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Dutch Water Design, Delhi 2050, Dwarka Water community intervention 2, 2014
Dutch Water Design & arch i-Platform
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Tracy Metz

Bundanoon... Wat? Waar? Het kwam me bekend voor,
maar ik moest het even googlen. Oh ja! Bundanoon,
dat is het plaatsje op het platteland van Australië dat
als eerste ter wereld, in 2009, de verkoop van water in
wegwerpflesjes verbood. De naam kwam laatst langs
in het kielzog van het nieuws uit San Francisco, de
eerste grote stad die plastic waterflesjes in de ban
heeft gedaan. Eerlijk gezegd ging het de Australiërs
niet om het milieu, maar om het plan van een waterbedrijf uit Sydney om in hun dorp water op te halen,
het in de fabriek in Sydney te bottelen en dan in onder
andere Bundanoon weer te verkopen. Geeft niet, ze
brachten het vliegwiel in beweging. Overigens hadden
toen al ruim zestig steden in de Verenigde Staten en
Canada besloten geen belastinggeld meer uit te geven
aan flesjes voor vergaderingen, maar gewoon kraanwater neer te zetten. Nu gaat San Francisco nog een
stap verder. Vaak is er moed voor nodig om iets te
doen – en soms vergt het moed om iets juist te laten.
Er is een wereld te winnen voor ontwerpers, ‘social
designers’, die in plaats van nóg een stoel aan het
oeverloze aanbod toe te voegen, liever hun tijd en
creativiteit gebruiken om problemen op te lossen.
Met water bijvoorbeeld. Om even bij de flesjes te
blijven: het Amerikaanse project The Story of stuff
(‘about the way we make, use and throw away all the
Stuff in our lives’) maakte een vrolijk maar snoeihard
animatiefilmpje dat afrekent met wat ze noemen
‘manufactured demand’: het creëren van een vraag
naar voorverpakt water, door water uit de kraan als
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De Amsterdamse kunstenaar Peter Smith heeft ook
een filmpje gemaakt, waarop we hem keurig in pak
op de fiets door de stad zien zwieren. Als een soort
polospeler pakt hij met een grijper lege flesjes van
straat en werpt ze met een sierlijke boog in de krat
voor op zijn fiets. ‘Ik ergerde me altijd al aan zwerfafval’, zegt hij. ‘Vooral plastic, dat in de magen van
zeedieren terechtkomt waardoor ze sterven. Op een
gegeven moment besloot ik me niet alleen te ergeren
maar er zelf iets aan te doen.’ Zijn stichting heet dan
ook KLEAN: Klagen Loont Echt Absoluut Niet; zijn
blogs ondertekent hij met ‘Met opgeruimde groet’.
Van zesduizend plastic flesjes heeft Smith in 2012
een wereldbol van vijf meter doorsnee gemaakt, die
eerst in het IJ bij Amsterdam-Noord heeft gelegen en
daarna op reis is gegaan door Nederland. De wereldbol was prachtig, zoals hij – vanbinnen zachtjes
verlicht – in het water dobberde. Smith is alweer met
een volgende actie bezig: of iedereen op één dag een
#zwerfie wil maken, een foto van jezelf met een stuk
opgeraapt zwerfafval, die je op Twitter deelt.
De sociale media lenen zich behalve als podium ook
als digitale schandpaal, bijvoorbeeld voor de gebruikers van de Nederlandse app KRNWTR. Die is dankzij
crowdfunding onder zo’n twintigduizend fans op
Facebook ontwikkeld. Daarmee kun je aangeven of je
in een café of restaurant om kraanwater moet vragen
en of ze daar geld voor willen. Zielsverwant Join the
Pipe – ‘het eerste sociale netwerk van kraanwaterdrinkers met een droom’– heeft sinds de oprichting
in 2008 ruim driehonderd openbare tappunten in
restaurants, op festivals en op stations in Nederland
geplaatst. Met donaties en met de verkoop van
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onveilig af te schilderen. ‘Terwijl sommige merken,
zoals Dasani van Coca-Cola, alleen maar gefilterd
kraanwater zijn!’ In de VS worden per week een half
miljard flesjes gekocht en daarna – want geen statiegeld – weggegooid. Achter elkaar gelegd meten ze
ruim vijf keer de omtrek van de aarde.
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WATER IS EEN
ONVOORWAARDELIJK
GOED DOEL
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Klean, De Wereld van
Zwerfvuil, 2012
Peter Smith
Bundanoon, Australia’s First
Bottled Water Free Town, 2009
Warren McLaren/INOV8
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hun vrolijk gekleurde plastic flessen (geen wegwerpflessen) die je als een symbolische pijp aan elkaar
kunt schroeven, zamelen ze geld in voor drinkwatervoorzieningen in andere landen. Met die flesjes won
Join the Pipe in 2010 de Dutch Design Award.
Een animatiefilm, een kunstwerk, een Twitter-actie,
een app, een product: het zijn maar een paar van de
vele voorbeelden van Social Design voor water, die
zowel een issue agenderen, een community vormen,
als nieuwe producten lanceren.
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—
Drinkwater, nog los van de plastic flesjes en wat die
met het milieu doen, is maar één van de waterkwesties.
Op steeds meer plekken in de wereld, en steeds vaker,
is er óf te weinig water óf juist te veel. Dat wil zeggen
te weinig water om te drinken, voor sanitair gebruik
en voor de landbouw – en niet alleen in ontwikkelingslanden: Californië, een van de drukst bevolkte
en economisch belangrijkste staten van de VS, lijdt al
drie jaar onder een tergende droogte, de ergste sinds
eeuwen. Zelfs in het natte Nederland kan drinkwater
door klimaatverandering een probleem worden,
waarschuwde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu in 2014. Tegelijkertijd lijden miljoenen
mensen onder overstromingen. In 2013 bijvoorbeeld
stonden delen van Mexico, Brazilië, de Amerikaanse
staat Colorado, Duitsland, Centraal-Europa, Japan
en China onder water. Alleen al begin 2014 kwamen
daar Engeland, Italië, Frankrijk en Indonesië bij.
De beschikbaarheid van schoon water en de strijd
tegen overstromingen hebben een enorme impact
op gezondheid, scholing, persoonlijk geluk en, niet
te vergeten, de economie. Volgens de World Health
Organization (WHO) overlijden er elk jaar meer
mensen, vooral kinderen, door vervuild water en
slechte hygiëne dan door alle soorten geweld tezamen,
zelfs oorlog. In ontwikkelingslanden moeten mensen
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Dwars Ontwerp, Join the Pipe bottles, 2008
Marcel Christ
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Rob van Opdorp & Joost de Waard, Villagepump,
Kamani, Mali, 2013
Villagepump
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Water is ongetwijfeld een van de wereldproblemen
met de hoogste dichtheid aan Social Design. Het is ook
zo’n onvoorwaardelijk goed doel. Dat heeft ontwerpen
opgeleverd die indrukwekkend zijn in al hun doeltreffende eenvoud. De Aquaduct bijvoorbeeld is een
fiets waarmee je water kunt vervoeren en tegelijkertijd
filteren. Het vuile water wordt door het trappen
vanuit een bak achter op de fiets door een filter heen
gepompt naar een bak voorop. Het is ook mogelijk
om stationair te trappen en de fiets alléén als filter te
gebruiken. Industrieel ontwerpers Rob van Opdorp
en Maarten Willems hebben de Villagepump ontwikkeld, een handpomp waarmee dorpelingen per uur
vijfhonderd liter vies water tot drinkwater kunnen
zuiveren. En heel handig voor gebieden bij de zee:
de kleine, door zonne-energie aangedreven oven die
van zout water zoet water maakt, de ‘Eliodomestico’
(p.4) van Gabriele Diamanti.
Soms mislukt zo’n goedbedoeld ontwerp op
spectaculaire wijze. Het bekendste voorbeeld is de
PlayPump, een groot wiel dat door spelende kinderen
moest worden aangedreven om zo water te pompen.
De Amerikaanse publieke omroep maakte een
enthousiaste reportage waarna de bal ging rollen.
Bill Clinton deed mee, rapper Jay-Z ook, er kwamen
miljoenen binnen aan donor- en sponsorgeld en de
fabrikant zag steeds grotere visioenen voor zich van
duizenden pompen in tien Afrikaanse landen. Maar
al snel bleek dat de kinderen niet de hele dag erop
speelden, dat ze snel stuk gingen en dat ze door de
haast vaak op verkeerde plekken werden geïnstalleerd.
Wat een daverend succes leek, werd een diepe valkuil.
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vaak ver lopen voor hun drinkwater; de WHO schrijft
dat Afrikanen, vooral vrouwen en kinderen, daar
veertig miljard uur per jaar aan kwijt zijn. Allemaal
tijd die ze niet kunnen besteden aan school, aan het
runnen van een bedrijf of aan het onderhouden van
een moestuin.

