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Monnik

Maarten Vanden Eynde

gebruikt een Scenario Machine
om de toekomst van het
Science Park te onderzoeken
en verbeelden. Hoe duurzaam
en inclusief is die toekomst?

geeft de Sterrentoren een
tweede leven. In zijn Future
Observatory bekijken we de
beste uitvindingen die Utrecht
te bieden heeft vanuit een
ander perspectief.

SCENARIO
MACHINE
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WELCOME TO THE
DEPARTMENT OF SEARCH
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This new ‘department’
offers artists and scientists
room for research in its most
original form. The focus is not
on Research but on Search.
Gathering knowledge for the
sake of having knowledge is no
longer essential. What matters
is that all knowledge is used to
cope with complex problems
of the future. The proper questions need to be asked, so that
various disciplines cooperate,
for the challenges ahead are
beyond specialist solutions.
Climate change affects everyone and can only be curbed if
we collaborate more. But how
can we do this?
This calls for a different way
of doing research. Not just narrowing the question down to
render research verifiable, but
also asking the broader questions in the collective interest.
Approaches in the complexity
of possibilities may lead to
solutions, so it is these approaches that need to be found.
The Department of Search
looks for ways to bring about
this new way of searching. The
new artist department took a
first step by introducing the
‘artist method’ at the Utrecht
Science Park. Artists are used
to asking original questions,
and they use the imagination
to gain new insights. In June
2017, when the Department of
Search opens its doors, you can
see how the artist method and
the scientific search method
meet.
The first major project of the
Department of Search is a Zero
Footprint Campus. Twelve
artists have done artistic
research into the possibilities
and impossibilities of Zero
Footprint Campus for one year.
To what extent is this area,
with its users (researchers,
students, canteen staff, security staff), suitable for creating
new works of art? How can this
work contribute to and shed
some light on our search for a
sustainable society? Through
intensive collaboration with
experts from the university of
applied sciences, the university, and other institutions and
knowledge institutions, artists
can use the Science Park as a
scientific search engine.
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Guido Marsille
& Alexander Prinsen

VAN
BLANKENSTEYN

vond een veel duurzamere manier om de campus schoon te
houden: met schoonmaakmiddel van sinaasappelschillen.
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The searches will be
presented from 1 June up
till and including 24 June
with guided tours, lunches,
lectures, debates and workshops. Information about
the programme is provided
at the reception desk.

FUTURE
OBSERVATORY

Read-in

UNLEARNING
MY LIBRARY.

BOOKSHELF_RESEARCH
doorgrondt het datasysteem
van de universiteitsbibliotheek.
Hoe objectief en inclusief zijn
onze zoekmachines?

Park aan de Leuvenlaan met op de achtergrond Buys Ballotgebouw.

Welkom bij Department of Search
Deze nieuwe ‘faculteit’ biedt kunstenaars en wetenschappers ruimte voor onderzoek in de meest oorspronkelijke vorm. Niet Re-search
maar Search staat centraal. Het is
niet langer essentieel om kennis
te vergaren om het daarna te kunnen bezitten, maar om alle kennis
van nu in te zetten om complexe
vraagstukken van de toekomst het
hoofd te bieden.

Het eerste grote project van Department of Search
Het gaat erom de goede vragen te stellen die
is Zero Footprint Campus. Gedurende een jaar
vakgebieden samenbrengen omdat de uitdagingen
hebben 12 kunstenaars een artistiek onderzoek
die voor ons liggen de specialistische oplossingen
gedaan naar de (on)mogelijkheden van een zero
overstijgen. Klimaatverandering gaat iedereen aan
footprint campus. Hoe lenen dit gebied en zijn
en zal alleen maar beheersbaar worden als we meer
gebruikers (onderzoekers, studenten, kantinesamen gaan werken. Maar hoe doen we dat?
medewerkers, beveiligers) zich voor het maken
Dit verlangt een andere vorm van onderzoek
een nieuw kunstwerk? En hoe kan dat werk
doen. Niet de vraag verkleinen om onderzoek veonderzoekt de voetafdruk die van
bijdragen aan of een ander licht werpen op onze
rifieerbaar te maken, maar juist de grotere vragen
we in de
ruimte
achterlaten.
zoektocht naar een duurzame samenleving? Er
stellen in het collectieve
belang.
De kunst
is om in
ontdekte
dat kraanwater
goedintensief
samengewerkt
met de deskundigen
de complexiteit van
mogelijkheden
paden
te
vinden
Vanuit zijn Spacekeet maakt hijwordt
van de Universiteit,
Hogeschool
en andereén
(kennis)
die tot oplossingen kunnen leiden. Het Department
koper, gezonder,
lekkerder
contact
metom
satellieten
instellingen. Hierdoor kunnen de kunstenaars
of Search zoekt naar
manieren
deze nieuween verre
duurzamer
dan water uit zoekmafles.
gebruikmaken
van de is
wetenschappelijke
wijze van zoekensterren.
vorm te geven.
Wat
kunnen
zij
over
ons
chine die
het Science
is.
De eerste stap van deze nieuwe kunstenaarsfaSamen
metPark
KesselsKramer
vertellen?
culteit is het introduceren
van de ‘methode kunmaakte hij een campagne voor
De zoektochten worden van 1 t/m 24 juni geprestenaar’ in het Utrecht Science Park. Kunstenaars
senteerd
met rondleidingen, lunches, lezingen,
zijn getraind in het stellen van oorspronkelijke
kraanwater.
debatten en workshops. Informeer bij de recepvragen en gebruiken de verbeelding om tot nieuwe
tie naar het programma.
inzichten te komen. Hoe de kunstenaarsmethode
de wetenschappelijke zoekmethode ontmoet, kunt
u zelf beleven in juni 2017 wanneer het Department
of Search zijn deuren opent.

Roel Roscam Abbing

SPACEKEET

Helmut Smits

KRAANWATERGENERATIE
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Dag Dagboek
Vandaag was ik op de Uithof om
te luisteren naar de presentaties
van de twaalf kunstenaars die
bezig zijn voor het Zero Footprint
Campus project. Gedreven types.
Beter kan ik het niet zeggen. Waar
ze mee bezig zijn? Dat is een goede vraag, maar geen eenvoudige,
alleen al omdat er per kunstenaar
een ander antwoord is.

Utrecht kiest voor gezonde groei.
Om de gezonde, inclusieve stad
van de toekomst te worden en om
alle uitdagingen van deze tijd het
hoofd te bieden, zijn originele en
creatieve ideeën en oplossingen
nodig. Het kunstprogramma Zero
Footprint Campus laat zien wat er
mogelijk is als kunstenaars hun
krachten bundelen met wetenschappers en medewerkers van
het Utrecht Science Park. Met hun
werken willen ze bijdragen aan of
een ander licht werpen op onze
zoektocht naar een duurzame
samenleving
Utrecht voert al sinds jaar en dag een
vooruitstrevend en opvallend beleid op het
gebied van kunst in de openbare ruimte.
Hiermee wil Utrecht actief bijdragen aan de
visuele en sociale kwaliteit van de openbare ruimte en het stadsbeeld. De stad heeft
een lange staat van dienst als het gaat om
programma’s voor kunst in relatie tot stadsvernieuwing- en ontwikkeling. Een recent
voorbeeld is het kunstprogramma BEYOND
Leidsche Rijn. Het doel van BEYOND was
om in een vroeg stadium de kunst in de
openbare ruimte van deze wijk in opbouw
voor te bereiden en flexibel in te spelen op
de ruimtelijke en sociale ontwikkelingen
ter plaatse. Ook voor het nieuwe Stationsgebied is een strategische meerjarenplanning
voor kunst in de openbare ruimte ontwikkeld.
Nadat wij enkele jaren geleden benaderd
werden door de toenmalige directeur van
de Stichting Utrecht Science Park met het
voorstel om een kunstprogramma te starten in de openbare ruimte van het gebied
dat voorheen De Uithof heette, hebben we
gezocht naar een kunstprogramma dat
de leefbaarheid van de campus vergroot,
ontmoeting stimuleert en alle krachten
van deze bijzondere plek mobiliseert en in
de schijnwerpers zet. Met dit programma
profileren we cultuur als essentiële motor
van de (gezonde) stad van de toekomst.
Door in het publieke domein te tonen wat
de samenwerking tussen kunstenaars en
wetenschappers oplevert, laten we zien
hoe onze kenniseconomie profiteert van
plekken waar mensen met verschillende
expertise samenwerken.
Wij danken Universiteit Utrecht en
Stichting Utrecht Science Park voor deze
bijzondere en intensieve samenwerking.
Ook Hogeschool Utrecht, Provincie Utrecht,
kfHeinfonds, Mondriaan Fonds, Stichting
Doen, The Art of Impact en Prins Bernhard
Cultuurfonds zijn essentieel geweest om
dit project tot stand te brengen. En bovenal
bedanken wij Melle Smets, Cynthia Hathaway, Carlijn Diesfeldt en alle deelnemende
kunstenaars en medewerkers van Department of Search voor hun nieuwsgierigheid,
denkkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen bij de totstandkoming van dit
project.
Kees Diepeveen
Wethouder Cultuur gemeente Utrecht

Uitzichtpunt op de Bolognalaan.

Een open zoektocht
Achter Department of Search gaan kunstenaars Melle Smets, Cynthia Hathaway en curator Carlijn Diesfeldt schuil. Zij vertellen wat
hen is opgevallen in drie jaar aanwezigheid op
het Utrecht Science Park, en wat kunstenaars
kunnen toevoegen aan dit ‘bastion van de
wetenschap’.
“Het begon allemaal in december 2014,” zegt Melle Smets.
“We lieten onze studenten van het Sandberg Instituut los in
het Van Unnikgebouw, en deden bizarre vondsten zoals een
archief van ‘mislukt’ onderzoek. We liepen ook direct tegen
strenge regels aan. Zo was het verboden om stoelen te verplaatsen of posters op de muren te plakken. Op het Science
Park zijn uitingen van protest of religie verboden.”
De campus is een afgelegen, wat naar binnen gekeerde
omgeving. De wetenschap heeft zich steeds verder gespecialiseerd en heeft soms moeite resultaten met een breder
publiek te delen. “Daarom wilden we graag mensen van
buiten de campus naar binnen halen: kunststudenten,
amateurwetenschappers en hobbyisten,” zegt Cynthia
Hathaway. In haar ervaring kunnen allerlei soorten experts
veel van elkaar leren.
Een van de studenten vergeleek de huidige stand van de
wetenschap met een doorgefokte hond. Smets: “Onderzoek
is strak afgebakend en moet aan strenge eisen voldoen.
Maar wat je nodig hebt is meer nieuwsgierigheid, dat is de
basis van wetenschap. Daarom richtten wij het Department
of Search op. Niet het onderzoek en resultaten staan centraal, maar de open zoektocht,” zegt hij.
Een manier van zoeken die voor kunstenaars heel vertrouwd voelt, en waar de wetenschap ook baat bij kan
hebben. Carlijn Diesfeldt, die als curator dit meerjarige
kunstproject overziet, kan zich nog goed een lezing van Pek
van Andel herinneren in 2014. Van Andel promoveert op
serendipiteit: toevallige vondsten in de wetenschap. “Hij
vertelde urenlang over zaken die bij toeval ontdekt waren.
Hij legde uit hoe belangrijk het is om als wetenschapper oog
te houden voor wat er aan de rand van je zichtveld gebeurt
en voor ingevingen die je een andere richting op sturen en
baanbrekend kunnen zijn.”
In het voorjaar van 2015 volgde een tweede ingreep,
een poging om een vrije ontmoetingsruimte te creëren en
wetenschappers hun gebouw uit te lokken. Studenten en

medewerkers plantten een weiland vol met reuze maïsplanten die tot tien meter hoog kunnen groeien. Dat klinkt
gemakkelijk, een nieuwe ontmoetingsplek in een weiland,
maar ook het gras is aan vele regels gebonden. De Uithof is
ingedeeld in rode (bebouwing) en groene zones, naar een
plan van OMA, het bureau van Rem Koolhaas. Op een kaart
lijken die groene zones uitnodigend, maar schijn bedriegt.
Het groen is vooral kort gemaaid gras en bedoeld om naar
te kijken, niet om te gebruiken. Smets: “Er is weinig openbaar leven op de campus. Na zessen kun je er een kanon
afschieten, terwijl er toch 2500 mensen wonen.”
Duurzaamheid is een speerpunt van de universiteit,
maar op de campus zelf is dat weinig tastbaar, ondervonden de kunstenaars. En dat terwijl De Uithof in de jaren
zestig als een zelfvoorzienend gebied is ingericht, met
eigen voedselvoorziening, energieopwekking, en een eigen
ziekenhuis. Nu worden er grondstoffen van buiten ingevlogen en verlaat het voedsel de campus. Zonde, vindt Cynthia
Hathaway. Zij heeft een beweging in gang gezet om lokale
opbrengsten beter te benutten.
“De methode kunstenaar is ook: gewoon naar binnen lopen en vragen wat mensen doen en luisteren,” zegt Hathaway. Zo liep zij boerderij De Tolakker op en verwonderde
zich over de hoeveelheid melk die op de campus geproduceerd wordt. “Ik vroeg of ik daar iets mee mocht doen.
Als eerste werpen mensen praktische bezwaren op. Maar
als je ze een scenario voorstelt, zoals ‘wat als de campus
helemaal afgesloten zou zijn?’, krijg je positieve respons.
Verwondering en enthousiasme kunnen een hoop deuren
openen, merkte Hathaway.
De derde grote interventie vond afgelopen jaar plaats.
Aan de Genèvelaan wilde Department of Search een plein
maken, een ontmoetingsplek in het hart het Science Park.
Ze zetten er ‘The Barn’ neer, een schuur waar kunst en
wetenschap samen kunnen komen binnen het thema Zero
Footprint Campus.
The Barn is officieel een opslagplek en geen kantoor,
want dat mag niet vanwege de regels. “Eigenlijk lieten wij
voortdurend een stresstest los op het systeem,” zegt Smets.
“Alles wat wij doen is ad hoc, daar is het systeem niet op
ingericht,” voegt Diesfeldt toe. Zo stuitte Department of Search keer op keer tegen de grenzen van ‘het systeem’. Maar,
relativeert Diesfeldt: “het systeem bestaat eigenlijk niet, dat
zijn wij zelf. Het Science Park is een complexe organisatie,
met vele eigenaren. Het is door mensen in elkaar gezet en
als het niet meer functioneert omdat de menselijke maat
er langzamerhand uit verdwenen is, dan moeten we het

veranderen of eromheen bewegen. Kunstenaars reflecteren
daarop: ‘Hoe werkt het? Waarom werkt dit zo? En is dit ook
de beste manier?’”
Wat Department of Search bovenal beoogd heeft, is deuren te openen, nieuwe ontmoetingen mogelijk maken, en
de openbare ruimte nieuw leven in te blazen. De interactie
en kruisbestuivingen komen goed op gang. Diesfeldt: “Kunstenaars maken hun eigen netwerken, dwars door bestaande verbanden heen, werken samen met wetenschappers

Entreehal van de Short stay flat aan de Cambridgelaan.

maar ook met beveiligers en schoonmakers. Wat dat betreft
is het Science Park een zeer vruchtbare omgeving geweest.
Kijk alleen al naar de twaalf projecten van de Zero Footprint Campus.” Maar of de openbare ruimte op het Science
Park ook echt levendiger zal worden, moet blijken tijdens
de eerste drie weken van juni 2017, als de kunstenaars hun
werk tonen. En de echte test begint pas daarna. Want wat
als de kunstenaars straks weer verdwijnen. Is het dan terug
naar business as usual?

