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Creatief collectief

Pleisterplaats De Vrijheid is ontstaan als een feest van ontwerpen en
maken op een bijzondere locatie waaraan grote namen uit de wereld
van architectuur en design zich verbonden hebben.

Pleisterplaats De Vrijheid is een creatief collectief bestaande uit:

Nieuwe functies van wonen, bouwen en (be-)leven worden
onderzocht en toegepast voor duurzame ontwikkeling van het
gebied en de stad als geheel.

Achtergrond
In september 2011 werd in Tilburg de eerste editie georganiseerd
onder de naam Huttenfestival De Vlek. Dit experimentele festival
heeft een enorme impact gehad op de verdere ontwikkeling van de
spoorzone in Tilburg en heeft tot een aantal blijvende samenwerkingsverbanden geleid.

- Petra Janssen, Studio Boot / Social Label
- Simone Kramer, C-mone / Social Label
- Edwin Vollebergh, Studio Boot / Mariapaviljoen
- Geert Bosch, Hilberink Bosch architecten
- Tet Reuver, LAB minds
Pleisterplaats de Vrijheid is een van de intitiafiefnemers voor de
Tramkade. Samen met gemeente ‘s Hertogenbosch, Verkadefabriek
en Conceptenbouwers bouwen we de komende jaren aan Tramkade.
Vanuit Pleisterplaats de Vrijheid zijn Petra Janssen en Simone Kramer
de aanjagers en mede-founders van Tramkade om tot een gezamenlijke
culturele hotspot te komen voor de stad ‘s-Hertogenbosch. Zij nemen
deel aan het afstemmingsoverleg dat na een jaar overgaat in een
gebruikersoverleg.

Stichting Social label die zich inzet voor mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt en de horeca onderneming Mariapaviljoen uit Den Bosch.
Het Huttenfestival gingen in 2012 verder onder een nieuwe naam:
Pleisterplaats De Vrijheid.
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Visie Projecten
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).

Van citymarketing naar citymaking.
1
2
3

RE-FRAME vormgeven van nieuwe sociale processen
RE-BRAND laden met nieuwe verhalen en beelden
RE-VALUE bewustwording maatschappelijke taak
(sociale duurzaamheid)

In een 3D model bouwen aan de ideale samenleving.
Hierin staat centraal
1
2
3

ontwerpen creatie & verbeelding
MAKEN ambacht & vakmanschap leren
leven voorleven, beleven & samenleven

DOELSTELLING Projecten
pleisterplaats de vrijheid
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.

We geloven in het samenspel met verschillende partijen.

IS EEN ontwerpend LABORATORIUM VOOR BOUWEN EN
SAMENLEVEN: waarbij ambacht, creatie en sociale
Gedachten worden gecombineerd.

Aanpak
1. Experiment
Systemen en processen in de samenleving en/of materiaal, vorm
en gebied worden vanuit design, architectuur en kunst onderzocht
om tot nieuwe oplossingen te komen.
In het ontwerpend laboratorium, de werkplaats, worden nieuwe inzichten gezocht, gevonden, gemaakt en gedeeld. Het gaat om het
visualiseren en toetsen van authentieke gedachten bij de Bosschenaren en andere betrokken partijen
Voorbeelden co-creation
- Social label de nieuwe werkplaats
- Tijdelijke bouwwerken indoor - outdoor
- Alcoholvrij café aan de Haven
2. Design thinking
Designer, architect, kunstenaar stelt zich op als creative entrepeneur en is in staat om het onderzoek zelf uit te voeren naar een
verbeeldend en communicatief niveau (design thinking). Hij/zij is
een zelfstandige creatieve organisatie (creative entrepreneur) en
in staat om zijn of haar expertise dienstbaar toe te passen voor
de samenleving. Inhoud en visuele communicatie vallen samen.
Eigenzinnige denkers en doeners die creatieve plannen ontwikkelen en werkenderwijs concreet vormgeven voor de stad en haar
omgeving.
Voorbeelden creative entrepreneurship
- Social label Werkwaren huis
(simone kramer C-Mone& Petra Janssen Studio Boot)
- Restaurant Van Aken
(Edwin Vollebergh, studio Boot, Jaques van Geffen, DIT, Pepijn Mullers, gezamelijk Mariapaviljoen)

Ontwerpend
Laboratorium
Werkplaats
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Pleisterplaats
De Vrijheid
Een Kwartiermaker
TRAMKADE
Samen maken we de Stad!
(beeld: huttenfestival de vlek 2011)

VRAAGSTELLING

URGENTIE gebied

Jules Goris in een update per Email d.d. 30-09-2013
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.

voet
meter

900

300

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.