WATER

Unicef heeft het dit jaar anders aangepakt, met een
uitgekiende campagne. Voor haar Tap Project besloot
de organisatie westerlingen aan te spreken en uit te
dagen op een gevoelig gebied: onze onontbeerlijke
smartphone. Voor elke tien minuten dat jij je mobiele
telefoon onaangeraakt op tafel kunt laten liggen, geeft
sponsor Giorgio Armani Fragrances een bedrag ter
waarde van de waterbehoefte van één kind gedurende
één dag. Als je je aanmeldt via tap.unicefusa.org,
krijg je op je stilliggende scherm allerlei wetenswaardigheden, Unicef-wapenfeiten en opbeurende
mededelingen te zien: ‘Now see how long you can go
without touching your phone... Keep going!... 587.370
smiley faces have been sent in the time you’ve been
without your phone... Unicef thanks you... While
people on Instagram have posted 1620 #food photos,
you have helped provide water instead… Keep going!
1 more minute… Today more people have access
to mobile phones than toilets… You just passed
10 MINUTES!’ Met parfum en mobiele telefoons een
eerste levensbehoefte faciliteren: even wrang als slim.
—
‘Water is an astonishingly complex and subtle force
in an economy’, zegt Margaret Catley-Carlson, de
Canadese voorzitter van de Global Agenda Council
on Water Security voor het World Economic Forum
in Davos. ‘It is the single constraint on the expansion
of every city, and bankers and corporate executives
have cited it as the only natural limit to economic
growth.’ In Californië zouden ze blij zijn als het bleef
bij het ‘beperken van de groei’. De droogte is funest
voor de landbouw, die jaarlijks voor 44 miljard
dollar produceert, en dus ook voor de bijbehorende
werkgelegenheid. Het bedreigt ook de wijnbouw.
Negentig procent van de Amerikaanse wijn komt hier
vandaan, met een waarde van 22 miljard dollar per
jaar. Water en economie: ze zijn op soms onverwachte
wijze met elkaar verbonden. Neem de samenwerking
tussen charity: water en de fabrikant van hippe fietsen,
76

