemming met partners,
winkeliers binnenstad en stadspromotie; begeleiding marketingwerkgroep.
•

Projectleiding Dans!code dansmarketingprogramma Theaterfesti
val Boulevard, Theater aan de Parade en Verkadefabriek,
2007 –2010.
Ontwikkeling concept, marketingplan, aansturing marketinggroep en afstemming met directeuren instellingen. www.danscode.nl
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•

Bestuurlijke ervaring en netwerken
Kernlid van De Ambassade voor Creatieve Zaken, professioneel netwerk in
en voor Brabant
Februari 2013- heden: lid Raad van Advies, Panama Pictures/danstheater
van Pia Meuthen
2009- heden: bestuursvoorzitter Electron, platform voor visuele kunsten,
Breda
2008-heden: lid Adviescommissie B-Art, mobiel kunstplatform, Den Bosch
1990-1995: bestuurslid Stichting Opzet in Leeuwarden. Initiatiefnemer
kleinkunst-programma’s in theatercafé om jong talent een podium te bieden: programmering, publici teit, subsidieaanvraag
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Head of Jury
Dutch Design Awards
March 2008 – January 2013 (4 years 11 months)
selection and procedures of committees and international jury
for communication, product and spacious design

TET REUVER
partner | conceptontwikkelaar
KETTER & Co
February 2013 – Present (7 months)Amsterdam
Ketter & Co Is een platform|stichting waarin vanuit verschillende gewerkt
wordt aan projecten voor de stedelijke en landschappelijke ruimte.
Onderhavige projecten: - ontwikkelen van Collectie Veenhuizen ism Provincie Drenthe, PI Veenhuizen en ondernemers in Veenhuizen.
- Landgoed Keukenhof ism gemeente Lisse, Provincie Zuid Holland,
Stichting Keukenhof en LAM.
- Groenzoom in Bergschenhoek

Manager Commercial and Cultural Affairs
Design Academy Eindhoven
2000 – October 2011 (11 years)Eindhoven
Responsible for the Friends of the Academy and initiating projects with
students with companies a.o. Air France, Nike, Peugeot, KLM, Renault,
Swarovski, Waterschap De Dommel, and councils of Eindhoven, Dordrecht,

co-director and founder
LABminds bv
July 2008 – Present (5 years 2 months)Amsterdam
teams of designers of different disciplines together with scientists for
research on strategic topics in services, systems, spatial and social developments, innovations and design.

(Head of External Affairs and Communication
Design Academy Eindhoven
2002 – September 2007 (5 years)Eindhoven
Responsible for exhibitions (a.o. Improvvisare in Milan, Tokyo, NYC) and
graduations shows, publications and communications for Design Academy
Eindhoven.

Raad van Toezicht
Verkadefabriek s’Hertogenbosch
January 2008 – Present (5 years 8 months)’s-hertogenbosch
member of Board of cultural institution/enterprise
Bestuurslid
Erasmus Prize
February 2007 – Present (6 years 7 months)’s-Hertogenbosch
director, owner
Studio Tet Reuver DesignManagement
January 2007 – Present (6 years 8 months)
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programmamaker beeldcultuur/creatieve industrie Breda in kader van
Vivid (europese subsidie voor stimulering creatieve industrie)
Huis voor Beeldcultuur
july 2013 - present disciplines
Ontwikkelen van een expertise centrum voor het bedrijfsleven en verbinden met makers van beeldcultuur

creative producer | filmmaker | ontwikkelaar
Fashion For Freedom
March 2012 – October 2012 (8 months)

ambassadeur - creativiteit
Ambassade voor Creatieve Zaken
March 2012 – Present (1 year 6 months)Tilburg
Vanuit De Ambassade voor Creatieve Zaken bouwen we mee aan een
Brabant als cultureel-economische topregio van Europa. Dat doen we door
instellingen, organisaties en bedrijven uit verschillende sectoren te stimuleren om cultuur en creativiteit te gebruiken als motor voor duurzame
innovatie op cultureel-, sociaal- en economisch gebied.
We helpen kleine ondernemingen en organisaties met het ontwikkelen van
nieuwe samenwerkingen die hen kunnen verbinden met Europa.
We bieden ondersteuning op maat aan de creatieve industrie. We maken
kennis, kunde en ervaring beschikbaar voor partijen met verschillenden
orientaties.We mikken op het genereren van nieuwe werkmodellen voor
de creatieve sector zodat deze zich onafhankelijker van de overheid kan
manifesteren. We denken en werken vanuit verbindingen tussen overheden,
ondernemingen, onderwijs (onderzoek) en omgeving.
Ambassadeur What Design Can Do conferentie
February 2012 – present
Jaarlijkse congres in Amsterdam
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Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS: realisatie ontwerp prijswinnaars

Mission Statements: productie documentaire nieuwe NL ambassades

Joep Mol is architect en gespecialiseerd in het ontwikkelen van ontwerpen, het begeleiden van een bouwprocessen, de
organisatie van evenementen, de productie van een films en reizen, het verzorgen van publiciteit voor architectenbureaus
en het opzetten van een debatten en symposia.

Joep Mol architect | Maaslandstraat 19A 5211VE ’s-Hertogenbosch | 073-6147725 | office@joepmolarchitect.nl
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