Opstart
motor
Machine
kamer

Onze
Projecten
op de
tramkade

Projecten
1. Social label - socio economics
initiatief van Simone Kramer (C-mone) en Petra Janssen
(Studio Boot)

3. Tijdelijke bouwwerken Pleisterplaats
Initiatief Simone Kramer (social label), Petra Janssen (social label),
Edwin Vollebergh ( Mariapaviljoen), Geert Bosch, Tet Reuver.

A.Het werkwarenhuis,
Landelijke conceptstore met productpresentaties, events en
debat voor nieuwe oplossingen ten aanzien van werk, zorg en
participatie in de samenleving.
B.De Nieuwe Werkplaats
Diverse partijen in Den Bosch willen als collectief een nieuwe 		
werkplaats ontwikkelen op basis van de social label methode. 		
De makers staan centraal. Social label vraagt ontwerpers om 		
een ontwerp op maat te maken om talenten te benutten zodat 		
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen groeien, 		
het vakmanschap kunnen leren en gewaardeerd werk krijgen.

A.Outdoor bouwfestival van het nieuwe bouwen en samenleven
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. Uitwerking: Simone Kramer, Petra Janssen, Edwin Vollebergh,
Geert Bosch, Tet Reuver
B.Indoor educatie event
landelijk educatieproject ‘Tijdelijk Bouwwerken’. Dit is een samenwerkingsproject van de mensen van de Pleisterplaats met het hoger
kunstonderwijs, internationale ontwerpers, kunstenaars en architecten. Uitwerking: Geert Bosch, Tet Reuver

2. Horeca
Initiatief Edwin Vollebergh (studio Boot) Jaques van Geffen
(DIT) Pepijn Mullers (Mariapaviljoen)
A.Restaurant van Aken
Een werelds buurthuis van initiatiefnemers Social label en Mariapaviljoen. De oude leegstaande produktiehal aan het water wordt zo
nieuw leven ingeblazen. Een verrassende, mooie en bijzondere plek
om rustig te eten, te drinken en te ontmoeten. Hier omheen zullen verschillende sociale en culturele activiteiten geprogrammeerd worden.
B.Alcoholvrij cafe aan de Haven
Een cafe voor nieuwe ontmoetingen, uitwisselingen diverse groepen
uit de samenleving moet Tramkade een belangrijke sociale plek in de
stad worden.

STAPPENPLAN
Nadat de gemeente het complex heeft opgeschoond en veilig verklaard,
start het overleg met Tramkade en JAM architecten om tot een eerste
invulling van de machinekamer te komen.
Planning
Jan 2015
Jan 2015
Mei 2015
Mei 2015
Aug 2015

Fase 1
start ontwerp werkwarenhuis sociallabel & restaurant van Aken
start educatie indoor uitwerken projectplan, fondsenwerving,
opening werkwarenhuis
restaurant van aken kleine horeca overdag
restaurant van aken horeca avond

Fase 2
Sept 2015
start educatie indoor tijdelijke bouwwerken pleisterplaats
Jan - juni 2016 opbouw educatie indoor pilot 1
Juni 2016
opening educatie indoor pilot 1 TU Eindhoven-Design Academy

2016

Fase 3
opening De nieuwe werkplaats sociallabel

Sept 2016

Fase 4
opening alcohol vrij cafe

2018

Fase 5
start Festival outdoor I

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

educatie indoor pilot 2
Festival outdoor II
educatie indoor pilot 3
Festival outdoor III
educatie indoor pilot 4
Festival outdoor IV
educatie indoor pilot 5
Festival outdoor V