Waar de kunstenaars voor zijn aangetrokken is snel genoeg verteld. De bedoeling is
dat zij, samen met wetenschappers die zich
daartoe geroepen voelen, onderzoeken welke mogelijkheden het Utrecht Science Park
heeft om zelfvoorzienend te zijn. Zouden
ze op de Uithof kunnen leven van wat zon,
water, vee, gewassen en menselijke spierkracht te bieden hebben? Is het mogelijk om
dat gigantische computernetwerk te laten
draaien op duurzame energie die lokaal
wordt opgewekt? Kun je, in andere woorden, op de Uithof blijven leven en werken
als infrastructuur plotseling verdwenen is,
bijvoorbeeld omdat de rest van Nederland
door een catastrofe onbewoonbaar zou zijn
geworden?
De Uithof is van oorsprong een opmerkelijk zelfstandige plaats, een van de weinige
plekken in dit land die in principe gewoon
blijft functioneren als overal in Nederland
de stroom uitvalt, omdat ze hun netwerk
kunnen afkoppelen van de rest van Nederland en energie kunnen opwekken met hun
warmtekrachtcentrales – aangenomen dat
er nog gas voorradig is.
Wie veel kijkt naar series en films in het
postapocalyptische zombie-horrorgenre,
beseft dat de Uithof een perfecte locatie zou
zijn voor zo’n productie. Het is precies het
soort plaats waar je nog een tijd zou kunnen
overleven, knagend op de laatste gevulde
koeken uit de automaten, melk drinkend
in kantines waar de koeling mogelijk nog
werkt, ‘ nachts zoekend naar medicijnen
en verdovende drugs in het Universitair
Medisch Centrum, waar de noodverlichting
het waarschijnlijk nog gewoon doet.
Het verschil met wetenschap is dat
kunstenaars niet gebonden zijn aan valide onderzoeksresultaten, alleen aan de
kwaliteit van hun ideeën. Ze hoeven niet
te onderzoeken volgens de normen van het
wetenschappelijke systeem, ze mogen zoeken. Zodoende zijn ze in de positie om van
buiten naar binnen te kijken, en de populatie van de Uithof te confronteren met wat
ze opmerken. Zoals beeldend kunstenaar
Melle Smets een jaar geleden verklaarde
tegenover het Digitaal Universiteitsblad:
“Het valt ons op dat de onderzoekers bezig
zijn met grote thema’s als duurzaamheid,
Urban Health of Dynamics of Youth, maar
dat je daar in de praktijk op de campus
weinig van terugziet.”
Niet voor niets staat de website van het
Department of Search vol met kreten als:
‘dit gaat nergens over’, en ‘dit leidt tot niets’.
Enerzijds is dat waar, want de zoektocht
zelf is het doel. Anderzijds is het misschien
ook een kwestie van indekken – als het niks
wordt, hebben we dat van te voren gezegd.
In ieder geval is het woordspeling. Want
als het om milieuvraagstukken gaat, is
niets altijd beter dan iets. Het verkleinen,
misschien wel ooit laten verdwijnen van
de ecologische voetafdruk van het Utrecht
Science Park is een hooggestemde ambitie.
Dat past goed in de tijdgeest, want Utrecht
wil de meest gezonde en gelukkige stad ter
wereld worden.
Het is 2017, het is lente en daar gaan we
dan: studenten, wetenschappers, kunstenaars, medewerkers – allemaal op weg naar
niets.

TEKST VAN DEEL 1
UIT DE 12-DELIGE
PODCAST ‘DAGBOEK
ZONDER DAGEN'
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ACTION RESEARCH PROJECT

1. HET GEBOUW

Hoe kan kunst een rol
krijgen op de campus
van de toekomst?
“De Uithof transformeert tot Science Park en op een wetenschapspark moet kunst ook plek krijgen, vinden de gemeente en de Universiteit Utrecht. Wij mochten onderzoeken hoe
dit zou kunnen werken. Met twaalf studenten van de System
D Academy, gelieerd aan het Sandberg Instituut, bivakkeerden we eind 2014 een week lang in het leegstaande Van Unnikgebouw. Elke dag organiseerden we expedities over de
campus en we nodigden wetenschappers, hobbyisten, kunstenaars en theatermakers uit om met ons na te denken over
hoe kunst de wetenschap kan ontmoeten.”

Expertmeetings: American bully-fokker
Sandra Deegenaars daagt de kennis van prof.
dr. Jan Rothuizen, gespecialiseerd in genetica
van gezelschapsdieren, uit.

Expertmeetings: prof. Corné Pieterse,
microbioloog, en prijswinnende
reuzegroentenkweker Brad Wursten wisselen
tips uit over het gebruik van groeienzymen.

Michelle Kasprzak legt uit hoe
woonkamerwetenschap en mislukkingen
kunnen leiden tot uitstekende innovaties.

“Ze blijven nastreven
wat ze bedacht hebben.
Daar hou ik van.”
Cobi Noordhof, Universitair
Facilitair Service Centrum

Bijzondere
ontmoetingen

Pek van Andel legt uit dat in de wetenschap
een pad vol toevalligheden meer kan opleveren
dan een dichtgetimmerd pad van A naar B.

Student Clement Carat treft
voorbereidingen om kennis de campus uit
te smokkelen.

De eerste kennismaking van
Department of Search met het
Science Park leest als een jongensboek. Ze vochten zich door
een woud van regels, vonden een
geheim archief, en ‘smokkelden’
buitenstaanders de campus op.
Department of Search begint op de vijfde
verdieping van het leegstaande Van
Unnikgebouw.

We werken snel om van overgebleven
materialen nieuwe werkruimtes te maken.

Zoeken is een serieuze bezigheid.

Student Lise Deijl komt in de stemming met
Einstein.

Student Maarten Davidse test een 24/7 Department.

Het begon allemaal op een van de oudste
plekken van de Uithof. Het Van Unnikgebouw torende met zijn 75 meter vroeger
boven alle andere uit. De bouw, in de late
jaren zestig, luidde een nieuwe fase in voor
de Universiteit Utrecht en het begin van De
Uithof (nu Utrecht Science Park geheten)
aan de rand van de stad. Destijds was het
een summum van moderniteit, nu wordt
het gebouw hopeloos verouderd geacht. Een
kostenpost, een bodemloze put van onderhoud, en doorregen met asbest bovendien.
Het Van Unnikgebouw moet tegen de vlakte
en wordt etage voor etage leeggehaald.
In 2014 claimden de studenten van kunstenaars Melle Smets en Cynthia Hathaway
een week lang het gebouw. Ze vonden er
een archief vol nooit gepubliceerde onderzoeksresultaten, ‘mislukte wetenschap’ die
het daglicht niet kan verdragen. Ze vonden
er ook talloze regels. Zo mochten de stoelen
niet verplaatst worden, geen posters aan
de muren gehangen worden, en wat zeker
niet mocht: overnachten, zoals een van
de studenten toch stiekem deed. Het was
een eerste kennismaking met het gelaagde
systeem van het Science Park, waar soms
wel vijf afdelingen over het openen van één
deur kunnen gaan.
Cobi Noordhof, van het universitair facilitair service centrum, verklaart: “Veiligheid staat hoog bij ons in het vaandel, net
als orde en netheid. Dat klinkt misschien
truttig, maar het is wel nodig,” zegt ze.

“Onderwijs en onderzoek zijn de primaire
taken van de universiteit en tentamens zijn
heilig. Iedereen wil wel iets leuks doen op
de bovenste etage. Soms moet je daarom
een bot ‘nee’ verkopen.” Toch werd ze enthousiast van de plannen van het toen nog
prille Department of Search. “De vasthoudendheid intrigeert me, in positieve zin. Ze
blijven nastreven wat ze bedacht hebben.
Daar hou ik van.”
In diezelfde week in 2014 werd ook een
bijeenkomst georganiseerd tussen experts
en ‘non-experts’. Drie mensen die zich op
uiteenlopende manieren bezighouden met
life sciences – een reuze groentenkweker,
een hondenfokker en een fitnesskampioene – werden samen in een ruimte gezet met
een professor microbiologie, een professor
in de serendipiteit en een phd-student die
stamcelonderzoek deed in harten, Bastiaan
du Pré.
Du Pré is inmiddels gepromoveerd en
werkt in Rotterdam, maar herinnert zich
de bijeenkomst nog goed. “Ik vond het erg
geslaagd. Ik vind het als wetenschapper
belangrijk om de verbinding met andere
disciplines op te zoeken en aansluiting te
zoeken bij een breder publiek. Het is namelijk heel makkelijk om in een ivoren toren
terecht te komen. In de wetenschap hebben
we nu eenmaal de neiging tot super-specialisatie,” zegt hij. “Dit soort informele bijeenkomsten is dé manier waarop amateurs en
professionals elkaar kunnen vinden.”

Student Theofanis Dalezios opende een biechthokje voor
wetenschappers, een plek om verlangens en mislukkingen te delen.

Student Martina Raponi van het fictieve
departement voor wetenschappelijke
verkiezingen omschrijft wat er gebeurt als
Geiger de leiding zou hebben over de faculteit
Diergeneeskunde.

Publieksopening Department of Search met
ons nieuwe ondersteunende campusnetwerk.
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De universiteit is een geoliede machine
waar mens, computer en gebouw een
eenheid vormen. Het systeem is na
jarenlange oefening, opschaling en
verfijning een uitmuntend staaltje
efficiency geworden. De machine
loopt als een zonnetje en er is niets
aan de hand zolang je met je vingers
of haarlokken uit de buurt blijft van
de draaiende raderen. Department
of Search doet sinds 2014 onderzoek
naar het functioneren van de campus
als Science Park van de toekomst.

RASHOND
Een bezoek aan prof. Jan Rothuizen in de
gezelschapsdierenkliniek leerde ons dat het
doorfokken van dieren uiteindelijk leidt to ziekte
en misvorming. Hoe zit dat in de wetenschap?
Tot hoever kan de wetenschap zich specialiseren?

Fietspoolpunt

Tekening: Dennis Muñoz Espadiña

Het verblijf op de vijfde verdieping in het van Unnik gebouw leidde
onherroepelijk tot conflict met de bewakingsdiensten. Zo leerden wij de regels
in zeer korte tijd. Opvallend zijn de regels voor het verbod op politieke en
religieuze uitingen in en rondom de academiegebouwen.

Het Science Park heette tot voor kort de Uithof.
Een naam met een niet al te beste reputatie. De
associaties van winderig, kaal, anoniem oord
waar je met overvolle bussen naartoe werd gedeporteerd, is een hardnekkige herinnering voor
veel studenten. Net als de Bijlmer de perfecte
verdwijnplek is voor papierloze mensen, Hoog
Catharijne het heroïne winkelhart van Noord
West Europa was, is de Uithof de ideale locatie
voor het overhevelen van illegale handelswaar.
Om klokslag 5 op alle werkdagen vormt zich
een lange file auto’s die allemaal één van de twee
uitgangen van de campus proberen te verlaten.
Als de file na enkele uren langzaam uitdooft
wordt het stil op de campus. Er wonen meer dan
2000 studenten op het Science Park, maar het
lijkt erop dat ze allemaal in de boeken duiken
als de avond valt. Ver van de bewoonde wereld
waar het wereldse vertier is verandert de campus
dagelijks in een plattelandsdorp. Een dorp met
egaal verlichte kaarsrechte lanen, bosschages
met eeuwig blad, blinde gevels zonder doorkijkjes. Doordat er maar twee toegangswegen zijn
naar de stad Utrecht is het landschap een panopticum waar je alles en iedereen van heinde en ver
ziet aankomen.
Dat grootschalige modernistische projecten
geen plek voor mensen zijn, is geen nieuws. Wat
wel vreemd is is dat het blijkbaar voor bestuurders te verleidelijk blijft om hun visie op de samenleving verbeeld te zien in steen. Zo ook vandaag de dag wordt de campus driftig verbouwd
conform de nieuwste ideologische vergezichten.
Maar soms kan één kwelgeest het machtsvertoon
aan het wankelen brengen.
Gerard T. werd op 12 februari 2016 veroordeeld
tot 16 jaar cel voor 4 bewezen verkrachtingen.
Er waren nog 18 verdenkingen maar die werden
niet hard gemaakt door het DNA-onderzoek.
Met het verdwijnen van de Utrechtse verkrachter achter de tralies kon de directie van de USP
opgelucht ademhalen. Hij sloeg vooral toe in de
rafelranden van de stad. Daar waar bosjes te over
zijn en weinig sociale controle is. De campus is
het ideale jachtterrein voor een serieverkrachter.
Als de helft van de studenten woonachtig op de
campus vrouw is, dan zijn er ruim 1250 potentiële slachtoffers die vroeg of laat een keer hun
studentenkamer verlaten om vertier te zoeken in
het Utrechtse. En de kale wegen die egaal verlicht
worden met nitraatlampen bieden geen beschutting aan de eenzame fietser. In theorie hoefde
Gerard T. zich alleen maar bij de invalswegen
verdekt op te stellen en zijn kansen af te wachten.
Het idee dat een studente door deze schurk
te grazen zou worden genomen zou het toch al
dubieuze imago een stevige deuk opleveren. Er
moest een oplossing komen en het liefst één die
in lijn zou liggen met het bestaande masterplan.
Een oplossing had kunnen zijn om meer winkels, horeca en studentenverenigingen toestemming te geven om zich op het terrein te vestigen.
Of in plaats van twee toegangen er tien te maken.
Of de openingstijden van de universiteit aan te
passen aan de 24-uurseconomie. Maar dat zou
teveel eer zijn voor deze potentiële kwelgeest en
zou de heldere bestuurslijnen in het landschap
vervagen.
De oplossing moest passen in de geest van de
efficiëntiemachine. Zo kwam de fietspoolplaats
in het leven. Op strategische plekken werden gele
praatpalen geïnstalleerd die in direct contact
stonden met de beveiliging van de campus. Meisjes konden zich bij zo’n paal melden waarop de
beveiliging kleine karavanen organiseerde die zo
met elkaar een veilige overtocht naar de bewoonde wereld konden ondernemen. Inmiddels zijn de
palen ingehaald door de moderne technologie.
De meisjes kunnen nu zelf de karavanen organiseren via een groepsapp. En nu de kwelgeest van
Utrecht opgesloten zit staan de palen werkeloos
te wachten om opgeruimd te worden.
Waarschijnlijk kan het Gerard T. weinig schelen dat hij de inspiratie was voor de Fiets-poolplaats. Het is echter een uniek communicatie-apparaat in de Modernistische traditie van
het oplossingsdenken. Nu dreigt de Fietspoolplaats verloren te gaan in de voortsnellende
systeemverfijning die geen kwelgeesten duld.
De systeembeheerders mogen zich niet laten
afleiden door stofdeeltjes, nostalgie of sentiment.
Wellicht kan de Fietspoolplaats een ere plaatsje krijgen op het Geneveplein van de UU. Hier
vormt zich in juni het nieuwe hart van de campus
rondom de Zero Footprint Campus. Wie op de
knop drukt krijgt een directe lijn met Gerard T.
die ons zal laten huiveren, ook al weten we dat hij
nog steeds in zijn cel zit.
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Hoe ontmoeten kunst
en wetenschap elkaar
in het park?