UNICEF, UNICEF Tap Project, 2007
UNICEF Tap Project
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Pure Fix Cycles. Van iedere fiets van 325 dollar gaat 100
dollar naar de non-profit organisatie. Een voorbeeld
op kleine schaal maar veelzeggend: het laat zien hoe
de non-profit een interessante achterban bereikt en
hoe de fietsfabrikant profiteert van de feel-good factor
waardoor zijn fiets niet langer alleen een lifestylehebbeding is maar ook een concrete bijdrage aan
het goede doel.
Voor Nederland is water big business. Volgens de
Topsector Water, één van de negen topsectoren van
het overheidsbeleid, verdient Nederland zo’n negen
miljard per jaar aan het exporteren van waterkennis
over de hele wereld. Het gaat daarbij vooral om
bescherming tegen overstromingen. Zo zijn er veel
Nederlandse wetenschappers, ingenieurs en ontwerpers betrokken bij de ontwerpprijsvraag ‘Rebuild by
Design’, die innovatieve ideeën moet opleveren voor
het waterbestendig maken van New York en New Jersey
na orkaan Sandy. Nederland adviseert Vietnam bij
het opstellen van een ‘Deltaplan’ analoog aan het
rapport van de tweede Deltacommissie uit 2008,
over veiligheid in de komende één tot twee eeuwen.
Toen begin 2014 in Engeland de Somerset Levels
overstroomden en meer dan een maand lang onder
water bleven, riepen de inwoners in koor: ‘Stuur het
leger! And the Dutch!’ In de kranten verscheen een
onvergetelijke foto van prins Charles die een bezoek
aan het getroffen gebied bracht, gezeten op een rustiek
houten tuinbankje op een aanhanger achter een
grote trekker die door het water ploegde.
Er zit iets paradoxaals aan de waterroem van Nederland. Bij het grote publiek is Nederland bekend als
het land van de dijken en de pompen, waar schepen
soms meters boven je hoofd langs varen omdat het
water zo veel hoger ligt dan het land. De Lage Landen
zullen nooit zonder dijken kunnen, maar ondertussen
is Nederland zelf juist bezig met het ontwikkelen van
een heel andere benadering van het water – minder
defensief, meer in overeenstemming met de natuur
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‘Bouwen met de natuur’ is nu het adagium... nadat
in Nederland eeuwenlang met veel ingenieurskunst
een volkomen artificieel landschap is geconstrueerd,
dat een ongekend hoge mate van onderhoud vereist.
Het is juist dat schurende co-existeren van het natuurlijke en het gemaakte dat het Nederlandse landschap
zo intrigerend maakt. Het nieuwe denken over veiligheid kan betekenen, zoals nu al op diverse plaatsen
in het land gebeurt, dat dijken juist worden verlaagd
in plaats van verhoogd. De rivieren zijn omwille van
een efficiënte scheepvaart zo strak ingesnoerd, dat
het water nergens anders heen kan dan eroverheen.
Midden jaren negentig nog moest een kwart miljoen
mensen in het Nederlandse rivierengebied worden
geëvacueerd. Het idee is nu om dat water een uitlaatklep te bieden: het kan over die verlaagde dijken heen
stromen naar gebieden die daarop zijn ingericht.
Veel Social Design komt daar niet aan te pas: het ontwerpen voor en met water is in Nederland vooral een
overheidstaak. Anders dan in bijvoorbeeld Australië
is er geen verplichting als burger om een regenton
op het dak of in de tuin te plaatsen. De oorsprong
van Nederland ligt weliswaar in de bouw van dijken,
een collectieve inspanning van boeren en later van
waterschappen, maar dat ‘collectieve’ betekent vooral
dat we de verantwoordelijkheid bij de bevoegde
instanties leggen, niet bij onszelf. En deze instanties
geven de burgers niet veel ruimte om daar zelf iets
in te doen of te veranderen. De meeste Nederlanders
hebben hierdoor amper een idee waar hun drink79
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die we dachten te hebben bedwongen. Een land dat
ruim zestig procent van zijn bruto nationaal product
meters beneden de zeespiegel verdient, moet zijn
bescherming tegen het water wel op orde hebben.
En met het oog op klimaatverandering moet die
bescherming anders, en beter. Er komt meer water
naar deze delta toe vanuit de grote rivieren, de zeespiegel stijgt, het land daalt, de hoeveelheid regen
groeit. Waar laten we al dat water?

De Urbanisten, 2011-2012
Rainwell scheme Benthemplein
Stormy weather impression
De Urbanisten
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OOK DAT IS SOCIAL DESIGN:
VAN EEN PROBLEEM
EEN BRON VAN PLEZIER MAKEN
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Een van de nieuwe gedoogplaatsen voor het water
is de Overdiepse Polder in West-Brabant. Dit is een
van de weinige plekken waar inwoners de handen
ineen hebben geslagen en hun eigen plan hebben
gemaakt. Koeienboer Nol Hooijmaijers: ‘Op een
vergadering op het provinciehuis zagen we tot onze
stomme verbazing dat onze polder blauw was ingekleurd. Het water uit de Nieuwe Merwede moest hierin
kunnen stromen om te voorkomen dat Gorinchem
onder zou lopen. Maar al generaties lang boeren
er hier zo’n achttien gezinnen. Wat nu, dachten we.’
De boeren gingen bij Nol op het erf in conclaaf.
Ze waren het er al snel over eens dat ze beter zelf
alternatieven konden bedenken dan alleen maar
de hakken in het zand zetten. Ze grepen terug op een
oud-Hollandse oplossing: terpen. ‘We hebben met
een landschapsbureau zeven grote terpen bedacht,
die zo hoog zijn dat je erbovenop ongestoord kunt
doorboeren en je vee droog kunt houden.’ Het heeft
tien jaar en ontelbare vergaderingen gekost maar de
terpen zijn er gekomen, met allemaal nagelnieuwe
en dus hyperefficiënte boerderijen erop. Maar pijnloos
was het niet, zegt Nol. ‘Er was niet genoeg ruimte voor
terpen voor iedereen die dat had gewild. Dat heeft
wel spanningen gegeven, ja.’
Het ontwerpen aan meer ruimte voor water beperkt
zich niet tot het landelijk gebied. Eind 2013 werd in
Rotterdam het Waterplein feestelijk geopend, een
ontwerp van bureau De Urbanisten. Het verdiepte
plein – dat wel wat weg heeft van een speeltuin –
heeft twee functies. Het vangt regenwater op en helpt
daarmee de straten droog te houden, en het plein
verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte in
de buurt. Dat laatste was ook een belangrijke overweging bij het aanpakken van de strandboulevard
81
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water vandaan komt, of wat er allemaal uit afvalwater
te halen is, of hoe de bescherming van dit land in z’n
werk gaat – laat staan wat ze zouden moeten doen als
het mis gaat.
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Luke Jerram, Waterslide Park Street, Bristol, 2014
Luke Jerram
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van Scheveningen. De zeedijk is nu in de boulevard
gebouwd, waardoor het dorp weer beter op de zee
aansluit. En zo gaat de maakbaarheid van Nederland
onverdroten voort, nu met de dubbele agenda van
enerzijds een betere bescherming tegen het water en
anderzijds een leefbaardere stad en landschap. Met
dat laatste is ook de Engelse kunstenaar Luke Jerram
bezig. Met behulp van crowdfunding heeft hij zevenduizend euro bij elkaar weten te verzamelen om zijn
idee te realiseren: de heuvelachtige Park Street in
Bristol voor één dag omvormen tot een vijfennegentig
meter lange waterglijbaan. Ook dat is Social Design:
van een probleem een bron van plezier maken.