Gebouw Machinekamer
FASE 1
Start 1 jan 2015
Opening mei 2015
werkwarenhuis
Social label
&
Restaurant
Van Aken
FASE 2 2015
Start Indoor
Educatie
Event
Tijdelijke
bouwwerken
Masterclass
FASE 3 2016
De nieuwe
Werkplaats
social label
FASE 4 2016
Opening
cafe aan
de haven
FASE 5
Event 2018
Outdoor
bouwfestival
Pleisterplaats
De Vrijheid

Verdieping 2&3

Begane grond
Gebouw Machinekamer
FASE 1
Start 1 jan 2015
Opening mei 2015
werkwarenhuis
Social label
&
Restaurant
Van Aken
FASE 2 2015
Start Indoor
Educatie
Event
Tijdelijke
bouwwerken
Masterclass
FASE 3 2016
De nieuwe
Werkplaats
social label
FASE 4 2016
Opening
cafe aan
de haven
FASE 5
Event 2018
Outdoor
bouwfestival
Pleisterplaats
De Vrijheid

Verdieping 1

Verdieping2

Verdieping3

Fase 1

opening eind mei 2015
Opening werkwarenhuis Social label - Socio economics
Landelijke conceptstore met productpresentaties, events en debat
voor nieuwe oplossingen ten aanzien van werk, zorg en participatie
in de samenleving. Stichting Social label is een landelijk initiatief
van Simone Kramer (C-mone) en Petra Janssen (Studio Boot)en wil
haar thuisbasis in ‘s-Hertogenbosch maken.
Social label creëert werk voor kwetsbare groepen
De urgentie rond het vraagstuk van de groep mensen die te goed is voor
de zorg en uitvalt bij regulier werk, is groot. Er is ’nieuw werk’ op maat nodig.
Social label heeft als doel het ontwikkelen van betekenisvolle en aantrekkelijke
designproducten om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een podium en
uitdagend werk te bieden. Aan de eerste Social label-producten hebben diverse
ontwerpers hun naam verbonden: Piet Hein Eek, Roderick Vos, Marc Mulders,
Haiko Meijer (Onix) en Dick van Hoff.
Wereldse producten lokaal gemaakt
In het Werkwarenhuis kan het grote publiek kennis maken met Social label,de
makers en de gemaakte designproducten. Een inspirerende maak- en
presentatieplek waar makers, ontwerpers, (zorg)begeleiders, vrijwilligers,
ondernemers zorgen voor onverwachte ontmoetingen en inspirerende uitwisselingen. Social label werkt aan een aantrekkelijke omgeving waarin zorgen
voor elkaar, maken en meedoen samen komen. Uit deze smeltkroes ontstaan
nieuwe verbindingen en bedrijvigheid voor het gebied.
(Inter)nationaal podium
Twee keer per jaar organiseren we een hoofdevent. De Dutch Design Week
is een kwaliteitsvol podium waar ook de ontwerpers hun verbinding met Social
label mee uitdragen en professionals in sociaal ondernemen in gesprek gaan.
Daarnaast wordt een jaarlijks hoofdevent in het Werkwarenhuis op Tramkade
georganiseerd waar het landelijke netwerk rond Social label samenkomt.
www.sociallabel.nl

Fase 1
opening eind mei 2015
Restaurant Van Aken
Door initiatiefnemers Mariapaviljoen (Eetbar Dit – Jacques van Geffen,
Fanfare catering – Pepijn Muller, Studio Boot – Edwin Vollebergh)
i.s.m. ontwerpers, architecten en andere kunstenaars.
Restaurant Van Aken is een restaurant waar goede en eerlijke maaltijden
worden geserveerd. Bij de bereiding wordt gebruikt gemaakt van produkten
van lokale toeleveranciers, brabants varkens- en rundvlees, vis gevangen
aan de kade en groenten van boeren uit de omgeving. Seizoensgebonden
maaltijden vers van het land en water met internationale allure.
Restaurant Van Aken werkt samen met landelijke conceptstore van Social
label een Werelds buurthuis waar verschillende mensen samen eten, drinken
en ideeen uitwisselen en vormgeven.