In de tijdelijke nachtwinkel kunnen de
afgezonderde studenten populaire producten
kopen. Ze krijgen er een maïsplant bij.

De lift van de short stay studentenflat
veranderde in de ‘Martini Corn Bar’. Een
effectieve manier om maisplanten uit te delen
aan studenten.

“In de gebouwen is weinig ruimte voor experiment. Iedereen huurt een lokaal per uur en gebruik is aan strenge regels gebonden. Maar lopend over de campus viel het ons op
dat er veel weilanden zijn. Deze zijn steevast omsloten door
hekken, sloten en schrikdraad. Alleen de 250 schapen van
boerderij De Tolakker mogen het gras betreden. De schapen
gebruiken de helft van alle ruimte, de andere helft is voor de
70.000 gebruikers van de campus. Kan het weiland een wetenschappelijke experimenteertuin worden en een informele
ontmoetingsplek die niet per uur wordt afgerekend?”

Competitie tussen departementen op het
maïsveld: Wim van Brenk arriveert bij het
maïsveld met een geheim groeimiddel.

Het maïsveld is een welkome afwisseling
tijdens de pauze. De groeitactieken lopen
uiteen.

USP-directeur Floris de Gelder loopt in zijn
pauze het kantoor uit om zijn wedstrijdplant
in de koude grond te zetten op de plantdag.

Het reuzemaïsveld groeit snel. Deelnemers verzorgen
hun perceel naar eigen inzicht.

“Die faculteiten zijn
koninkrijkjes, maar met
maïs kun je ze bij elkaar
krijgen”

Jala maïszaadjes uit Mexico kunnen tot tien
meter hoog worden. De botanische tuinen
ontkiemen de 200 wedstrijdzaden.

Hennie Peek, directeur
Peek Bouw & Infra BV

Een pompoen
van 1000 kilo
Hoe een fascinatie voor reuzegroenten een tuinder, een kweker en een
microbioloog bijeenbrachten op het
Science Park.
Drie jaar geleden ging Gerard van Buiten
naar een bijeenkomst in het Van Unnikgebouw, met lezingen van leken en wetenschappers over groei, georganiseerd door
het Department of Search. Daar leerde Van
Buiten, hoofdtuinier van de Botanische
Tuinen Utrecht, van alles over reuzegroenten. Na afloop benaderde hij de organisatoren: ‘Als jullie iets bij ons in de botanische
tuin willen doen, ben je meer dan welkom’.
“Het leuke aan Department of Search is dat
ze allerlei wonderlijke verbindingen op de
universiteit tot stand brengen, die anders
niet zouden ontstaan. Daar wil ik graag een
platform aan bieden,” zegt Van Buiten.
Zo leerde hij ook Brad Wursten kennen,
in het dagelijks leven docent Engels en in
zijn vrije tijd een prijswinnende, recordverbrekende reuzegroentenkweker. Wursten:
“In Canada waar ik vandaan kom, is reuze-groenten kweken heel groot. Daar doen
duizenden mensen aan wedstrijden mee.
Hier is de beweging veel kleiner.” Hij zette
zelf een Europees netwerk op voor kwekers.
Ze maken nieuwsbrieven, sturen zaden
naar elkaar op van speciale rassen, en wisselen tips uit over hoe je de groente zo groot
mogelijk kunt laten worden. “Je wilt niet
weten wat wij allemaal in de grond stoppen,” zegt Wursten: “schimmels, bacteriën,
mest, maar ook suikerstroop.”
Daar haakte professor in de microbiologie Corné Pieterse tijdens die lezing in

Het uitverkoren wedstrijdveld ligt dichtbij het centrum van de
campus aan de Cambridgelaan. De schapen malen niet om het
nieuwe gezelschap.

2014 direct op aan. Pieterse houdt zich net
als de reuzegroentekwekers, bezig met hoe
je zoveel mogelijk voedsel uit een plant
kunt halen, op een duurzame manier. “Met
die suiker voedt je niet de plant, maar de
bacteriën op de wortels, die verwerken de
suiker en geven het terug aan de plant,”
zegt Pieterse. “De kwekers hebben expertise uit de praktijk, wij vanuit de wetenschap. Dat leverde een leuk een-tweetje op.”
Wat Pieterse betreft mag de campus zich
vaker openstellen voor ‘leken’. “Dat houdt
de wetenschappers scherp. Het dwingt je
om vragen te stellen als ‘Waar ben ik mee
bezig? Waarom is het belangrijk? Wat is de
maatschappelijke meerwaarde’. Als wetenschapper is het belangrijk dat je je kennis
deelt.”
Inmiddels organiseert Gerard van Buiten
in de botanische tuin voor het tweede
jaar op rij een reuzegroentenwedstrijd, in
samenwerking met Brad Wursten. Het trekt
een hoop bekijks, zegt Van Buiten. “Vorig
jaar was er een pompoen van wel 1000 kilo.
Die grote groenten zijn echte publiekstrekkers.” Ook Wursten vindt het leuk om eraan
mee te doen. “Als reuzegroentekwekers krijgen we zo meer aandacht, en zelfs nieuwe
aanmeldingen voor onze vereniging. Maar
het leukste vind ik dat er ook studenten van
verschillende vakgroepen op afkomen. Zo
krijg je een uitwisseling van informatie. Dat
heeft ons erg geholpen.”

Wie heeft
de grootste?
VIDEO

Krijgen we iedereen het weiland in? De
200 uitgedeelde maïsplantjes brengen
uiteenlopende netwerken en experts samen.

“Je wilt niet weten wat wij
allemaal in de grond stoppen;
schimmels, bacteriën, mest,
maar ook suikerstroop.”
Brad Wursten, reuzegroentenkweker

Wanneer de planten verwaarloosd worden,
eindigen ze op de maïsbegraafplaats.

Hoe krijg je tweehonderd
medewerkers en studenten van
het Science Park het gebouw
uit? Door ze allemaal een reuze
maïsplant te laten verzorgen en
een beloning uit te loven voor de
grootste plant.
In het voorjaar en zomer van 2015 kweekten de medewerkers van de Botanische
Tuinen 200 zaadjes van een reuze maïsras
uit Mexico op in hun kas. Toen de jonge
plantjes sterk genoeg waren, werden ze
uitgedeeld op de campus. Studenten kregen
ze op slinkse wijze in hun handen gedrukt
tijdens feestjes, medewerkers meldden
zich spontaan aan voor de competitie met
collega’s.
Lucas Janssen van Deltares deed ook
mee. “Ik ging vaak tussen de middag even
bij mijn plantje kijken. De meeste van mijn
collega’s lunchen binnen. Zo’n maïsactie
trekt mensen uit hun gebouw, en dat is
heel goed. Ook al viel het me tegen hoeveel
mensen echt trouw hun plantje verzorgden.” Toch, als je de campus levendiger wil
maken, moet je activiteiten buiten organiseren, denkt Janssen. “Department of
Search schudde met deze actie de boel een
beetje wakker.”
Ook Michiel Scherrenburg van het universitair projectbureau Duurzaamheid verzorgde zijn plantje. “Ik had niet de hoogste
plant, maar heb er wel een flesje maïsbier
aan over gehouden.” Ook microbioloog
Corné Pieterse deed mee. Hij doet onderzoek naar hoe je op een duurzame manier

Deze echte vogelverschrikker
beschermt het maïs
tegen de kraaien die zich
doorgaans tegoed doen aan
campusafval.
zoveel mogelijk voedsel uit een plant kan
halen. Ondanks die voorsprong had hij niet
de hoogste plant. “Mijn plant stond in de
schaduw van een gebouw.”
Ongenode gasten
Op de reuze maïskolven kwamen ook
andere Science Park-bewoners af: de
kraaien. Zij hadden het voorzien op de
kleine maïskorrels. Omdat het Science Park
alleen biologisch boert, mogen er geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.
“Normaal gesproken wordt maïs met een
goedje ingesmeerd om de vogels weg te
houden,” legt Hennie Peek uit. “Maar dat
kan dus niet op het science park.” Hij jaagt
al jarenlang op ongedierte op het terrein
van diergeneeskunde. Hij verlost konijnen
met de ziekte myxomatose uit hun lijden,
maar jaagt ook op kraaien als het nodig is,
meestal in het weekend, bij het krieken van
de dag. Een oude truc die goed werkt, is om
een geschoten soortgenoot ter afschrikking
op te hangen. Geen kraai durfde meer in de
buurt van de maïs te komen. Peek vond het
maïsveld een mooi initiatief: “Die faculteiten zijn koninkrijkjes, maar met maïs kun
je ze bij elkaar krijgen.”

Een maïsplant van 3.88 meter, verzorgd door
dr. Hilda Aardema, wordt officieel gemeten
voor de Nationale Reuzegroentenwedstrijd.

De maïsbierbrouwerij van hobby
brouwvereniging Rotterdam verwerkt de
oogst in een USP Maïsbier.
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Een inventarisatie van de openbaar toegankelijke ruimte
op de campus in 2015

de ene kant en het Utrechts landschap aan
de andere kant waardoor er maar enkele
toegangswegen zijn.

2 De plinten van de gebouwen zijn veelal

ontoegankelijk en werken als blinde gevels.

3 De weilanden zijn afgesloten door sloten en

hekwerken.

4 De infrastructuur is zeer ruim opgezet

en vult de gehele openbare ruimte op de
campus.

8
5

7

6

1
3

4

2

5 Bankjes kijken uit over de afgesloten

weilanden. Het informatiebord legt uit dat
zeldzame vlinders in het weiland leven.

6 Aan de oostzijde van de campus zijn

de weilanden gereserveerd voor de
gezelschapsdieren uit het ziekenhuis.

MELLE SMETS
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Het Bruggetje

BEZET GEBIED

1 De campus is ommuurd door de A27 aan

COLUMN

7 De Botanische Tuinen liggen in het hart

van de campus maar zijn niet openbaar.

8 Leegstaande gebouwen wachtend op de

sloop worden hermetisch afgesloten.

In de lente van 2015 lanceerde het Department
of Search het Giant Cornfield. Wij vroegen ons af
waarom er in de openbare ruimte geen spoor te
bekennen is van wat er in de gebouwen gebeurt.
Waarom gebruikt de universiteit haar buitenruimte met alle denkbare vergunningen niet
om wetenschappelijke experimenten te doen?
Hoe kunnen we de openbare ruimte activeren
zodat deze uitnodigt om naar buiten te gaan en
elkaar daar te ontmoeten? Hoe betrekken we de
wetenschapscommunity meer bij de ontwikkeling van hun eigen campus? Kortom: Hoe komt
de wetenschap in het park?
Nu gebruiken tweehonderdvijftig schapen de
helft van alle ruimte op de campus tegenover
70.000 bezoekers die vanaf de gemeentebankjes
mogen toekijken.
Wij deden een test door een wedstrijd te organiseren wie de hoogste maïsplant kan kweken in
een wedstrijdakker, midden in een weiland aan
de Cambridgelaan.
Om op het weiland te kunnen komen, moest er
eerst een toegangsbrug worden gemaakt. Met de
bouw van de brug begon het experiment meteen
haar vruchten af te werpen. Eerst de bewakingsdienst. Deze leerde ons dat het verboden terrein
is. “Alleen de openbare weg op de campus is
publiek toegankelijk.” Verder was ze blij dat er
iets gedaan werd. Goed voor de sociale controle.
Daarna kwam de dienst parkbeheer. “Deze brug
staat in de weg; de grasmaaier kan er zo niet bij
en dat is een contractbreuk met het loonbedrijf
dat het gras maait”. Tot slot kwam de boer kijken.
“Mooi initiatief, maar pas op met wat je zaait.
Dit gras is wetenschappelijk gecertificeerd. De
dieren van de universiteitsboerderij eten dit gras
en daarmee wordt onderzocht hoe biologische
veeteelt kan worden gemaximaliseerd. Als het
gras allerlei exotische vegetatie bevat, is het niet
meer meetbaar.”
Deze redenen gaven ons nog steeds geen antwoord op de vraag waarom de schaarse ruimte
wordt gebruikt voor grazend vee. Het antwoord
bleek veel dieper geworteld te zitten in het
systeem van de campus zelf. Ir. Wim Bouwhuijzen, actief twitteraar en stedenbouwkundige,
maakte een alternatief plan voor de campus. Uit
zijn werk leerden we meer (Plan Uithof 3.0 BBDU
Architectuur & Ir. Wim Bouwhuijzen).
In de jaren 60 werd het landschap afgeschraapt en de nieuwe moderne wereldorde
uitgerold. Waar het oude landschap zich had gevormd naar de omstandigheden van het wassende water, werd vanaf dat moment het universum
als referentiekader aangehouden: de zonnestand
i.p.v. de Kromme Rijn. In de jaren 80/90 mochten
sterarchitecten zich uitleven op de campus om
tussen de boze gebouwen nieuwe iconen neer
te zetten. De facelift werd begeleid met een vers
landschapsplan, bedacht door architectenbureau
OMA. Het plan was erop gericht het oude landschap weer zichtbaar te maken door op alle onbebouwde delen het middeleeuwse boerenland
terug te brengen. Hiermee weeft de stad zich, als
het ware, met het platteland. Typische architectenpraat om van de stadsrand een ontwerpopgave te maken. Dit idee is zeer letterlijk opgevat
en de nieuwe oude weilanden zijn inmiddels
beschermd erfgoed. Om dit te waarborgen, zijn
de weilanden steevast omsloten door hekken,
sloten en schrikdraad. Het bijkomende voordeel
is dat het landschapsbeheer een stuk goedkoper
is dan als het een openbaar stadspark zou zijn.
Het ontwerp geeft de vastgoedbeheerder de
sleutel om het landschap op slot te zetten.
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3. HET PLEIN

Kan het stadsplein haar
klassieke rol vervullen
als ontmoetingsplek van
de gemeenschap?

Department of Search kiest een centrale,
toegankelijke locatie voor het nieuwe hoofdkantoor, pal naast het Educatorium van Rem
Koolhaas.

Traditioneel wordt de boerenschuur met het
hele dorp in één dag overeind gehesen.

VIDEO

De schuurwanden worden omhoog getakeld, het nieuwe
hoofdkwartier is bijna klaar.

Guido Marsille ontwierp een Zero Footprint
gebouw geinspireerd op de traditionele
boerenschuur.