SPC Secretariat of the Pacific Community

WATER

— Tracy Metz is journalist en auteur op het gebied van kunst,
design, architectuur en directeur van het John Adams Institute
voor Amerikaanse cultuur in Nederland.
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The battery
Origin: streets, streams and boats.
Behaviour: discharges liquids that are
highly toxic for marine animals and plants.
Average lifespan: more than 1000 years.
A

The condom
Origin: toilets, beaches and boats.
Behaviour: causes serious digestive
problems in animals that swallow it.
Average lifespan: 30 years.
A

The plastic demijohn

The carton
Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: damages and smothers
organisms growing on the sea bed.
Average lifespan: 25 to 50 years.
A

The paper bag

The tin can

Origin: beaches and boats.
Behaviour: causes digestive problems
among certain sea creatures if eaten.
Average lifespan: 4 weeks.
A

Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: causes cuts among swimmers and
damages and smothers marine life growing on
the sea floor.
Average lifespan: 200 to 500 years.
A

The plastic bottle
Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: can cause fatal intestinal blockages
in marine animals that swallow it.
Average lifespan: 300 to 500 years.
A

The cigar
cigarette butt
The plastic ring

Origin: toilets, streets, streams,
beaches and boats.
Behaviour: causes serious
digestive problems for marine
animals if swallowed.
Average
A
verage lifespan: 10 years.

Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: entangles marine organisms, causing
serious injuries or death by asphyxiation.
Average
A
verage lifespan: 450 years.

Diesel and engine oil
Origin: boats.
Behaviour: very toxic, destroys marine habitats (seagrass, mangroves,
corals, etc.) and the small animals and plants living there.
the
Average lifespan: depends on the amount discharged.
A

The bottle cap
Origin: st
strreets, str
streams,
beaches and boats.
Behaviour: causes serious
digestive problems
p
for marine
animals if swallowed.
Average
A
verage lifespan: 300 years.

The glass bottle
Origin : streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: causes cuts and serious injuries among swimmers.
Average
A
verage lifespan: more than 1000 years.

The plastic bag
Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: often mistaken for a jellyfish (the favourite food of turtles), it causes
severe, potentially fatal intestinal blockages in marine animals if eaten.
Average lifespan: 35 to 60 years.
A

The aluminium foil plate
Origin: streams, beaches and boats.
Behaviour: damages and smothers organisms growing on the sea bed.
Average lifespan: 10 years.
A

The food wrapper

Aluminium foil

Origin: st
strreets, str
streams, beaches and boats.
Behaviour: larger specimens smother
organisms growing on the sea bed; smaller
specimens cause serious digestive problems
among marine animals if swallowed.
Average lifespan: 20 to 30 years.
A

Origin: streets, streams,
beaches and boats
Behaviour: damages and
smothers organisms growing
on the sea bed.
Average lifespan: 5 years.
A

The sanitary pad
Origin: toilets, beaches and boats.
Behaviour: similar to the disposable nappy – blocks the intestines, sometimes
killing marine animals that swallow them.
Average lifespan: 25 years.
A

Every day,
y around
y,
r
round
the world, 8 million tonnes of was
w te end up in our oceans — all as a resul
r
t of human actions. All this rubbish comes
from
r
rom
toilets, streets
r
reets
, streams
r
reams
and beaches; some is thrown
r
rown
direct
r ly into the sea. It destro
rect
r ys marine life
ro
f . You
fe
Y can pre
r vent this destruction by
re
alwa
w ys throwing
wa
r
rowing
y
your
rubbish into a rubbish bin or an approp
r riate
rop
iate place.

THINK BEFORE YOU THROW
W — PROTECT MARINE LIFE !
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From an original poster created by smÄll
for the Generalitat de Catalunya
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Origin: streets, streams, beaches and boats.
Behaviour: can cause serious, even fatal intestinal
blockages in marine animals if swallowed.
Average lifespan: 400 to 600 years.
A

WE
PROTECT
YOU
Interview

WATER

MATTHIJS BOUW /
DUTCH WATER DESIGN
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AZ: Waarom een consortium
onder de noemer Dutch Water Design?

AZ: Wat is de reikwijdte van jullie
projecten?

MB: ‘Nederland is ruimtelijk en
cultureel gevormd door water; grote
delen van het land zijn onder zeeniveau, we hebben een lange kustlijn
en verschillende rivieren stromen
door het land. Eeuwenlang leven met
water heeft Nederland veel kennis en
ervaring opgeleverd. Door veranderingen in het klimaat en stijging van
de zeespiegel is er wereldwijd behoefte
aan experts op het gebied van water.
Als architectenbureaus combineren wij
veel expertise, zowel wat betreft de uitdagingen als de kansen die water biedt.
In Nederland is het gewoon om kennis
en krachten te bundelen, maar in veel
landen is het niet vanzelfsprekend
dat architecten en ontwerpers een rol
spelen bij waterprojecten. We zijn ‘in
het dagelijks leven’ natuurlijk gewoon
concurrerende bureaus en werken
buiten het consortium weinig samen,
maar op het gebied van water zijn we
complementair en versterken we elkaar.
We kijken per project welke expertise
nodig is en werken vervolgens met
teams die worden samengesteld uit de
verschillende bureaus. Hierbij betrekt
Dutch Water Design lokale partijen,
kennisinstituten en partners op het
gebied van engineering. Naar de buitenwacht communiceren we dat ieder
bureau een eigen expertise inbrengt,
om de breedte van onze competenties
aan te geven, maar in praktijk is deze
scheiding er niet.’