www.mariapaviljoen.nl

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,
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FASE 2
indoor educatie event pilot 1&2 2016
Geert Bosch, Tet Reuver
De komende 10 jaar wordt op dit verlaten industriegebied door verschillende
initiatieven samengewerkt aan nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling en
beleving van de stad. Deze samenwerkingsverbanden zullen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en (be)leven initiëren waarbij kwaliteit
en sociale verbetering voorop staan. Met het educatie project brengen we een
verlaten stadsdeel weer tot leven, waarbij de wonderlijkheden van het industriële
gebouwen en de inventiviteit van de nieuwe ideeën samenkomen en waarin het
maken voorop staat.
De educatiepilots dienen een gezamenlijk doel en geven de studenten en de onderwijsinstellingen tevens de mogelijkheid onderdeel te worden van deze nieuwe
vorm van stedelijke ontwikkeling. De lange tijd waarin het project loopt maakt het
mogelijk om een hoge kwaliteit van bouwwerken te creëren, waarbij de opvolging
van projecten beschouwd kan worden als een onderzoek naar ontwerpen vanuit
de samenleving.
Vanuit eigen expertise en schaalniveau wordt door de studenten van de verschillende opleidingen samen gewerkt om te komen tot een ontwerp, waarna de daadwerkelijke realisatie ook gezamenlijk dient te worden uitgevoerd. Begeleiding van
de studenten gebeurd door professionals uit het netwerk van Pleisterplaats de
Vrijheid en vindt plaats in de vorm van ateliers op de locatie en Masterclasses van
Nederlandse topontwerpers. Deze Masterclasses dienen openbaar toegankelijk
te zijn en een verbinding te leggen tussen het oude en het nieuwe. Samenwerken,
realiseren en kennismaken met andere manieren van ontwerpen zijn de belangrijke pijlers in het onderwijsprogramma.
Gesprekken worden gevoerd met TU EIndhoven & Design Academy Eindhoven
Andere directe links zijn er met de volgende opleidingen: ,Academies van Bouwkunst in Tilburg, Amsterdam, Arnhem en Groningen, Academie voor Kunst en
Vormgeving St. Joost en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten.
www.pleisterplaatsdevrijheid.nl

FASE 3
2016
Opening De Nieuwe werkplaats
Social label - Socio economics ism diverse Bossche partners.
Stichting Social label is een landelijk initiatief van Simone Kramer
(C-mone) en Petra Janssen (Studio Boot).
De Nieuwe Werkplaats
Social label werkt samen met organisaties die een zelfvoorzienende aanpak
voorstaan (‘echt werk’) en kansen willen benutten die door een Social label
product ontstaan (ondernemerschap). Voor bedrijven die hun sociale missie
willen vormgeven, is Social label een aantrekkelijke arbeidsintegratie-tool.
Zorgpartijen in Den Bosch willen als zorgcollectief een nieuwe werkplaats
ontwikkelen op basis van de social label methode. De makers staan centraal.
Social label vraagt ontwerpers om een ontwerp op maat te maken om talenten te benutten zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen
groeien, het vakmanschap kunnen leren en gewaardeerd werk krijgen.
Social label creëert werk en brengt zo tevens de grotendeels verdwenen
maakindustrie terug naar Den Bosch!
Gesprekken zijn in volle gang, met o.a. WeenerXL, diverse zorg- en
maatschappelijke organisaties uit ‘sHertogenbosch en directe omgeving.
De volgende bossche partijen willen met Social label samenwerken:
Divers, Cello, Reinier van Arkel, MEE, Brabant Wonen, T.O.M.,
Demarrage en de Van Neynselgroep