Vijf vertegenwoordigers van vijf kennissferen steken de
koppen bij elkaar en ondertekenen de power map van Bureau
d’Etudes. Floris de Gelder (directeur Utrecht Science Park),
Hans van Soelen (hoofd Culturele Zaken Gemeente Utrecht),
prof. dr. Bert van der Zwaan (rector magnificus Utrecht
University ), Florian Hupkes (sr.marketeer & fondsenwerver
Stichting Het Utrechts Landschap), Maria Hlavajova
(directeur BAK, Basis voor Aktuele Kunst)

De bouwtekening wordt ter
plekke aangepast aan de
maten van de aangeschafte
bomen.
The Barn biedt plek voor experimenten in de
buitenlucht. In januari werd hier de Human
Power Masterclass gehouden met ISA
bewegingsanalyse.
Vele handen maken licht werk: The Barn wordt uit het niets opgebouwd van
Nederlands hout, onder leiding van timmerman Harry Aalbers van Aalbers Hout.
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Overbruggingssleutel
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“Het Utrecht Science Park moet een bruisende plek worden,
een centrum van bright minds and great futures. Maar de
campus heeft geen centrale plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. In het hart van de campus ligt een plein
zonder naam dat er sinds zijn aanleg verlaten bij ligt. Het was
ooit de bedoeling dat de grote kantine van het Educatorium
haar deuren kon openen zodat het plein een terrasfunctie
zou krijgen voor de duizenden dagelijkse bezoekers. Maar de
deuren gingen nooit open voor publiek, het plein kwam uit
de loop te liggen. Daarom hebben wij dit plein omgedoopt
tot Geneveplein, de locatie van het nieuwe Department of
Search. Kan dit plein een nieuwe ontmoetingsplek worden
voor de campusgemeenschap?”

MELLE SMETS

Het hoofdkwartier van Department of Search is klaar voor gebruik.

VIDEO

Het Department of Search heeft sinds september 2016 zijn deuren geopend op het Geneveplein. In het zicht van de grootste kantine op de
campus leek het ons een A-locatie om activiteiten
te starten rondom de searchprojecten van kunstenaars. Een mooie rij bomen levert een prettig
schaduwdak, een rij banken voldoende zitplekken en de kantine heeft openslaande deuren
zodat het plein goed toegankelijk is.
Waar we ons eerst verlekkerden met het idee
om het hele plein om te bouwen tot openluchtwerkplaats voor kunstproducties, leerden we al
gauw dat het plein niet voor niets leegstaat. De
optelsom van kabelgoten, brandweerdoorgangen, vuuroverslag risicozones, boomkruingrenzen, rioolputtoegang, vrachtwagendraaicirkels, zichtlijngarantie voor voetgangers,
decibelgrenzen, samenscholingrestricties, etc.
zorgt dat het plein nog maar enkele lege plekken
biedt voor activiteiten.
Na lange onderhandelingen met gemeente,
universiteit en brandweer konden we binnen de
bandbreedte van de regelgeving een opslagruimte neerzetten zonder publieksfunctie. Toestemming voor publieksactiviteiten wordt per geval
beoordeeld en deze mogen alleen plaatsvinden
op de nog regelvrije plekken op het plein en buiten college-uren.
Ondanks de vele restricties hoopten we
met het openen van de deuren naar het plein
een bruisend publieksprogramma te kunnen
maken. Ons enthousiasme werd door iedereen
aangemoedigd. “Wij pleiten daar al jaren voor,”
verzuchtten de medewerkers van de vastgoedafdeling die onze ideeën als eerste aanhoorden.
“De deuren open? Ja geweldig idee, hoeven we
niet steeds helemaal om te lopen!” riepen de
medewerkers facilitaire dienst. De kantinebeheerder begon meteen te glunderen: “Goed plan!
Kunnen we eindelijk een terras maken. Succes!”
Pas maanden later werden we ons langzaam
bewust van onze eerste ontgroening in het
universiteitssysteem. Iets wat iedereen al wist:
de deuren blijven dicht. Niet dat iemand tegen is,
maar het systeem duldt het niet. Het is eenvoudigweg te ingewikkeld. Wij tellen tot nog toe tien
verschillende organisaties die meeregeren over
de kantinedeuren.
Na maanden wachten op een antwoord op ons
eerste verzoek of de deuren open kunnen als we
een publieksactiviteit organiseren, kregen we
antwoord. Ja, de deuren kunnen open maar dat
vereist wel een aanpassing aan het gebouw. Om
de klimaatbeheersing in de kantine te controleren moeten er nieuwe deuren in met tochtsluizen. Omdat het gebouw onder architectuur
is gebouwd, zal de architect Rem Koolhaas zijn
goedkeuring moeten geven. Daarnaast moet er
een nieuw ICT-netwerk worden aangelegd vanaf
de hoofdserver naar de deuren. Deze nieuwe
kabels kunnen de deuren aansturen als hoofdentree. Nu is het uitsluitend een nooddeurinstallatie. Ook zal er camerabewaking moeten komen
om de beveiliging op afstand te kunnen doen.
Door een nieuwe inloop zullen er extra schoonmaakwerkzaamheden nodig zijn die onder het
calamiteitentarief gerekend worden omdat het
buiten het vaste contract valt. Geschatte investeringskosten: 40.000,- euro.
Een dure deur, zeker voor sporadische publieksactiviteiten met beperkte bevoegdheden.
Nog steeds niet geheel doordrongen van ons ontgroeningsritueel zochten we naar eenvoudigere
oplossingen. Kan er niet één deur open als wij
een activiteit doen? Zoals bij elk ontgroeningsritueel worden de doorzetters uiteindelijk beloond
met de waarheid. De diverse verantwoordelijken
legden ons welwillend de systeemlogica van de
universiteit verder uit.
Natuurlijk kunnen de deuren open. Maar
omdat het al door zoveel mensen geprobeerd is,
krijgt iedereen er schoon genoeg van om weer
de hele discussie door te moeten. Om dit te ontzenuwen, is er een speciaal protocol ontwikkeld
met codewoord overbruggingssleutel. Omdat het
nooddeuren zijn, kan iedereen ze opendoen bij
brand. Er zit geen slot op maar wel een stil alarm.
Om het alarm tijdelijk te omzeilen, is er de overbruggingssleutel die het stille alarm uitschakelt.
De overbrugginssleutel mag alleen bediend
worden door de bewakingsdienst die ter plekke
blijft zolang de deur open is, om het ontstane
beveiligingslek te bewaken.
Na een jaar zijn we door de ontgroening
heen gekomen. We begrijpen nu de codetaal om
toegang te krijgen tot de bypass. Een schouder
ophalen, een knikje, een pruilende onderlip. Het
waren hints die we over het hoofd zagen. Deuren
open? Vraag naar de overbruggingssleutel en de
deuren staan voor je open.
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Duurzaamheid
moet je doen
Twaalf kunstenaars onderzochten een jaar lang de mogelijkheid van een zero footprint
campus. Fictie of binnenkort
ook werkelijkheid?
Een van de opdrachten die Department
of Search zich stelde is het systeem van het
Science Park te analyseren en te bevragen,
om zo verandering op gang te brengen.
Duurzaamheid en stedelijke gezondheid
zijn twee speerpunten van de Universiteit
en van de gemeente Utrecht, maar zie je die
ambities ook terug als je over de campus
loopt? Of kan het misschien nog beter?
Zo is de Zero Footprint Campus ontstaan. Twaalf kunstenaars onderzochten
een jaar lang de mogelijkheden van een
duurzamere campussamenleving. Hoe kan
de campus een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk hebben, en zoveel mogelijk
grondstoffen en energie lokaal betrekken?
De oplossingen liggen niet alleen in het
aanpassen van de productie of het consumentengedrag, maar ook in het opnieuw
onderzoeken van het probleem en het
zoeken naar antwoorden in onverwachte
richtingen.
Het startschot van de Zero Footprint
Campus was het optuigen van The Barn,
een houten schuur naast het Educatorium.
Deze keet is gebouwd van lariksbomen
uit een oud Drents productiebos en is op
11 oktober 2016 volledig met spierkracht
in elkaar gezet. Het is een kant-en-klaar
bouwpakket dat ook zo weer uit elkaar te
halen valt om op een nieuwe plek neer te
zetten, mocht het nodig zijn. The Barn is
het hart van het nieuwe departement dat op
een van de weinige openbare plekken van
de campus een plek heeft opgeëist.
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“Niet alle voorstellen zijn
even realistisch, maar ze
laten je wel nadenken over
duurzaamheid.”

1
6
11

Michiel Scherrenburg, programmamanager

Niet delibereren, maar doen
Michiel Scherrenburg is programmamanager duurzaamheid van de Universiteit.
Hij was in 2015 net begonnen in zijn nieuwe
functie, toen er opeens een ‘rare kunstenaar’ langs kwam die een maïsveld wilde
aanleggen. De twaalf kunstenaars kijken
volgens hem ‘naar hoe we het anders kunnen doen’. “Ze zoeken naar nieuwe mogelijkheden, dat vind ik heel inspirerend.”
Die ideeën sluiten overigens prima aan
bij de ambities en projecten van de universiteit, zoals een green office dat campagnes
bedenkt en lezingen geeft gericht op duurzaamheid, en de living labs waarin studenten kunnen experimenteren.
Het grote verschil is dat de universiteit te
maken heeft met de transitie van een grote
logge organisatie. De kunstenaars van de
Zero Footprint Campus kijken daar met
een frisse blik naar en gaan sneller over tot
actie. Scherrenburg: “Ze delibereren niet
eindeloos, maar doen gewoon. Ze bouwen
bijvoorbeeld gewoon een schuur op De Uithof, zonder machines, maar met katrollen
en spierkracht. Dat was erg leuk om te zien.
Zo maak je goed zichtbaar wat duurzaamheid kan zijn.”
Niet alle voorstellen zijn even realistisch,
voegt Scherrenburg toe, maar ze laten je
wel nadenken over duurzaamheid. “Een
energiecentrale op spierkracht zie ik nog
niet zo snel gebeuren, maar het op de campus gebruiken van lokaal geproduceerde
wol, melk, groente en fruit wel.”

10

7

8

8

9
7
Guido Marsille & Alexander Prinsen

6

VAN BLANKENSTEYN

11
10

12

11

10

9

8

Helmut Smits

Roel Roscam Abbing

Arne Hendriks

Cynthia Hathaway

Read-in

KRAANWATERGENERATIE

SPACEKEET

KANKERCEL

SWEAT(ER)SHOP
& D-STILLERY

UNLEARNING MY LIBRARY
BOOKSHELF_RESEARCH

16

DEPARTMENT OF SEARCH

EMBEDDED SEARCHES

17

1

2

3

4

5

6

Laurent Tixador

Bureau d’Etudes

Melle Smets, Kris De Decker

Rolf Engelen

Monnik

Maarten Vanden Eynde

NATURE HELPS MAN TO TAKE ROOT /
MAN HELPS NATURE TO TAKE ROOT

POWERMAP

HUMAN POWER PLANT

FRIENDLY STALKING

SCENARIO MACHINE

FUTURE OBSERVATORY

Spierkracht als
bron van energie

Wetenschappers
achtervolgen
kunstenaars

Kijken in de
glazen bol van het
Science Park

Zijn wij afhankelijk
Wie heeft de
van de natuur, of
meeste macht op
andersom?
het Science Park?
Voor Department of Search ging Laurent
Tixador op zoek naar de wederzijdse
afhankelijkheid tussen mens en natuur op
het Utrecht Science Park. Dat resulteerde in
twee installaties: Nature Helps Man to Take
Root / Man Helps Nature to Take Root.
Tixador liet zich voor Nature Helps
Man to Take Root inspireren door het Van
Unnikgebouw op de Uithof, een groot
technisch experiment uit de jaren zestig
waarbij de hoogste verdieping als eerste
werd gebouwd en het geheel vanuit de
kelder telkens één etage omhoog werd
gekrikt. Tixador bevestigde een plateau
tussen de bomen in een bos aan de rand
van het Science Park. Naarmate de bomen
groeien, komt het plateau klem te zitten en
ontstaat ruimte voor een nieuw, onderliggend plateau. Na een aantal jaar moet er
een boomtoren van vier tot vijf etages staan
in het bos. Tixador leerde deze plek kennen
dankzij een groep biologiestudenten die
daar een voedselbos voor de campus willen
aanleggen. Tixador werkt samen met de
studenten aan de boomtoren, en wil er een
kamp opslaan om te ervaren wat het betekent om afhankelijk te zijn van de directe
omgeving. In de loop van de tijd ontstaat
een nieuwe samenwerkingsstructuur tussen natuur en mens.
Bij de tweede installatie, Man Helps
Nature to Take Root, is het een menselijke
ingreep die de natuur mogelijk maakt. Met
hulp van het Glaslaboratorium, maakte
Tixador van een glasplaat en een betonnen
installatie een zelfvoorzienend sprinklersysteem. Door condensatie druppelt water
op een onherbergzaam stukje grond in de
Botanische Tuinen. Op deze plek zal langzaam begroeiing ontstaan: eerst mos, dan
gras en andere planten, en later misschien
zelfs een boom. Dit systeem kan vervolgens op verschillende centrale plekken
op de campus worden herhaald. Waar nu
nog trottoirs, bestrating en bebouwing de
overhand hebben, kan straks nieuw leven
ontstaan.
Over de kunstenaar
Laurent Tixador is een doe-het-zelf-kunstenaar
par excellence. Hij werkt het liefst met wat zijn
directe omgeving hem biedt en verwerkt dat op
een zo eenvoudig mogelijke manier. Hij maakte survivaltochten naar Groenland en Siberië
en daagde zichzelf uit in extreme situaties.
Nomadisme en Zero Footprint zijn belangrijke
uitgangspunten in zijn werk. Nog steeds trekt
Tixador zich regelmatig terug in een bos of
ander afgelegen gebied waar hij op zichzelf is
aangewezen.
Op het Science Park werkt hij samen met onder andere het Glaslaboratorium, de Botanische
Tuinen Utrecht en studenten van de UU.
laurenttixador.com

Hoe kan de wetenschap een wezenlijke bijdrage leveren aan een duurzame samenleving? Het Utrecht Science Park (USP) vormt
de motor van de Utrechtse kenniseconomie.
In 2020 moet het USP een internationaal
toonaangevend vestigingsmilieu zijn voor
life sciences, duurzaamheid en gezondheid.
Daarnaast moet de campus in 2030 geheel
energieneutraal zijn.
Om deze ambities te bereiken wordt
gewerkt met het triple helix model. Daarin
staan drie partijen centraal: kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Maar
voor een inspirerende omgeving is ook een
levendig cultureel klimaat belangrijk om
knappe koppen te trekken. Als daarnaast
ook nog rekening gehouden wordt met milieu en ecologische waarden dan spreekt men
van een quintuple helix.
Bureau d’Etudes vraagt zich af of de universiteit in haar huidige vorm wel goed op weg
is naar een duurzaam, gezond en energieneutraal science park. Ze zijn hun onderzoek gestart met het in kaart brengen van
de machtsstructuren van de universiteit en
de wijze waarop het Utrecht Science Park
nu is samengesteld. Deze powermap toont
dat het huidige Science Park nog steeds
voornamelijk plek biedt aan bedrijven en
semi-overheden. Cultuur en milieu zijn
nauwelijks voelbaar op het USP.
Het verkrijgen van openbare informatie
voor het maken van de machtskaart bleek
een lastige opgave. Daarom zet Bureau
d’Etudes zijn zoektocht voort in een oproep
voor meer openheid. Er zijn immers talloze
bewegingen opgekomen die rammelen
aan de poorten van de wetenschap. Als het
Science Park de deuren opent en een openbaar debat weet te stimuleren, kan het een
echte verbindende en uitnodigende rol gaan
spelen in het oplossen van het klimaatprobleem.
Om deze beweging zichtbaar te maken
organiseert Bureau d’ Etudes op 1 juni een
quintuple helix parade, tijdens de opening
van de Zero Footprint Campus. De parade
verbeeldt twee tegenovergestelde richtingen die de wetenschap kan kiezen. De voorkant van de parade roept de wetenschap
op om al haar kennis en kunde in te zetten
om de aarde te redden. De achterkant van
de parade roept op om alle middelen die de
aarde te bieden heeft in te zetten voor een
vertrek naar een nieuwe wereld.
Over de kunstenaars
De Franse kunstenaars Léonore Bonaccini en
Xavier Fourt vormen het duo Bureau d’Etudes
en zijn bekend door hun bijzonder gedetailleerde cartografieën van politieke, sociale en
economische systemen. In hun kaarten tonen de
kunstenaars hoe machtsstructuren van invloed
zijn op onze maatschappij. Wie weet waar hij/
zij staat, kan vervolgens gemakkelijker een eigen
koers bepalen, of alternatieven voorstellen voor
zichzelf of de gemeenschap.
Bureau d’Etudes werkt op het USP samen
met de faculteit Recht, Economie, Bestuur en
Organisatie, The Utrecht Sustainability Institute, de onderzoeksgroep Economische en sociale
geschiedenis, en met studenten van diverse
studies.
bureaudetudes.org