MB: ‘We zijn op verschillende
terreinen actief: grote strategische
waterprojecten, watermanagement
in de stedelijke ruimte, het ontwerpen
van kustgebieden en openbare waterruimtes zoals in parken, maar ook
waterberging en waterbeheer. Die
breedte heeft te maken met het water
zelf, het stroomt immers alle kanten op.
Onze internationale scope is eveneens
heel breed. Door overstromingen en
droogte staat water wereldwijd prominent op de agenda. Op dit moment
werken we in Noord-Amerika, Europa
en Azië. We oriënteren ons op Brazilië,
maar doen ook verkennende studies
dichtbij, in Duitsland. Sinds de start
van het consortium wordt Dutch Water
Design steeds vaker benaderd, maar
nieuwe plannen vloeien ook voort uit
bestaande projecten. In de zomer van
2013 waren we in India, waar watervraagstukken een grote rol spelen, want
India kent waterschaarste, met name
in de stedelijke omgeving. Dergelijke
problemen sporen we actief op, uit
interesse en een gevoel van urgentie.’
AZ: Hoe ver gaat je rol als architect?
MB: ‘Stedenbouw en watermanagement kun je niet los van elkaar
zien. In Delhi bestuderen we samen
met arch i-Platform, Studio Makkink &
Bey en lokale overheden zoals de Delhi
Development Authority een nieuw
gebied: Dwarka. Dwarka telt ruim
600.000 inwoners maar is berekend
op 1,3 miljoen. Het grote watertekort
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BIG Team, The Big U, Rebuild by Design competition, BIG Team
Delhi 2050, Dwarka Water, water diagram, Dutch Water Design & Studio Makkink&Bey

Septic tank

AZ: Op welke wijze implementeer
je nieuwe plannen?
MB: ‘Op papier is dit een taak van
de overheid, maar in realiteit zie je dat
de overheid vaak een ander probleem
identificeert dan de gemeenschap.
Veel van de uitdagingen op het gebied
van water zijn niet alleen aan stedenbouw gerelateerd. Wil je iets veranderen
dan spelen de lokale gemeenschap
en economie een cruciale rol voor
de slagingskans. Je moet bewoners
activeren. De gemeenschap is veelal

onderdeel van het probleem en moet
dus ook onderdeel van de oplossing
worden. In het verleden benaderden
we dit vrij naïef, we probeerden simpelweg de Nederlandse kennis en aanpak
te hanteren. Nu beseffen we hoe
belangrijk lokale inbedding en samenwerking is. Duurzaamheid laat zich
op verschillende manieren definiëren,
maar sociale duurzaamheid vormt
een belangrijke basis voor ecologische
duurzaamheid. Bij een ramp zoals
Sandy wordt direct en pijnlijk duidelijk
hoe Amerika is verdeeld in de ‘haves’
en ‘have nots’. Naast fysieke oplossingen
moet je dus ook werken aan sociale
structuren, je bent als architect net zo
goed een community organiser.’
AZ: In hoeverre speelt
economisch gewin?
MB: ‘De groei van steden in delta’s
en laaggelegen gebieden is wereldwijd
enorm, hetgeen watermanagement
steeds belangrijker maakt. Miljoenen
mensen worden door de kracht van het
water bedreigd. Tegelijkertijd genieten
evenzo velen van water en zijn we er
niet alleen ecologisch maar ook economisch van afhankelijk. Daarom is
het belangrijk bij elk traject naar een
zakelijke logica toe te werken. Je moet
een business case hebben om je project te kunnen onderbouwen en te
realiseren. Maak duidelijk wat lokale
gemeenschappen aan de maatregelen
hebben zodat ze bereid zijn zich te
committeren. Naast veiligheid zijn
gezondheid, ecologie, recreatie en
natuurlijk economie belangrijke thema’s
die bij het ontwerpen worden meegenomen. Want water heeft, naast de
problemen die het met zich meebrengt,
juist ook heel veel positieve kanten.’
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houdt verdere ontwikkeling tegen.
Ons werk op het gebied van water daar
kan dus niet los worden gezien van de
totale stedelijke ontwikkeling; krijgen
we het watervraagstuk onder controle,
dan kan ook de stad voort. Nederland
is zich al heel lang bewust van de relatie
tussen water en stad en zet deze kennis
nu als exportproduct in. Het consortium is zo ook één van de deelnemers
aan het project Rebuild by Design,
een interdisciplinair initiatief van de
Hurricane Sandy Rebuilding Task Force.
Gezamenlijk zoeken we naar innovatieve oplossingen op het gebied van
stedenbouw en ontwerp voor de gebieden die zijn verwoest door de orkaan
Sandy. Het grootschalige project
combineert de kennis van vormgevers,
planologen, onderzoekers en ingenieurs
om oplossingen te formuleren die
eveneens toepasbaar zijn op andere
stedelijke gebieden. Men weet inmiddels dat een conventionele aanpak van
water, gebaseerd op verdediging, niet
werkt en zoekt een meer holistische
benadering, die wordt onderschreven
door verschillende partijen die actief
zijn op het gebied van stedelijke ruimte.
Deze holistische benadering vertaalt
zich binnen onze praktijk op een aantal
manieren; we nemen de korte en de
lange termijn in ogenschouw, werken
op kleine en grote schaal, met lokale
gemeenschappen en met instituties
en overheden.’