www.sociallabel.nl

FASE 4
2016
Alcoholvrij café aan de Haven
Door initiatiefnemers Mariapaviljoen (Eetbar Dit – Jacques van Geffen,
Fanfare catering – Pepijn Muller, Studio Boot – Edwin Vollebergh) i.s.m.
ontwerpers, architecten en andere kunstenaars.
Familiehoreca aan de rivier. In de ontmantelde machinekamer, onder de
vultrechters in de voorste ruimte direct aan de kade. Bij de uitvoering van dit
vernieuwende horecaconcept willen we gaan samenwerken met toeleveranciers uit Den Bosch en omgeving.
Café Van Aken wordt een alcoholvrij cafe met heerlijke bier en wijn waarbij
de alcohol niet gemist wordt, verse vruchtensappen en nieuwe frisdranken
op basis van natuurlijke ingredienten, de beste thee en koffie gemaakt door
ervaren barpersoneel. Dit alles op een spraakmakende locatie. Een ontspannen gezellige verblijfplaats voor jong en oud. Een ouderwetse uitspanning
met terras op de kade. Het begin voor een ontdekkingstocht van alle activiteiten op het voormalige fabrieksterrein.
Het alcoholvrij café aan de Haven wil werkgelegenheid realiseren i.s.m. Social
label en haar partners op het gebied van zorg, arbeidsparticipatie, onderwijs
en jongerenwerk.

www.mariapaviljoen.nl

Fase 5
2018 Outdoor Bouwfestival Pleisterplaats de Vrijheid
Outdoor festival van het nieuwe bouwen en samenleven
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.
Werkplaatsen uit het landelijk netwerk van Social label worden hierbij
betrokken voor een smeltkroes op de tramkade.
Uitwerking; Simone Kramer, Petra Janssen, Edwin Vollebergh,
Geert Bosch, Tet Reuver.
Pleisterplaats De Vrijheid bouwt gekoppeld aan verschillende functies
van wonen, werken en leven met gerenommeerde ontwerpers,
architecten en kunstenaars verschillende tijdelijke bouwwerken op
de Tramkade.Het concept van Huttenfestival De Vlek ligt hieraan ten
grondslag: het bouwen van een dorp in de stad met eigen community.

Samen bouwen we het 3-d model van de ideale samenleving volgens onze
visie.
1
2
3

ontwerpen de creatie
MAKEN het ambacht,
leven voorleven, beleven en samenleven

www.pleisterplaatsdevrijheid.nl
We geloven in het samenspel met verschillende partijen.

to be the imaginative
city for the world
2015– 2026
=
Vrijstaat de Pleisterplaats wordt verder uitgebouwd.
In beeld en communicatie ligt de nadruk nu op een nieuwe centrum
in de stad.
Waar het
experiment,
en collaboratively
sociaal en cultureel to
value
based
-the
processsamenwerken
of working
ondernemen voorop staan. De blijvende waarde van tijdelijk gebruik:
make
shared urban spaces better for the community;
Samen maken we de Stad!

socially, economically, environmentally and culturally.
We starten vanuit 3 projecten
Charles Laundry
1
sociallabel socio economics Petra Janssen, Simone Kramer
2
Horeca,
restaurant
en cafecreating
Edwin Volleberg
ism mariapaviljoen
“Creative
city making
is basically
or establishing
places at the
3
educatieproject
bouwwerken
Geert
Bosch,
tet Reuver,
conditions
where peopletijdelijke
can think,
plan and act
with
imagination.
And that
petratoday
janssen,
simoneofkramer
enso
Edwin
is important
because,
course,
manyVollebergh.
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
Van an
citymaking
has
effect on naar
what citymarketing.
the city should look and feel like. So people want
different things from their city now. They want experience which feels
Uitwerkenwhen
communicatieplan
deze onderdelen:
enriching
they feel theyvolgens
could communicate
with others, be convivial and so on. So all of these industrial changes over the last 30-40 years
•
RE-FRAME
nieuwe
processen
affect
what
the cityvormgeven
itself is like.van
And
that issociale
what creative
city making is
•
metwhat
nieuwe
en beelden
about.
ItRE-BRAND
is thinking laden
through
are verhalen
the resources
we need, what are the
•
maatschappelijke taak
skills
weRE-VALUE
need, and bewustwording
so on.
(sociale duurzaamheid)
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.”

SAMEN
MAKEN
WE DE
STad!
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Conceptboekje Simone Kramer & Petra Janssen

Pleisterplaats
de Vrijheid
staat voor
‘creative
city making.’
De plek De heus
als uitgangspunt
om een nieuwe atmosfeer
toe te voegen aan de
stad Den bosch.
Op naar de
creatieve hotspot
TRAMKADE