Is menselijke energie duurzaam? Voor
Department of Search onderzoeken Melle
Smets en Kris De Decker de mogelijkheden
van een ‘zero footprint’-energievoorziening. Fossiele brandstoffen als steenkool
en gas zijn beperkt voorradig en daarbij
veroorzakers van veel problemen zoals
klimaatverandering, luchtvervuiling en
geopolitieke spanningen. Het probleem met
verschillende alternatieve energiebronnen
zoals wind- en zonne-energie is dat deze
niet altijd evenredig voorradig zijn, denk
bijvoorbeeld aan het grote verschil in zonuren in de winter en zomer. Maar er bestaat
nog een andere manier van energiewinning, namelijk door de mens zelf.
Smets en De Decker werken aan een prototype Human Power Plant. Het onderzoek
is in twee fases opgedeeld. Een researchfase van het verzamelen van informatie
en het opbouwen van een netwerk van
experts, gevolgd door een prototyping fase
van de Human Power Plant en een voorstel
om het Van Unnikgebouw om te bouwen tot
studentenwoningen op spierkracht.
Verschillende vraagstukken spelen een
rol in dit proces. Technische aspecten zoals
op welke manier wordt menselijke energie het best opgewekt? Hoeveel uren zijn
nodig om een studentenflat van energie te
voorzien? Op sociaal vlak spelen vragen als
hoe mensen gemotiveerd raken om mee
te werken. En gaan mensen elkaar helpen
met energie maken? Maar ook gezondheidsaspecten als hoe produceren we zo
veel mogelijk energie op een gezonde en
gelukkige manier? En ten slotte natuurlijk
de duurzame uitdaging: zal het gebruik
van menselijke energie leiden tot minder
energieverbruik?
Over de kunstenaars
Melle Smets werkt als conceptueel kunstenaar,
curator en onderzoeker in de openbare ruimte.
Hij presenteert een alternatieve kijk op de leefomgeving en zet ideeën om in daden. Dit alles
met het doel een verandering op gang te brengen
en mensen te betrekken bij het vormgeven van
onze leefwereld.
Kris De Decker is onderzoeksjournalist en
oprichter van Lowtech Magazine. Dit magazine
brengt nieuws en duiding over milieu, energie
en technologie. Waar vaak de oplossing voor de
grote vraagstukken van de toekomst wordt gezocht in high tech, kijkt het Lowtech Magazine
naar low tech-oplossingen.
Smets en De Decker werken op het USP samen met o.a. Olympus sportschool, Instrumentatie Beta, HU Faculteit Natuur en Techniek,
HU Faculteit Digitale Media & Communicatie,
Go Ape en ISA bewegingsanalyse.
humanpowerplant.be
mellesmets.nl
lowtechmagazine.be

Hoe ontmoet de wetenschapper de kunstenaar? Friendly Stalking stimuleert het
tweerichtingsverkeer tussen wetenschappers en Zero Footprint-kunstenaars. Wetenschappers volgen kunstenaars één-op-één
om een portret van de kunstenaar en zijn
of haar werk te maken. Wetenschappers die
het ‘werk in uitvoering’ van de kunstenaar
nauwkeurig volgen krijgen de kans om
nieuwe wegen te verkennen die kunnen
leiden tot verrijking en verdieping van hun
eigen wetenschappelijke werk.
De wetenschapper volgt de kunstenaar
aan de hand van vertrouwde en nieuwe methodieken. Daarbij wordt de wetenschapper
uitgedaagd om intensief kennis te maken
met de ‘methode kunstenaar’ en ongebruikelijke middelen aan te wenden als een
performance, boek, film, website, debat of
soapserie.
Het volgen van de kunstenaar kan verschillende vormen aannemen: wandelen,
koken, brieven schrijven, enzovoort. De
wetenschapper richt de aandacht op zaken
waarvan hij of zij vindt dat deze binnen de
universitaire context onderbelicht blijven.
Friendly Stalking ontwikkelt een programma dat middelen en ondersteuning biedt
om die ideeën concreet te maken.
De wetenschapper die de kunstenaar
volgt, zal – dat is onvermijdelijk –het werk
gaan beoordelen. De gemotiveerde beoordeling maakt zowel (het werk van) de kunstenaar als de wetenschapper zichtbaarder.
Artistiek onderzoek krijgt een rol binnen de
universitaire omgeving en de uitkomsten
van de wetenschappers komen op gelijke
voet te staan met die van de kunstenaars.
Het project resulteert in een publiek programma waarin de wetenschappers hun
bespiegelingen voordragen, verbeelden of
anderszins presenteren.
Over de kunstenaars
Friendly Stalking houdt zich bezig met het
ontwerpen van de ontmoeting. Het basisconcept
is geformuleerd door Rolf Engelen en is verder
ontwikkeld in samenspraak met mensen uit het
kunstonderwijs, vormgevers, kunstenaars, een
filosoof en een dichter. Het Friendly Stalking
team bestaat uit: Chefren Agatowski, Josephine
Baan, Felix Dorer, Rolf Engelen, Jip van der
Hek, Marieke den Ouden, Vanessa Jane Phaff,
Roger Teeuwen, Sjoerd Westbroek en Robert
Zandvliet.
Friendly Stalking werkt voor dit project samen met Jaap Bos (Universitair docent Faculteit
Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht),
Sterre Gilsing (Promovenda in culturele antropologie Universiteit Utrecht), Floor Haalboom (Wetenschapshistorica bij het Descartes
Centrum voor Wetenschapsgeschiedenis en –filosofie Universiteit Utrecht en werkzaam bij het
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijns Geneeskunde (UMC Utrecht),
Richard Pelgrim (Human Geography, Urban
Futures Studio Universiteit Utrecht), Dajana
Perkic (Studie Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht), Iepke Rijcken (Studie
Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit
Utrecht), Marieke Sonneveld (Assistant Professor, Design Aesthetics Delft University of Technology Faculty of Industrial Design. Education:
Master Design for interaction, research: Tactual
Experience in Human Product Interaction), en
Sabine Winters (Studie Filosofie Universiteit
Utrecht-Communication Art & Philosophy projects).
friendlystalking.nl

De toekomst is onkenbaar. Je kan haar niet
meten, berekenen, scannen of met sondes
in kaart brengen. Je kan er bovendien niet
mee experimenteren. In het nadenken over
de toekomst staat de wetenschappelijke
methode dus enigszins buitenspel. Toch is
het meer dan ooit belangrijk dat we leren
nadenken over de langetermijneffecten van
ons handelen. Tot nu toe wordt de wereld
geregeerd door kortetermijndenken, door
kijkcijfers, kwartaalverslagen en verkiezingsrondes. Maar we moeten juist leren
langetermijndenken. Hoe doen we dat?
Hoe kunnen we nadenken over iets wat per
definitie onbekend is?
Om deze vraag te beantwoorden, heeft
Monnik een verhalen en verbeeldingsmachine gemaakt die holistische toekomst-scenario’s en speculatieve werelden
bedenkt. Deze Scenario Machine stelt in
staat om verder te kijken dan onze impliciete aannames en cultureel bepaalde denkkaders. Monnik onderzoekt zo de mogelijkheden voor een duurzaam en inclusief Utrecht
Science Park (USP).
Met de Scenario Machine geeft Monnik
interactieve masterclasses over de toekomst
van het USP. Deelnemers kijken met een
nieuwe bril naar het heden, het verleden
en de toekomst. Door de ogen van toekomstige campusbewoners ontdekken ze hoe
verschillende toekomsten eruit kunnen
zien, hoe deze toekomsten worden ervaren,
en hoe we daar kunnen komen vanuit het
hier en nu. Ook leren deelnemers hoe ze
zelf toekomstscenario’s kunnen maken en
speculatieve werelden kunnen bouwen.
Over de kunstenaars
Monnik is een studio voor Futurologie en World
Building. Ze onderzoeken de politieke, sociaaleconomische en technologische krachten die
onze wereld en onze verbeelding ervan vormgeven. Voor Monnik is futurologie de kunst van
het jezelf positioneren in het hier en nu. Monnik
gelooft in een duurzame en inclusieve wereld.
Op het Utrecht Science Park werkt Monnik
onder andere samen met prof. Dr. Maarten
Hajer en de Urban Futures Studio.
monnik.org
scenariomachine.wordpress.com

Het beste moet
nog komen
Hoe kijken we in de toekomst terug op
revolutionaire uitvindingen van nu? De
Sterrentoren is een monumentaal pand op
het Utrecht Science Park dat nooit is afgebouwd en nooit een permanente invulling
heeft gekregen. Op deze plek toont Maarten
Vanden Eynde een selectie van de beste
Utrechtse uitvindingen en creëert hij nieuwe verhaallijnen en verbindingen.
In zijn Future Observatory onderzoekt,
archiveert en herinterpreteert Vanden Eynde de meest invloedrijke en revolutionaire
uitvindingen en onderzoeksprojecten die
Utrecht Science Park (USP) heeft voortgebracht of aan het voortbrengen is. Welke
objecten, baanbrekende ideeën, onderzoeksmethoden en – technieken werden
ontdekt, uitgevonden of ontwikkeld door de
mensen die werken op het USP? Wat vormt
het menselijk erfgoed en de toekomstige
footprint van het USP? Wat kan en wat zou
bewaard en niet vergeten moeten worden?
Wetenschappelijke doorbraken laten
ons dikwijls anders of beter naar de wereld
kijken. Vanden Eynde integreert in zijn
selectie meerdere perspectieven en nodigt
bezoekers uit om zelf relaties te leggen en
overeenkomsten te zien. Future Observatory biedt daarmee een nieuwe manier
van kijken: welke aspecten uit het heden
kunnen het verleden het best representeren
in de toekomst?
Vanden Eynde wil in de Sterrentoren
een permanente Future Observatory
maken: een ontmoetingsplek waar men
wordt omringd door de meest invloedrijke
uitvindingen, en waar je in intieme setting
ongestoord van gedachten kunt wisselen.
Over de kunstenaar
Maarten Vanden Eynde’s artistieke praktijk
krijgt vorm in sculptuur, fotografie, installatie,
schilderkunst en performance. In zijn werk
schuilt steeds dezelfde vraag: hoe kijken we
vanuit de toekomst terug naar de dag van vandaag? Sinds 2003 werkt Vanden Eynde aan een
door hem uitgevonden wetenschap, Genetologie,
de leer der eerste dingen. Hij ontwikkelt een
wetenschap die tegenover de huidige dominante
wetenschap van de laatste dingen, Eschatologie,
staat. Hierdoor gaat hij op zoek naar een mogelijk nieuw begin, in plaats van een onvermijdelijk
einde.
Voor dit project werkt hij samen met Stichting Utrecht Science Park, Universiteit Utrecht
(afdelingen: Information and Computing Sciences, Biomimicry, Physics of Light in Complex
Systems – Debye Institute for Nanomaterials
Science, Bijvoet Center for Biomolecular Research, CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre,
Experimental Pharmacology, solid-state NMR
spectroscopy, et al.), Nutricia Research/Danone,
Universiteitsmuseum Utrecht, Ruimtelijke en
Economische ontwikkeling Erfgoed, Gemeente
Utrecht, Sonnenborgh Observatory Utrecht en
The institution Archives of Utrecht.
maartenvandeneynde.com
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De rijkdom
van schapenwol

Vernietigend
verlangen naar
groei

Gooi je
Zijn zoekmachines
sinaasappelschillen bevooroordeeld?
niet weg
Hoe wordt afval een schoonmaakmiddel?
Het onderzoek van Van Blankensteyn, een
samenwerking tussen Guido Marsille en
Alexander Prinsen, begon met een heel eenvoudige vraag: ‘Hoe houden we de campus
schoon met lokale middelen?’ Verschillende
specialismen kunnen samenwerken bij het
beantwoorden van deze vraag. Van Blankensteyn benaderde biologen, scheikundigen, natuurkundigen, schoonmaaksters,
keukenpersoneel en tuinlieden. Zo bleek al
snel dat sinaasappelschillen ruim vertegenwoordigd zijn in het voedselafval op de
campus. Deze schillen zijn weliswaar afval
in de voedselverwerkende industrie, maar
vormen een waardevolle grondstof voor
zeep.
Voor Department of Search heeft Van
Blankensteyn een productiefaciliteit voor
schoonmaakmiddelen gemaakt die sinaasappelschillen als grondstof gebruikt. Zij bestudeerden de sinaasappel in zijn oorspronkelijke leefomgeving en onderzochten de
biotoop rond de sinaasappelboom. Hoe verloopt de interactie tussen bodem, bacteriën,
sinaasappels en weersomstandigheden? Ze
combineerden waarnemingen en kennis
van scheikunde, biologie en techniek om
een gistingslaboratorium op te zetten. Van
Blankensteyn gebruikt nu natuurlijke gistingsprocessen om sinaasappelschillen om
te zetten in schoonmaakmiddelen. Het is
een nieuwe manier van denken over afval,
hygiëne en de beleving van schoonmaken.
Over de kunstenaars
Van Blankensteyn is een samenwerkingsverband
tussen ontwerper Guido Marsille en Zero Waste-consulent Alexander Prinsen. Zij halen hun
inspiratie uit de geschiedenis van de Rotterdamse zeepfabriek Van Blankensteyn. Het verhaal
voert ons terug naar het jaar 1902, waarin
deze firma, die warm water leverde, zeep ging
maken voor de buurt. In 2015 besloten Guido
en Alexander de techniek van zeepvervaardiging te herontdekken en begonnen zij hun eigen
lokale biologische zeep te maken. Van Blankensteyn hanteert artistiek onderzoek waarbij het
onmogelijke in beeld wordt gebracht. Om dit te
realiseren zoekt Van Blankensteyn de samenwerking met wetenschappers, ondernemingen en
scholen om een inclusief lokaal productiemodel
te ontwikkelen.
Op het Science Park werken zij samen met de
faculteiten Biochemie, Microbiologie en Biologie
en het Antibacterieel onderzoeksproject van
honoursstudenten. Ook kregen zij ondersteuning
van de Botanische Tuinen, het Facilitair Service
Centrum, cateraar Sodexo en schoonmaakbedrijf Asito. Van de Hogeschool Utrecht kregen
zij hulp bij productontwikkeling en bemonstering
van de schoonmaakmiddelen van tweedejaarsstudenten en derdejaarsstudenten.
vanblankensteyn.org