WE
GET YOU
THINKING
Interview
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LUCY ORTA /
STUDIO ORTA
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BEELDEND KUNSTENAAR

AZ: Jullie zijn kunstenaars,
maar ook wereldverbeteraars?
LO: ‘Wij maken geen onderscheid
tussen esthetiek en ethiek, het een
kan niet zonder het ander. Jorge Orta
en ik hebben een gezamenlijke kunstenaarspraktijk die gericht is op de meest
urgente maatschappelijke en ecologische problemen van deze eeuw.
We gebruiken verschillende soorten
media om kunstwerken te maken
over onderwerpen die ons leven
beïnvloeden, zoals het klimaat en de
voedselvoorziening maar ook migratie
en communicatie. Kunst is een creatieve
kracht die kan bijdragen aan bewustwording en verandering. We hopen
dat onze beeldtaal aanzet tot duurzame
samenlevingsvormen.’
AZ: Hoe en wanneer kregen deze
mondiale thema’s een plek in jullie
kunstpraktijk?
LO: ‘In de jaren negentig van de
vorige eeuw werkten Jorge en ik nog
niet samen. In die periode richtte
mijn werk zich specifiek op kleding en
identiteit. Dat had te maken met mijn
achtergrond als modeontwerpster.
Omdat ik een modeopleiding had
gevolgd, beschikte ik over de technische vaardigheden om objecten te
maken gebaseerd op het menselijke
lichaam, zoals ‘Refuge Wear’ en ‘Body
Architecture’. ‘Refuge Wear’ zijn transformeerbare schuilplaatsen die ik
aan het begin van de jaren negentig
ontwikkelde, gedreven door het groeiende vluchtelingenprobleem. Werken
zoals ‘Habitent’ (1992) en andere

draagbare structuren kun je met mode
associëren, omdat ze gebruik maken
van nieuwe textielsoorten en patrooninnovaties. Maar ze hebben ook een
link met architectuur, want ze onderzoeken verschillende leefomgevingen.
Tegenwoordig maken Jorge en ik
gebruik van uiteenlopende media,
formats, processen en uitdrukkingsvormen. Onze kunstwerken hebben
daardoor een andere verschijningsvorm gekregen, maar de onderliggende
thema’s bevinden zich nog steeds
op het vlak van de maatschappij en
het milieu.’
AZ: Water is een terugkerend
thema in jullie onderzoek en werk.
Waarom?
LO: ‘Water is enorm belangrijk als
levensbron. Het zit in onszelf, is overal
om ons heen en is essentieel om te
kunnen overleven, water is kortom
onmisbaar voor ons welzijn. We bestudeerden de rol van water al in de vroege
jaren negentig, toen er in de internationale politiek en de media nog geen
aandacht voor was. Dat onderzoek
resulteerde in 2005 op de Biënnale van
Venetië, waar Jorge en ik voor het eerst
samenwerkten, in een tastbaar project.
Hier presenteerden we ‘OrtaWater’:
diverse prototypes voor mobiele
waterzuiveringsinstallaties met filtratie-,
vul- en distributiesystemen voor water.
Door water uit de Lagune van Venetië
te zuiveren, vestigden we de aandacht op het groeiende watertekort
in sommige delen van de wereld en
de problemen van watervervuiling.
Jerrycans en waterflessen werden met
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behulp van natuurlijk glas en textiel
tot één geheel gecombineerd en op
verschillende typen vervoersmiddelen
gemonteerd, zoals driewielers, kano’s
en fietstaxi’s. Sinds 2005 zijn we voortdurend aan dit thema blijven werken
door middel van workshops, tentoonstellingen, publicaties en lezingen.’

om een kwestie op een positieve manier
aan de orde te stellen en mogelijke
oplossingen te vinden.’
AZ: Welke andere thema’s staan
nu voor jullie op de agenda?

WATER

AZ: Hoe belangrijk zijn de schaal
en de reikwijdte van jullie projecten,
als ‘change makers’?
LO: ‘Mensen verwerken een
boodschap op verschillende manieren,
dus is het noodzakelijk om op uiteenlopende schalen te werken. Als je je
grootschalig manifesteert kun je een
breed publiek bereiken. Op kleine
schaal kun je meer de diepte ingaan
en persoonlijk worden. Daarom experimenteren we in onze praktijk ook
met diverse media, zoals sculpturen,
installaties, mode, schilderkunst,
fotografie, video’s, interventies en performances. Het doorlopende project
‘70 x 7 The Meal’ is bijvoorbeeld een
eindeloos diner voor zeven gasten
die op hun beurt weer zeven gasten
uitnodigen – een interpretatie van de
Bijbelse betekenis van ‘ad infinitum’.
Elke maaltijd is gebaseerd op de lokale
context, en elk bord wordt speciaal
voor de gelegenheid ontworpen. Deze
dynamische ontmoetingen van mensen
met een verschillende achtergrond
vormen een vertrekpunt voor discussies
over gemeenschap, identiteit, rituelen
en tradities. Degenen die al bekend
zijn met de hedendaagse kunst zullen
begrijpen waar het om draait, en degenen voor wie dat niet geldt, worden
betrokken op een voor hun vertrouwde
manier. Zo communiceren we met
een publiek dat zich normaal niet
bezighoudt met hedendaagse kunst.
De boodschap in ons werk is vaak
erg direct, dus voegen we met opzet
speelse en aantrekkelijke elementen
toe. We willen niet negatief zijn.
Een luchtige aanpak is belangrijk