Read-in doorgrondt met het Bookshelf_Research het datasysteem van de universiteitsbibliotheek. Hoe beïnvloeden en sturen
zoekmachines ons zoekgedrag? Wat gebeurt er als we andere categorieën zoals ras,
geslacht, etniciteit, nationaliteit, klasse, en
materialiteit aan de zoekmachine van de
bibliotheek toevoegen? Waar leidt dit toe en
wat zegt dit over de insluiting- en uitsluitingsmechanismen van onze kennisinstituten? Hoe kunnen we de machtssystemen
van onze huidige westerse kenniseconomie
aan de orde stellen en aankaarten?
Samen met de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek onderzocht Read-In
hoe de zoekmachine van de bibliotheek
werkt. In samenwerking met Hackers &
Designers (James Bryan Graves en Anja
Groten) werkt Read-in aan een alternatieve
benadering om de bibliotheekcollectie te
ontsluiten.
De resultaten en bevindingen worden ter
discussie gesteld tijdens het Unlearning my
Library Forum dat Read-in samen met initiatiefnemers van informele bibliotheken op
24 juni organiseert. Centraal staat de vraag:
waarom zijn de auteurs van de boeken die
ik lees zo wit, mannelijk en Eurocentrisch?
Het Unlearning My Library Forum is een
platform dat ruimte biedt om na te denken
en praten over verschillende (kunstzinnige) verschijningsvormen, interventies en
onderzoeken met betrekking tot formele en
informele bibliotheken en hun categorisatiesystemen.
Over de kunstenaars
Read-in is een collectief dat zich sinds 2010
bezighoudt met de politieke, materiële en fysieke
implicaties van collectief lezen. Tot de steeds
terugkomende onderzoeken behoren de nalatenschap van feministische leesgroepen, voorlezen,
de aanstekelijkheid van woorden, onderzoek in
bibliotheken, lezen van (en in) films, collectief
memoriseren, (niet-)disciplinaire pedagogische
methoden en intentioneel luisteren.
Read-in werkt op het USP samen met o.a.
Gender Studies Department UU en Utrecht
University Library.
read-in.info
hackersanddesigners.nl

Kan wetenschappelijk gebruik van schapenwol nieuwe verbindingen maken tussen
mens, dier en landschap? Voor Department
of Search zoekt Cynthia Hathaway mogelijkheden om de middelen van de campus
optimaal voor de campus te benutten.
Ze heeft de campus gevoed met lokaal
gekweekte reuzengroenten en heeft een
Sweat(er)shop en D-destilleerderij geopend.
Haar zoektocht brengt de vele mogelijkheden voor lokale voedselproductie aan
het licht die in het Utrecht Science Park
voorhanden zijn. De biologische koeien op
boerderij De Tolakker produceren ongeveer
750.000 liter voortreffelijke melk per jaar,
die naar elders wordt weggevoerd. Sommige restaurants op de campus voeren een
veel kleinere hoeveelheid in. Kan de melk
van De Tolakker niet in de lokale behoeften
voorzien?
De campus beschikt over uitgestrekte
weilanden waar zo’n driehonderdtwintig
schapen grazen. De schapen maken deel
uit van het leerbedrijf De Tolakker waar
studenten diergeneeskunde les krijgen.
Hathaway heeft momenteel ongeveer 450
kilo schapenwol die normaal na het scheren
overblijft: een rijke bron voor kleding en
vitamine D3 uit wolvet.
Op een campus waar alles draait om
duurzaamheid, biedt de sweater uitkomst.
Als iedereen binnen een sweater draagt,
kan de verwarming lager. Door je eigen
sweater te maken, ben je minder afhankelijk van winkels. Bovendien kun je tijdens
het vilten een hoop denkwerk verrichten.
Daarnaast onderzoekt het scheikunde
departement van de HU Life Sciences hoe
wolvet uit de olieachtige wol optimaal benut kan worden. Samen met het Glaslaboratorium van de faculteit Bètawetenschappen
maakt Hathaway een container voor de
vitamine D3. Met lokale arbeid truien en
vitamine D3 maken: de Sweat(er) Shop test
in hoeverre consumenten de wens en de
vaardigheid hebben om op de lokale toer te
gaan.
Over de kunstenaar
Cynthia Hathaway is gefascineerd door mensen
die op afgelegen locaties wonen, alternatieve
productiemethodes beoefenen of op een andere
manier afwijken van de norm. Zo volgde Hathaway autohobbyisten, ‘reuzen’-groentetelers,
Inuit-jagers, boeren uit de Mennonieten- en
Amish – gemeenschap, repairmen en mavericks.
Hathaway documenteert deze gemeenschappen
en belicht hun deskundigheid op het gebied van
overleving en vindingrijke zelfredzaamheid zodat
wij van hen kunnen leren. In haar werk creëert
ze platforms waar diverse deskundigen samenwerken en ervaringen uitwisselen. Daardoor
ontstaat ruimte voor alternatieve en toevallige
visies over het ontwerpen van een duurzame
toekomst en het vormen van nieuwe gemeenschappen.
hathawaydesigns.org

Kunnen we onze obsessie met groei
overwinnen? Voor Department of Search
ontwikkelt Arne Hendriks KankerCel, een
onderzoekscentrum waarin hij probeert
ons verlangen naar groei te ontrafelen.
Hendriks sprak veel verschillende wetenschappers en zag dat het groeiparadigma
op het Utrecht Science Park wijdverspreid
en gevarieerd is. Vanuit economisch perspectief betekent groei vooruitgang, maar
in de kankertherapie betekent groei dood.
Een van de vreemde paradoxen in de
relatie tussen kankeronderzoek en de
economie is dat de laatste meer ruimte laat
voor de invloed van het menselijk verlangen. De economie is eerder op ideologie
dan op feiten gebaseerd en doet wellicht
een groter beroep op onze fantasie. Een
kankeronderzoeker komt uiteindelijk altijd
bij de cel terecht om het groeiraadsel op te
lossen, terwijl de econoom alleen maar kan
terugvallen op percepties van het menselijk
verlangen. Hoewel ons economisch verlangen zijn vernietigende invloed blijft houden, zouden we deze fantasie theoretisch in
iets veel duurzamers kunnen omvormen.
Met KankerCel wil Hendriks een gelijk speelveld creëren voor het delen van
opvattingen over groei. In een ontregelende
omgeving, met onder andere een bar voor
eiwitshakes, een tuin voor het kweken van
meubels, en een dialoogruimte om gesprekken tussen kankeronderzoeker en econoom
te initiëren, probeert KankerCel een nieuwe
taal te ontwikkelen waarmee wij ons immuunsysteem kunnen versterken tegen ons
irrationele verlangen naar voortdurende
groei.
Over de kunstenaar
Arne Hendriks is een onderzoeker, kunstenaar
en maker die vindt dat we ons meer moeten
openstellen voor radicale nieuwe ideeën en
disruptieve praktijken. Zo onderzoekt hij in het
project The Incredible Shrinking Man of de mens
niet veel kleiner zou kunnen worden in plaats
van steeds groter, en wat de positieve gevolgen
voor de planeet kunnen zijn. Bij een lengtemaat
van vijftig centimeter kan één kip ineens honderd mensen voeden.
Voor het project KankerCel werkt Hendriks
samen met het Hubrecht Institute, Botanische
Tuinen Utrecht, Departement of History and Art
History (UU), School of Economics (UU), Design
Academy Eindhoven, Studio Rooiejas en conceptueel ontwerper Lucas Maassen.
arnehendriks.net

Berichten uit
de ruimte

Weg met water
uit plastic

Hoe kunnen we ons (her)oriënteren op het
universum? Een van de eerste gebouwen
op de Utrechtse universiteitscampus is de
Sterrentoren (1962) van Sjoerd Woudstra. De
Sterrentoren is gebouwd als astronomisch
observatorium. Toen de toren klaar was,
was het door lichtvervuiling en stadsuitbreiding direct al niet meer mogelijk sterren te zien en daarmee verloor het observatorium zijn oorspronkelijke functie. Roel
Roscam Abbing werkt voor Department of
Search aan de vraag wat het betekent als
we niet langer het grote plaatje zien. Het
kijken naar een nachtelijke hemel doet ons
instinctief vragen stellen zoals wat bevindt
zich daar buiten en hoe verhoudt zich dat
tot mij? Vragen die aan de basis liggen van
wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Is
deze observatie louter symbolisch of vertelt
zij ons meer? Welke ruimtes moeten we
– als we het zonder Sterrentoren moeten
stellen – creëren om deze fundamentele
vragen te kunnen stellen?
Sinds begin 2017 werkt Roscam Abbing op het Utrecht Science Park, vanuit
een Spacekeet om antwoord te geven op
bovenstaande vragen. De Spacekeet is een
mobiel doe-het zelf-satelliet-grondstation, gebouwd met hulp van de Werkgroep
Kunstmanen. Leden van deze hobbygroep
bouwen al sinds 1970 satellietontvangers
en decoderen satelliettransmissies. Hun
machines van fietsonderdelen, kippengaas
en zelfbouwelectronica traceren satellieten
die door de lucht vliegen tot een hoogte
van 800 km. Via de waarneming van het
nieuwe, door de mens gemaakte satellietstelsel dat de aarde omgeeft, beantwoordt
de Spacekeet de blik van deze kunstmatige
ogen uit de ruimte, om zo te proberen onszelf te begrijpen. Via onze eigen instrumenten kijken we terug naar onszelf. De
Spacekeet maakt gebruik van galactische
transmissies en ontvangt de geluiden en
beelden van de satellieten die zich boven
het Utrecht Science Park bevinden.

Is water uit de kraan het lekkerst? Nederland produceert zo ongeveer het allerbeste
kraanwater ter wereld. Meer dan 70% van
het drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Kraanwater is hartstikke veilig: regels en controles op Nederlands kraanwater
zijn veel strenger dan bij water dat je in een
fles koopt. Nederlands kraanwater wordt
op meer dan 500 stoffen gecontroleerd.
Kraanwater is bovendien goedkoper dan
fleswater. Gebotteld water is ongeveer 1000
keer duurder dan Nederlands kraanwater.
En kraanwater is duurzamer: de water
‘footprint’ van 1 liter Nederlands kraanwater is 1,1 liter, die van 1 liter gebotteld water
3 tot 5 liter.
Nederlands kraanwater is overal verkrijgbaar, je hoeft er niet voor naar de winkel,
je draait gewoon de kraan open, dus geen
transport van gebotteld water en geen plastic afval. Als je dit weet, wil je geen water in
de fles meer kopen? Toch?
Voor Department of Search ontwikkelt
kunstenaar Helmut Smits samen met
reclamebureau KesselsKramer een campagne die het drinken van kraanwater moet
stimuleren. Ruud Schotting, hoogleraar
Kwantitatief Watermanagement aan de
Universiteit Utrecht riep in een column
voor DUB het universiteitsbestuur al eens
op om de verkoop van gebotteld water op
de campus te verbieden. Tot nu toe zonder
resultaat.
Kan een campagne voor het drinken van
kraanwater als verleidingsstrategie wel
door het krachtenveld van (commerciële)
belangen breken? Niet alleen door bewustwording te vergroten maar ook door alternatieve communicatiekanalen te verkennen. Uitingen in het publieke domein op de
campus zijn aan strenge censuur onderhevig. Posters plakken en flyers verspreiden
kan hier niet zomaar. Politieke uitingen zijn
verboden. Hoe kan de campagne hier een
eigen weg vinden en op alternatieve wijze
draagvlak creëren?

Over de kunstenaar

Over de kunstenaar

Roel Roscam Abbing kijkt naar technologie
als maatschappelijk fenomeen. Zo is hij onder
meer geïnteresseerd in alternatieve communicatietechnologie en laat hij zich inspireren door
doe-het-zelf-methodes om bestaande communicatiekanalen te hacken, om te leiden en in te
zetten voor het maken van nieuw werk. Radio,
bijvoorbeeld, gebruiken we vooral als een ‘te
ontvangen’ medium om naar te luisteren, maar
met een beetje hulp is iedereen in staat om radio
te maken en te zenden. Hiermee bevraagt de
kunstenaar de rol van bestaande technologieën
in de samenleving en onderzoekt hij alternatieve vormen van gebruik voor meer wederzijdse
interactie.

Helmut Smits gelooft dat elke situatie, gedachte
of voorwerp een goed kunstwerk in zich draagt.
Terug naar de basis, op zoek naar innerlijke
tegenstrijdigheden, is hij altijd op zoek naar die
kunstwerken. Dat heeft hem al een oeuvre opgeleverd van honderden werken sinds 2001, het
jaar dat hij zijn kunstopleiding voltooide aan de
kunstacademie in Den Bosch. Sindsdien werkt
hij vrij en in opdracht met ruimtelijke installaties, werk in de publieke ruimte en publicaties.
Helmut Smits werkt op het USP samen met:
Geo Sciences - Hydrogeology (UU) en het Lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke
Domein (HU).

keet.space
roelof.info

kraanwatergeneratie.com
helmutsmits.nl
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Een nieuw
perspectief

SCHAARSTEKAART

Als antropologiestudent hoef
je niet altijd te reizen om verre
culturen te bestuderen. De Uithof leent zich ook heel goed voor
uitgebreid onderzoek.
Fabiola Jara Gomez was rustig haar
lunch aan het eten in het Educatorium,
toen ze buiten een hoop ophef zag. Met behulp van massa’s spierkracht werd naast de
kantine een houten gebouw opgetuigd. Er
kwam geen machine aan te pas. The Barn
is het nieuwe onderkomen van Department
of Search. “Ik was benieuwd en ben gewoon
langs gelopen om informatie te vragen,”
zegt Gomez. Ze is hoogleraar antropologie
en geeft onder meer een cursus voedselantropologie en duurzaamheid. “Het idee van
de campus als een kleinschalig, zelf-organiserend systeem sprak me erg aan. Het sluit
aan bij mijn denkbeelden.”
Gomez ging op zoek hoe ze de ideeën
van Zero Footprint Campus en Department
of Search in haar eigen cursus kon betrekken. “Antropologie is altijd gericht op het
bestuderen van systemen of de cultuur
elders, maar ik leer mijn studenten juist
om naar hun eigen omgeving te kijken.” Ze
nodigde kunstenaar Cynthia Hathaway uit
om een lezing te geven over Department of
Search en hun ideeën over voedsel. “Er ging
een wereld voor mij open. Ik had bijvoorbeeld nog nooit van reuzegroentekwekers
gehoord die opeens op de campus bleken
rond te lopen.”
“Op een universiteitscampus gaat het
doorgaans om research, om resultaten en
om publicaties. Dat is uiteraard belangrijk,
maar het leidt ook tot een kokervisie. We
zouden meer moeten nadenken over wat
wetenschap nu eigenlijk is,” vindt Gomez.
Kunstenaars kunnen daar een belangrijke
rol in spelen. “Zij interveniëren, ze bouwen directe kennis op door confrontatie.
Dat zou de wetenschap ook meer kunnen
doen.”

“We zouden meer moeten
nadenken over wat wetenschap nu eigenlijk is.”
Fabiola Jara Gomez, hoogleraar antropologie

Dicht bij de bron
Hoe zelfvoorzienend kan het
Science Park zijn? De campus kan
bij een grote stroomuitval zelf
energie opwekken, maar hoe zit
het bijvoorbeeld met de lokale
voedselvoorziening en kledingproductie?

Op boerderij De Tolakker staan 70
koeien en 50 stuks ‘jongvee’. Er wordt les
gegeven en er zijn practica voor studenten
diergeneeskunde. “De meeste eerstejaars
studenten zijn nog nooit in een koeienstal
geweest,” zegt Leonie Vernooij, een van de
beheerders.
Toen het Department of Search bij haar
aanklopte met de vragen of de medewerkers
niet zelf een koe op hun afdeling konden
melken, en of de melk van de koeien niet
direct in de kantine verkocht kon worden,
zag Vernooij direct een hoop praktische
bezwaren. Ten eerste zou het handmatig

melken veel te veel tijd in beslag nemen,
wat niet alleen inefficiënt is, maar ook
onaangenaam voor de koeien. “We hebben
niet voor niets vooruitgang,” zegt Vernooij.
En melk direct van de bron drinken, vond
ze ook maar een ‘romantisch idee’. De 7 ton
melk die de koeien jaarlijks produceren,
gaat linea recta naar de biologische fabriek
van Campina. “De rauwe melk wordt daar
uitgebreid getest, er zijn strenge kwaliteitseisen voor de consument. Je kunt hier
wel rauwe melk willen drinken, maar dat
mag niet.” Toch liet ze een kunstenaar een
koe melken. “Dat duurde een half uur.” Van

andere ideeën raakte Vernooij wel enthousiast. Ze opperde zelf dat er best truien van
schapenwol gemaakt konden worden voor
kalfjes die in de winter geboren worden.
Op De Uithof lopen ook schapen rond.
De wol wordt nu verkocht. Maar zou je er
niet de truien met het universiteitslogo
van kunnen maken? Kunstenaar Cynthia
Hathaway schakelde de hulp in van vilt-expert Oliva Garcia en trommelde studenten
op om te helpen de wol te kaarden en de
gevilte lappen om te toveren tot truien.
Student Aardwetenschappen Steye Verhoeve zag de oproep voor de ‘sweatershop’

en meldde zich aan. “Ik heb al een trui met
het logo van de Universiteit, maar daar
zie je zoveel mensen mee lopen. Een trui
gemaakt van schapenwol van De Uithof
leek me veel vetter, dus toen ben ik twee
middagen mee gaan helpen vilten. We
moesten lange lappen wol over elkaar heen
leggen en met zeep warm wrijven zodat ze
aan elkaar blijven plakken. Die eerste trui
was behoorlijk arbeidsintensief.”
Helaas was het model nog niet goed genoeg,
dus Verhoeve hield er geen trui aan over.
Wel leuke herinneringen: “Ik had vroeger
op de basisschool eens gevilt. Ik vond het

erg leuk om weer te doen.” Het was bovendien een fijne afwisseling binnen zijn
studie. “De Uithof is best wel een bubbel. Iedereen is bezig met onderzoek of studeren,
alles is gericht op de superhoogopgeleiden.
Dit was even terug naar de basis: hoe gaat
dat eigenlijk, een trui maken?”
Hij hoopt dat een volgende keer nog
veel meer studenten aanhaken. Nu was
hij slechts een van de twee die meededen.
“Misschien zouden dit soort initiatieven
nog zichtbaarder moeten zijn.”

“Ik vind het mooi hoe er nu een nieuwe
kunstzinnige wind door deze gangen
waait.” Wetenschappers zijn gewend om
naar materialen als passieve objecten te
kijken, zegt Gomez, waar kunstenaars juist
de confrontatie aangaan met materialen,
en nieuwe zintuiglijke ervaringen opdoen.
“De antropologie gaat ook de kant op van
sociale omgang met materialen. Hoe ga je
om met dieren, hoe ga je om met je eigen lichaam? Dat is belangrijk om duurzaamheid
te kunnen analyseren.”
Haar studenten keken naar verschillende aspecten van de voedselcyclus op het
Utrecht Science Park. “Voor hen was het
bijvoorbeeld erg interessant om naar de
hele cyclus van melkproductie te kijken. De
studenten mochten koeien melken op de
boerderij De Tolakker.” Normaal gesproken
komen daar alleen diergeneeskundestudenten. “Het klinkt klein, maar volgens mij
hebben de studenten door die fysieke ervaring, wel een nieuw perspectief gekregen.”
Ook haar collega’s raakten geïnteresseerd
toen Cynthia Hathaway met een grote
tas wol kwam aanzetten op hun afdeling.
Gomez: “Die prachtige lap gevilte wol met
de geur van schaap er nog aan, werkte als
een magneet. Iedereen kwam nieuwsgierig zijn kantoor uit. We hebben heel lang
zitten praten over vilten. Iedereen was heel
enthousiast. Ik weet zeker dat ook mijn
collega’s meteen dachten: ‘wat kan ik hier
mee doen?’”
De projecten en interventies van Department of Search kunnen op de lange
termijn prima geïntegreerd worden in het
onderwijs, denkt Gomez. “Die cursus over
voedsel en duurzaamheid wil ik er in ieder
geval in houden.”
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- Silver Queen maïs
- Verse kruiden: bieslook, salie, rozemarijn
- Brandnetels
- Konijn
- Ongepasteuriseerde melk
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KOKKERELEN OP DE CAMPUS
MET LOKALE INGREDIËNTEN

INGREDIËNTEN STROPEN

2

BEREIDING

ZOETE MAIS
De eerste oogst van het Giant Cornfield is zoete maïs. Silver
Queen is de meest gangbare zoete maïssoort in Nederland en
naast veevoer prima te consumeren. De maïs was eigenlijk
aangelegd als beschermingscordon om de Jalla maïsakker te
beschermen tegen wind, kraaien, konijnen en muizen. Een
luilekkerland van zoete maïs, zo was de redenering, zou er voor
zorgen dat de dieren hun buik vol hadden voordat ze bij het
wedstrijdveld aan belandden.

Gelukkig weten ze in de keuken van cateraar
Sodexo wel raad met zoveel eten.

Tijd om de reuze oogst naar de dichtstbijzijnde keuken te
brengen om zoveel mogelijk monden te kunnen voeden.

Dit bleek in de praktijk geen succes te zijn. Met name de
vele honderden kraaien die op de campus leven hebben de
maïsakker flink te grazen genomen. Pas toen de lokale jager
ons een dode kraai cadeau deed om op te hangen verminderde
de aanvallen drastisch.

De XXL reuzepompoen maakte indruk.

1 RASPEN
De maïs is vers en sappig en rauw al eetbaar. Voor de soep eerst de maïs
raspen. Alleen het vruchtvlees is bruikbaar. De kern kan op de composthoop.

De reuzegroenten worden gekookt en
op smaak gebracht met kruiden van de
Botanische Tuinen.

INTERVIEW

‘Iedere dag
hetzelfde is
ook zo saai’

REGENWATER
We gebruiken regenwater dat we met een trechter hebben
opgevangen om de akker te bevloeien in tijden van droogte. Nu
komt het water goed van pas voor het trekken van de bouillon.
Uiteraard is kraanwater verstandiger aangezien de neerslag
van fijnstof van de A27 zich vermengt met het regenwater
waardoor zware metalen in de soep terecht komen. Maar het
kraanwater, zo redeneren wij, wordt niet lokaal gewonnen en
telt dus niet mee.

RAUWE MELK
Om de soep romig te krijgen hebben we een vet ingrediënt
nodig. Boter is niet in het wild te vinden. Bij de wetenschappelijke boerderij De Tolakker ruilen we 4 maïskolven voor
een emmertje rauwe melk. Volgens protocol kan de rauwe
melk niet zomaar geconsumeerd worden en dienen we zelf de
kraan te bedienen van de opslagtank die elke dag gevuld wordt

BOUILLON
Om de soep op smaak te maken is een bouillon onmisbaar.
De bermen van de wegen staan vol brandnetels die de soep
een pittige smaak geven. Op het moestuinencomplex de
Uithovenier zijn veel kruiden te vinden. We ruilen 7 maïskolven
voor een bos verse kruiden met een tuinder. Onderweg vinden
we een vers aangereden konijn. De konijnen zijn een grote
plaag op de campus omdat er geen natuurlijke vijanden zijn.
Dit konijn maakt de bouillon helemaal af.

2 VOORKOKEN
De rauwe melk moet eerst apart aan de kook worden
gebracht om bacteriën te doden. Ondertussen kan
het regenwater aan de kook worden gebracht. Zodra
het water kookt stukken konijn toevoegen met de
salie, brandnetel en rozemarijn. Aangezien het konijn
myxomatose kan hebben is het zaak de bouilion stevig
aan de kook te brengen voor 30 minuten. Daarna vuur
laag en de kruiden en het vlees verwijderen.

3 SOEP TREKKEN
Diepe pan heet maken en de maïs met de bieslook
toevoegen. Even fruiten en na 2 minuten afblussen
met de vers getrokken konijnenbouillon.
De soep is klaar!

Op weg naar de koeling van campus
cateraar Sodexo.

“Persoonlijk ben ik niet bang
voor soep van regenwater,
maar ik moet ook aan onze
bezoekers denken.”
Timo Bierhoff, manager Sodexo

Cateraar Sodexo stond aanvankelijk sceptisch tegenover de ideeën
van Department of Search, legt
manager Timo Bierhoff uit. Gaandeweg liet hij zich toch meeslepen
in hun enthousiasme.

In de zomer van 2015 maakte een groep
kunstenaars soep met enkel ingrediënten die op de Uithof te vinden waren. Zelf
gekweekte reuzegroenten verdwenen in de
soep. Bouillonblokjes en zout waren taboe.
Om het geheel op smaak te brengen ruilden
de kunstenaars een handvol reuzemaïskolven tegenover een bosje kruiden van de
botanische tuin. De soep werd aangelengd
met regenwater. Puur campusnatuur, zonder toevoegingen van buiten.
Maar, waar laat je vervolgens die pan
soep? “Cynthia Hathaway kwam het restaurant binnen lopen en vroeg of ze de soep bij
ons in de vriezer mocht zetten,” herinnert
Timo Bierhoff zich, manager bij cateraar
Sodexo. “Dat heb ik toen geweigerd,” zegt
hij nog altijd stellig. “Wij moeten voldoen
aan strenge wet- en regelgeving over voedselkwaliteit en veiligheid, dat kunnen we
niet zomaar overboord gooien. Als we een
controle krijgen, hebben wij een probleem.
Wij moeten weten waar onze producten
vandaan komen. Persoonlijk ben ik niet
bang voor soep van regenwater, maar ik
moet ook aan onze bezoekers denken.”
Het was zijn eerste kennismaking met
Cynthia Hathaway van Department of
Search. “Zij had begrip voor ons standpunt.
Wij staan niet onwelwillend tegenover dit
soort initiatieven, zolang het maar niet

De 80 liter reuzepompoenensoep werd met
veel enthousiasme ontvangen.

tegen het DNA van ons bedrijf ingaat,” licht
Bierhoff toe. “Aanvankelijk denk je ook: ‘Is
het nodig? Wat heb ik eraan?’”
Maar gaandeweg opende het gesloten
systeem van Sodexo zich voor de ideeën
van de kunstenaars. Bierhoff: “Later is
Cynthia in de keuken komen koken met
onze koks. Er kwam een fleurige bende binnen van reuzepompoenen, courgettes en
kalebassen. We hebben toen met zijn allen
soep gemaakt en weggegeven.” De kwaliteit van de soep was niet geweldig, erkent
Bierhoff, zout was nog steeds taboe, “maar
iedereen vond het heel leuk om te doen. De
Sodexo-medewerkers stonden er positief
tegenover. Het gaf een beetje reuring in de
tent. Iedere dag hetzelfde is ook zo saai.”
Bovendien is duurzaamheid een speerpunt van de universiteit en vinden de
studenten dit soort duurzame initiatieven
ook leuk, zegt Bierhoff. “Daardoor staan wij
er ook meer voor open. Wij zijn een cateraar die graag betrokken is en een steentje
bij wil dragen aan het campusgevoel.” Dit
soort experimenten draagt daar aan bij,
vindt Bierhoff. “Net als het kweken van
reuzegroenten of de wol van de schapen
gebruiken voor campustruien. Het kietelt,
het intrigeert, daar houd ik wel van. Het
geeft een andere kijk op zaken en maakt je
ervan bewust dat dingen die heel gewoon

lijken, misschien helemaal niet zo gewoon
zijn,” zegt hij, zoals voedsel de hele wereld
over verslepen.
Maar hij is ook een realist en vraagt
zich af hoe ver je kunt gaan met koken met
lokale ingrediënten. “We hebben iedere dag
een wisselende vraag. Sluit het aanbod van
de campus daar wel op aan? De oogst van
de groenten valt in de zomer als juist veel
studenten weg zijn. Hoe duurzaam is het
nog als je eten weg moet gooien?”
Ook zijn er praktische bezwaren. Het
plan om melk van boerderij De Tolakker
in de kantine te gebruiken is nog niet van
de grond gekomen. Ook weer vanwege die
hygiëne en voedselveiligheid. Toch staat de
kantine ook in de toekomst zeker open voor
meer duurzame initiatieven. “Mijn gevoel
zegt dat het Department of Search moet
blijven,” zegt Bierhoff. “Ze schudden op een
leuke, ludieke wijze mensen wakker,” zegt
Bierhoff. “De vraag is wel of de beleving niet
onderhevig gaat raken aan inflatie. Kunnen
ze blijven verrassen en een glimlach op je
gezicht toveren?”
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VAN ALLES ÉÉN
“De Uithof heeft van oudsher een eigen energiecentrale, werkplaatsen, gaarkeukens, ziekenhuis
en brandweerkazerne. Van alles één! Dit is een
dorpstraditie geworden. ”

Eén terrasje

Eénkamer flats

Alle studentenkamers worden verhuurd met 1 bed voor 1 persoon, met 1 nachtlampje, 1
stofzuiger, 1 wasmachine, 1 bureaustoel, 1 waterkoker, 1 magnetron, 1 strijkbout