LO: ‘Niet lang na Venetië, in 2007,
reisden we naar Antarctica en hebben
daar de Antarctic Village gesticht.
Deze tijdelijke installatie was bedoeld
als metafoor om onderwerpen zoals
overleving, het milieu (water), politiek
en mobiliteit aan de kaak te stellen.
Water zal nog wel een tijd lang een
belangrijke plek blijven innemen in
ons onderzoek, maar we zullen in
onze praktijk ook andere ecologische/
sociologische thema’s uitdiepen.
Onze tentoonstelling ‘Food Water Life’
(Parc de la Villette, Parijs, 2014) laat
zien dat in ons werk alles met elkaar
samenhangt, net als in de wereld zelf.
De openbare diners en experimentele
keukens van Studio Orta vallen samen
met een hernieuwde wereldwijde interesse in de voedselpolitiek, maar er
zijn ook verbanden te leggen met een
onderwerp zoals afval. Het gaat niet
om het thema of de schaal, maar om
het aanzetten tot nadenken, en actie.
Wanneer kunststudenten me vragen
hoe zij van betekenis kunnen zijn, zeg
ik altijd: “Wees je eerst bewust van wat
jou persoonlijk drijft en waartoe jij als
individu in staat bent. Handelingen die
klein en van weinig betekenis lijken,
kunnen leiden tot grote veranderingen;
alle kleine beetjes samen resulteren
in iets groots.”’
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Refuge Wear – Habitent, 1992-1993, Pierre Leguillon/Anne de Villepoix Gallery
OrtaWater – Storage Unit, 2005-2008, Bertrand Huet
OrtaWater – Purified Water, Canal Grande Venice, Emmasingel Rotterdam, 2005-2006, Lucy + Jorge Orta
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2012 - heden
In het kader van duurzaam ondernemen,
met oog voor de lokale gemeenschap,
heeft tapijttegelfabrikant Interface
het programma ‘Net-Works’ opgestart.
Net-Works focust op het opruimen van
afgedankte visnetten in de Danajon
Bank, een groot dubbel koraalrif in de
Filippijnen en een van de belangrijkste
mariene ecosystemen in de Stille Oceaan.
Het visnettenafval heeft een verwoestende werking op de kwaliteit van het
water en daarmee op de flora en fauna
van de zee. Met het Net-Works-programma hoopt Interface bewustwording
te creëren bij de vissers. In opdracht van
Interface vissen lokale vissers – naast hun
reguliere werkzaamheden – de netten
op. Vervolgens worden de visnetten bij
Aquafil, een bedrijf gespecialiseerd in
recycling van nylonafval, verwerkt tot
garen dat als basis dient voor producten
van Interface. In de ‘Net Effect’-collectie
is deze toepassing direct zichtbaar: de
tapijten in blauw- en grijstinten met
golvende, organische vormen zijn geïnspireerd op de kracht van zeeën en

oceanen en vormen een eerbetoon aan
deze wateren. Het project versterkt het
verantwoordelijkheidsgevoel van de
gemeenschap, stimuleert lokale economie en biedt een oplossing voor het
afvalprobleem. De tapijten onderstrepen
ook in hun vormgeving het belang van
de oceanen – want zonder water is er
geen leven.
Richard van der Laken

WE
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Danajon Bank, 2012
Net Effect, 2013
Interface
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VIRTUAL
WATER MAP
TIMM KEKERITZ
Het Water Footprint Network is een van
de vele initiatieven die zich richten op de
bewustwording van iets dat we vanzelfsprekend vinden – de beschikbaarheid
van schoon drinkwater. Het Water
Footprint Network betreft een internationale organisatie, geïnitieerd door de
Universiteit Twente, die wetenschappelijk
onderzoek doet naar watergebruik in
landbouw, industrie en huishoudens
wereldwijd. Doel is bewustzijn te kweken
en ‘vormen van waterbeheer te stimuleren, die de negatieve ecologische en
sociale impact van de “water footprint”
van gemeenschappen, landen en
bedrijven reduceren.’ Op basis van hun
onderzoek is door Timm Kekeritz de
Virtual Water Map ontworpen, eerst als
gedrukte poster – een infographic die
het watergebruik bij de totstandkoming
van dagelijkse producten laat zien.
De poster is nu doorontwikkeld tot IOSapp, een snel naslagwerkje om op te

zoeken hoeveel water is gebruikt bij het
maken van bijvoorbeeld je T-shirt (2700 l)
of je biertje (150 l). Vooral zo’n biertje
is illustratief: de hoeveelheid water die
nodig is voor het kweken van gerst en
hop en het brouwen van het bier is driehonderd maal de inhoud van je halveliterflesje. En dan is de productie van
het flesje zelf nog niet eens meegerekend.
Met hun heldere infographics zetten
de poster en de app ons aan om na te
denken over hoeveel water we eigenlijk,
meestal onbewust, verbruiken.
Max Bruinsma

WE
MAP WATER
WASTE

Virtual Water iPhone App
Water Footprint Poster, 2012
Timm Kekeritz/Raureif Berlin
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WATER<LESS
LEVI STRAUSS
& CO.
Honderd tot honderdvijftig liter water
is er nodig om één kilogram textiel te
produceren en bijna 20 procent van de
watervervuiling in China wordt veroorzaakt door de kledingindustrie. Dit geldt
niet alleen voor China; wereldwijd heeft
de productie van onze kleren grote
impact op de vervuiling en verspilling
van water. De textielindustrie ziet zich
genoodzaakt rigoureuze veranderingen
door te voeren in haar productiesysteem.
Het Amerikaanse jeansmerk Levi Strauss
& Co. zet stappen in de goede richting.
Spijkerstof wordt doorgaans meerdere
keren gewassen om de kleur en textuur
van jeans te beïnvloeden. Recentelijk
lanceerde Levi’s een recyclingmethode
om het waterverbruik drastisch terug
te brengen. De collectie Water<Less is
conform deze methode geproduceerd
en heeft met 96 procent minder water
tot nu toe al 770 miljoen liter bespaard,
wat gelijk staat aan een maand drinkwater voor de inwoners van de stad
New York. De innovatie is nog maar
in enkele fabrieken geïmplementeerd,
maar het productiesysteem moet straks
op alle collecties en bij leveranciers
over de hele wereld worden toegepast.
Intussen heeft Levi’s ook een Waste<Lesscollectie uitgebracht, waarvoor meer
dan 350 miljoen plastic flessen zijn
gebruikt. Beide collecties zijn succesvol:
less is more.
Anne van der Zwaag

Levi’s Water<Less campaign, 2011
Levi Strauss & Co.
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HEAT RESCUE
DISASTER
RECOVERY
HIKARU
IMAMURA
2012
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Wanneer huizen door een natuurramp
worden verwoest, zijn de getroffenen
vaak gedwongen om maanden, of soms
zelfs jaren, in een vluchtelingenkamp te
verblijven. Onder zulke zware omstandigheden is de kans op ziekte door stress,
vermoeidheid en een gebrek aan hygiëne
groot. ‘Heat Rescue Disaster Recovery’
is een noodpakket vol essentiële zaken
voor bewoners van vluchtelingenkampen.
Het bevat hulpmiddelen om te kunnen
overleven zonder huis of dak boven je
hoofd. Van het olievat is eenvoudig een
kachel te maken die warmte geeft en
waarop je water kunt koken. Dit water
kan worden gebruikt om maaltijden te
bereiden (de gevriesdroogde rijst zit in
het pakket), maar ook om mee te wassen
en te ontsmetten. De standaard vaten
kunnen makkelijk opgeslagen, vervoerd
en gebruikt worden. Gedreven door de
verwoestende tsunami die haar land trof
in 2011, biedt de Japanse ontwerpster
Imamura water, voedsel en warmte
aan mensen die deze essentiële levensbehoeften het hardst nodig hebben.

Heat Rescue Disaster Recovery, 2012
Hikaru Imamura

Thomas Widdershoven
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FLOATING QUAY
JUAN FERNANDO HERRÁN,
MAURO LUGARESI
Douala is de grootste stad van Kameroen
en ligt aan de kust. De buurt BonamoutiDeïdo was voor de onafhankelijkheid
van het land een centrum voor vissers
en de Wouri-rivier maakte een vast
onderdeel uit van culturele praktijken,
waaronder het badritueel. Vandaag de
dag heeft de bevolking nauwelijks meer
contact met het water. De onafhankelijke
kunstorganisatie Doual’Art, die hedendaagse kunst in Kameroen stimuleert,
nodigde in het kader van de derde Salon
Urbaine de Douala (SUD2013) de Colombiaanse kunstenaar Juan Fernando
Herrán uit om een kunstwerk voor deze
buurt te maken. Het werk Floating Quay,
dat momenteel door lokale werknemers
wordt opgebouwd, bestaat uit rechthoekige pontons en pontons in de vorm
van ‘pirogues’, Afrikaanse vissersboten.
Deze ‘kade’, gemaakt van lokale houtsoorten, slingert door het water en volgt
de waterhoogte bij eb en vloed. Zo wordt
verwezen naar de oude vissershavens,
waar verschillende boten samengebonden in het water dreven. Het project
Floating Quay heeft niet alleen symbolische waarde, maar is ook functioneel:
het herstelt de praktische ‘toegang’ van
de wijk tot het water. Zo kunnen de overgebleven vissers hun werk beter doen,
maar kan ook watertoerisme worden
ontwikkeld en daarmee de economische
activiteit in de wijk worden gestimuleerd.

WE
BRIDGE
THE GAP

Floating Quay, 2014, Nicolas Eyidi/Doual’Art
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DIANA, PRINCESS
OF WALES MEMORIAL
GUSTAFSON PORTER LTD.

WATER

2002 - 2004
We beschouwen water als iets vanzelfsprekends. Het stroomt uit onze kranen
en spoelt tegen onze kusten. Als je goed
kijkt naar de opeenvolging van parken
die het hart van Londen doorsnijden
vanaf de plateaus ten noorden van de
Theems, kun je de oorspronkelijke
waterscheiding van de City zien. Midden
in die reeks ligt de in 2004 onthulde
Princess Diana Memorial Fountain aan
het Serpentine Lake. Deze maakt ons
bewust van het huwelijk tussen het
oorspronkelijke stroomgebied en kunstmatige schepping, iets wat we anders
wellicht over het hoofd zouden zien.
Vanuit een ondergrondse bron stroomt
het water omlaag over het landschap dat
architect Kathryn Gustafson in 2002 ontwierp. Onderweg komt het water graniet
tegen dat de ontwerper zodanig heeft
gevormd, dat draaikolken, luchtbellen,
watervallen en rimpelloze momenten

ontstaan − een verwijzing naar het leven
van de prinses. Tegelijkertijd maakt het
ons bewust van de verschillende eigenschappen die water kan hebben. Je kunt
water zien als een enorme bron van
plezier, als een snelle stroom die de
dynamiek van onze levens weerspiegelt,
of als een woelig geheel dat je doet
beseffen hoe belangrijk water is voor ons
bestaan. De fontein is als een mandala
van water, die duiding geeft aan intrinsieke en wezenlijke onderdelen van
zowel ons natuurlijke als kunstmatige
landschap.
Aaron Betsky
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Diana, Princess of Wales Memorial, 2002-2004
Gustafson Porter Ltd.
Jason Hawkes
Peter Guenzel
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IN SEARCH OF HABITUS
(MODEL FOR A
FLOATING FOREST)
JORGE BAKKER
De elementen water en wind vormen
terugkerende thema’s in het werk van
ontwerper Jorge Bakker. Met zijn installatie ‘In Search of Habitus’ presenteerde
hij in eerste instantie een schaalmodel:
een aquarium vol dobbers waarop modelbomen staan. De titel van dit project
duidt op een onderzoek naar de mens
en zijn habitat. Met het concept voor een
‘dobberend bos’ verleidt Bakker de kijker
om na te denken over de relatie tussen
de stadsmens en de natuur. Kun je
behalve huizen ook bomen op water
‘bouwen’, zo de stedelijke ruimte optimaal benutten en ook de leefomgeving
en het klimaat in de stad verbeteren?
Niet veel afstudeerprojecten zijn werkelijk
gerealiseerd, maar het concept van Jorge
Bakker zal in 2015 in de Rotterdamse
Rijnhaven worden uitgevoerd. Het kunstproductiebureau Mothership heeft
zich aan het plan gecommitteerd en
verschillende (kennis)partners bij het
project betrokken. Twintig oude zeeboeien vormen de dragers voor bomen
uit de ‘bomenbank’ van de Gemeente
Rotterdam. Samen met studenten civiele
techniek van de Hogeschool Rotterdam
wordt op de RDM Campus bestudeerd
hoe de drijvende bomen in de golven
staande blijven. Zowel de boeien als de
bomen worden hergebruikt en beginnen
een tweede leven, het water krijgt een
nieuw aangezicht en de stad verduurzaamt zonder dat de leefruimte van de
burger wordt ingeperkt.

Floating Forest, 2014, Olivier Scheffer
In Search of Habitus, 2012, Jorge Bakker

WATER

2012

Jurgen Bey

106

WATER

WE
TURN WATER
GREEN

107