Eén afwasmachine

Eén ondergrondse vuilnisbak

Eén supermarkt waardoor studenten massaal online bestellen bij Albert Heijn

Eén keer per jaar een slowfood markt

Eén file per dag om klokslag vijf uur

Eén wildhangplek voor studentenfeesten

Eén restaurant

Eén mesthoop

Eén reddingsbrancard met één brandblusser
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Op zoek naar
de ziel van het
Science Park
Wat gebeurt er als je twaalf kunstenaars los laat op een campus?
Ze trekken deuren open, leggen
dwarsverbanden, lopen tegen muren aan, ontregelen, en brengen
leven in de brouwerij.
Wat begon als een idee voor een kunstproject in de openbare ruimte, groeide uit
tot een compleet nieuw departement en de
langdurige aanwezigheid van kunstenaars
op het Science Park. Wat hebben deze kunstenaars eigenlijk te zoeken in een wetenschappelijke omgeving? “Wij wilden weten
hoe het systeem werkt, wat de verhalen zijn,
en wat de ziel van het gebied is,” zegt Nicoline Meijer, marketing en communicatiemanager van het Utrecht Science Park.
Een campus is een cluster van wetenschap, een plek voor ontmoeting en uitwisseling. Het voordeel daarvan is dat zo nieuwe ideeën kunnen ontstaan. Tegelijkertijd
trekken wetenschappers zich steeds verder
terug in specialisaties en neemt de prestatie- en werkdruk toe, ook voor studenten.
Zo kan het gebeuren dat je als medewerker
niet eens weet waar je collega verderop in de
gang zich mee bezig houdt, laat staan wat er
op een andere afdeling gebeurt. Studenten,
op hun beurt, hebben steeds minder tijd om
iets buiten hun curriculum te doen.
De kunstenaars konden zich vrij op de
campus begeven en de samenwerking opzoeken. Ze hebben zich volgens Meijer in de
haarvaten van het Science Park bewogen.
“Ze stellen hele andere vragen, ontdekken
andere dingen. Department of Search is een
experimenteerruimte waar alles kan.”
Dat heeft al veel bijzondere samenwerkingen opgeleverd, vindt Meijer. Ze noemt
als voorbeeld kunstenaar Arne Hendriks
die naar de obsessie met groei kijkt in onze
samenleving en deze verbeeldt als een
kankercel. “Hendriks zit opeens bij allerlei wetenschappelijke bijeenkomsten en
heeft contact met geneticus Hans Clevers,
oud-president van de KNAW.”
Department of Search wilde de meent
– de gemeenschappelijke ruimte – die een
campus ook is, nieuw leven inblazen. Dat
gebeurde door verschillende projecten zoals
een veld vol met reuzemaïsplanten verzorgd door studenten en medewerkers, door
gezamenlijk wol te vilten en soep te maken,
maar ook door een blik kunstenaars open te
trekken en ze op de campus los te laten. Dat
leverde uiteenlopende producten op: van
een uitgebreide analyse van het campussysteem, een nieuwe zoekmachine voor de
universiteit, een Sterrentoren die opnieuw
in gebruik is genomen, tot zeep van sinaasappelschillen, een kraanwatercampagne, en
campustruien van schapenwol.
Met hun zoektocht legden de kunstenaars de vinger op de zere plek van het
verkokerde, en soms weerbarstige systeem
van de campus, zegt Monique Dirven, projectleider kunst in de openbare ruimte bij
de gemeente Utrecht. “Als je iets anders wil,
moet je soms door zoveel bureaucratische
lagen heen. Neem zo’n maïsveld. Het lijkt
zo simpel om maïsplanten in een weiland
te planten, maar het is aan zoveel regels
gebonden. Dat er dan uiteindelijk 200 mensen meedoen en nieuwe contacten leggen is
heel bijzonder.”
Volgens Monique Mourits, directeur van
het Centrum voor Wetenschap en Cultuur,
was het voor het eerst dat er zo’n grootschalig en samenhangend project in samenhang
werd uitgevoerd op de campus. “Dit gaat
veel verder dan het plaatsen van een kunstwerk. De kunstenaars hebben zich echt in
het ecosysteem van de universiteit begeven
en geanalyseerd hoe het werkt.” Mourits
ziet veel raakvlakken tussen de twee disciplines. “Kunstenaars en wetenschappers
delen een gedrevenheid, nieuwsgierigheid
en passie. Ze benutten het toeval.” Evengoed kan de academische wereld nog wel
wat leren van de aanwezigheid van kunstenaars denkt ze. “Het Utrecht Science Park
kan die levendigheid en speelsheid goed
gebruiken.” Nu is het aan de kunstenaars
om te laten zien wat ze gedaan hebben, hun
werk is nog niet heel zichtbaar geweest.
Mourits. “Het heeft pas zin als je het met
veel mensen deelt.”
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Twaalf kunstenaars doen onderzoek op en
naar het Utrecht Science Park. Ze putten
op eigen wijze inspiratie uit bronnen uit de
directe omgeving zoals dieren, boeken, afval
en uitvindingen. Zero Footprint Campus laat
zien hoe rijk de omgeving kan zijn en biedt
een alternatieve blik op de toekomst van het
Science Park. Kom kijken en doe mee!

COLOFON

MET MEDEWERKING VAN

Deze krant is een uitgave van Department of
Search, een nieuw ‘departement’ op het Utrecht
Science Park geïntroduceerd door kunstenaars
Melle Smets en Cynthia Hathaway en curator
Carlijn Diesfeldt. Hierin krijgt de ‘methode kunstenaar’ naast de wetenschappelijke benadering
een belangrijke rol.
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ZERO FOOTPRINT CAMPUS, een zoektocht in
12 kunstprojecten. Zero Footprint Campus is het
eerste grote project van Department of Search
i.s.m. gemeente Utrecht, Stichting Utrecht
Science Park en Universiteit Utrecht en wordt
mede mogelijk gemaakt door The Art of Impact,
Mondriaan Fonds, provincie Utrecht, kfHein
Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting
Doen.
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Van 1 t/m 24 juni 2017 worden de zoektochten
van Zero Footprint Campus met rondleidingen, lunches, publiekslezingen en workshops
gepresenteerd aan het publiek. Iedereen wordt
uitgedaagd mee te denken over tal van absurde,
realistische, futuristische en kritische visies op
de mogelijkheid van een zero footprint campus.
Artistiek team
Carlijn Diesfeldt, Cynthia Hathaway, Melle
Smets
Projectcoördinatie
Monique Dirven i.s.m. Nicoline Meijer, Gary
Sheikkariem

De eerste projecten van Department of Search
startten in 2014. Sinds die tijd hebben we heel veel
interessante mensen mogen ontmoeten die het project
Zero Footprint Campus mede mogelijk hebben
gemaakt:
Universiteit Utrecht
Tom Raaymakers, Adam Rakestraw, Adrian Tween,
Aihemaiti Dilifuzai, Allard Mosk, Anand Moelchand,
Anja Smit, Anje Bakker, Anjelle Rademakers, Anoek
van den Bosch, Anoeska Buijze, Anouk Ebbers,
Anrik Mestebeld, Anton de Zeeuw, Anton Uyttewaal,
Arend Schot, Ariane Hofmeester, Arne Vermeer,
Bart de Feijter, Bart Timmermans, Bastiaan Du
Pré, Bert Theunissen, Bert van der Zwaan, Bert
Weckhuysen, Bilal Tahri , Brian Oosterlaak, Carina
van der Laan, Carlotta Varriale, Carolien van
Hemel, Céline Bogers, Chandra Makhan, Corné
Pieterse, Cristina Chamorro-Perez, Dajana Perkic,
Daniele Guardavaccaro, Dante Killian, Denise de
Ridder, Dirk van der Heide, Dries Berendsen, Edith
Ammenaal, Elena Serangeli, Eline Verbon, Elke Van
Nieuwenhuijzen, Elmer Dijkstra, Esmee Leiseboer,
Esther Willems, Fabiola Jara Gomez, Floor Haalboom, Frank Kooiman, Fred van Mosel, Geert Kops,
Gerhard Tenbroeker, Gertie Cuijpers, Guanfranco
Portaluri, Guido Adelaar, Han Wösten, Hanan Al
Habobe, Hannah Peters, Hanne Cuyckens, Hans
de Cock, Hans de Jong, Hans van Leeuwen, Hans
van Pelt, Hans van Soest, Hans Vernooij, Harma
Plaggemars, Harold van de Kamp, Heleen Bruchter, Heleen Groenendyk, Henk Bloem, Hester Smit,
Hilda Aardema, Iepke Rijcken, Iris Loosman, Iris
Muis, Iris ten Hoedt, Ivo van Capel, J. Hamerlinck,
Jaap Bos, Jacco Appelman, Jacco van Rheenen,
Jacqueline van Winden, Jan Luiten van Zanden,
Jan van Kooten Niekerk, Jan van Leeuwen, Jasmin
Harnam, Jelle van den Beukel, Jeroen Bosman,
Jeroen Nagel, Jochum Cremers, Johan Lewan, John
Jules Meyer, Joke van Dijk, Jolien Marsman, Jona
van Zetten, Joost Petrusma, Joost Vervoort, Jorn
Vernooij, Jos van den Heuvel, José de Kruif, José
Verissimo, Josien Jacobs, Judith Ligteringen, Julia
Swart, Kabir Sharma, Kate Armstrong, Kevin Evers,
Kim Zijderveld, Kimberley de Gans, Kristina van
Ek, Lex Bouwman, Linda Molenaar, Luke James,
Luuk Roelofsen, M. Noordermeer, M. van der Stelt,
Maaike van der Veen, Maaike Zwier, Maarten Hajer,
Manon Naelon, Manon Sas, Marc Bierkens, Marco
van Egmond, Marga van Geelen, Maria Karssenberg,
Marianne Bruins, Marielle Zill, Marjolein Dijksta,
Mark van Jeveren, Marnix van de Schilt, Martijn
Smit, Martijn van Veggel, Maud Radstake, Maybel
Pompe, Merijn Smelt, Michiel de Lange, Michiel
Scherrenburg, Miranda Thoen, Mirjam Bloemink,
Mitchell Gonzalez, Monique Jaspars, Nhi Vo, Nick
uit de Bosch, Niels van den Broek, Nodir Primkulov,
Otto Spijkers, Otto van de Beek, Patricia Gadella,
Paul de Vries, Paul Lambers, Paul Voogt, Pauline
Bakker, Peter de Graaf, Peter Pelzer, Petra Davids,
Pim Rooymans, Puck Knipscheer, Reina de Raat,
Remco Veltkamp, Renee Dubbel de Man, Renee
Hageman, Rens Voesenek, Renzo Knecht, Richard
Pelgrim, Richard van Leeuwen, Ries Achterberg,
Rob de Wit, Rob Horstman, Robert Kool, Robert
Urbaschek, Roel Vonk, Roland Geraerts, Roland
Pieters, Rolf Boelens, Ronald de Vries, Roos Masereeuw, Roos van der Heiden, Rozemarijn de Meulder,
Ruud Schotting, Sabine Winters, Sacha Hoksbergen, Sandrie Datema, Sandy van Heerde, Sanne
Koevoets, Simon de Roo, Sonja Kloppenburg, Sophie
Nauwelaerts, Sterre Gilsing, Steye Verhoeve, Stijn
Belonje, Take de Vries, Ted Boom, Tessa Wilmink,
Theo Sinnighe, Thijs Edelenbosch, Thom de la Rie,
Thomas Boeschoten, Tjerk Ridder, Tom Raaymakers,
Werner Most, Willem Frieling, Willemijn Maes,
Wim Bouwhuijzen, Wim Lensing, Wim van Brink,
Wimke van den Andel

Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht
Annechien de Gast, Bettina van Santen, Brett
Bannink, David Langerak, Edwin Kostre, Hans
van Soelen, Kees Diepeveen, Kees Geldof, Laura
Dolleman, Laura van Noort, Liesbeth van Holten,
Liesbeth Verdonk, Lot van Hooijdonk, Marianne van
den Boomgaard, Mariëtte Pennarts, Martine Sluijter, Mathilde Heyns, Paulus Jansen, Peter Steijn,
Richard Rodenburg, Saskia Kluitmans
Overig
Aart van de Glind, Ad Kalle, Akke Bink, Andre
Snoeijer, Anja Groten, Anne Flems, Annette Kouwenhoven, Arlette Kerkhof, Arne Vermeer, Arthur
Meijer, Arvand Pourabbasi, Ayla van der Pasch, Bart
Hoogboom, Bart Witte, Bob Witman, Boo Van der
Vlist, Brad Wursten, Brechje Mansholt, Caroline
Hulsteijn, Cécile Espinasse, Cees Verhoef, Chefren
Agatowski, Christian Hoven, Clement Caret, Coralie
den Adel, Danicha Leliveld, Denise Swanborn, Dirk
Bosch, Dirk Wijnalda, Edwin Verhoeven, Erik Kessels, Estelle Terraren, Felix Dorer, Felix Mollinga,
Florian Hupkes, Franklin van Doesburgh, Friso Smit,
Friso Wiersum, Giel Ranzijn, Gitte Nygaard, Golnar
Abbasi, Guido Ooms, Harry Aalbers, Harry Kassing,
Heinz Schiller, Hendry Meinten, Hennie Peek, Inge
van Oudenallen, Ingmar Heytze, Jacolien de Jong,
James Bryan Graves, Jan Jansen, Janneke Absil,
Jasper van den Berg, Jeroen Winkelman, Jip van
der Hek, Jorgen Koolwijk, Josee Marsille, Josephine
Baan, Joyce Overheul, Judith Schuil, Jules Beekwilder, Karin Snoeijer, Karolien Buurman, Kees Elfring,
Kees Jasperse, Kijke de Kok, Kirsten Algera, Lauren
Traugott-Campbell, Laurens Groskamp, Lennart
Jaspers, Leonne Roodnat, Lies Willers, Liesbeth
van Holten, Liesbeth Veldman, Linda Marings, Lisa
Deijl, Liselot van der Speld, Lucas Janssen, Lucas
Maassen, Lukas van Santvoort, Maaike Koekkoek,
Maaike Lauwaert, Maarten Davidse, Machteld van
de Putte, Maria Hlavajova, Maria Wursten, Marie
Otsuka, Marie-Jose Bremer, Marieke den Ouden,
Marieke Sonneveld, Marjan Heijkamp, Marjolein
Sponsolee, Mark Hogerwerf, Mark Thur, Martijn
Hommes, Martina Raponi, Martina van de Woude,
Mary Westenbrink, Maureen Baas, Merel van Nus,
Michelle Kasprzak, Michiel Linsker, Mick de Bruin,
Mijke de Kok , Ming Sho Tang, Nelly van der Geest,
Oliva Garcia, Pietro Degli Esposti, Rene Boot, Richard van der Tol, Robbert Maas, Robert Zandvliet,
Robin Bhaggan, Roderigo von Flach, Roelof Stuurman, Roger Teeuwen, Ron Faas, Ronald Besemer, Ronald Roijan, Sandra Constant, Saskia van Dockum,
Sebastiaan Dieleman, Sietske Klooster, Simon Angel,
Simone Holleman, Sjoerd Westbroek, Sophie Krier,
Stefan Arensman, Stephanie Timp, Steven van der
Veld, Studio Rooiejas, Sylvain Tegroeg, Tabo Goudswaard, Tanya Hendrix, Tessa Goffman, Theofanis
Dalezios, Timo Wentink, Tjerk Ridder, Tom Bakkum,
Tom Straeter, Trudy Miltonburg, Vanessa Jane Phaff,
Vera Otte, Vincent Kranenburg, Vincent Veenenberg,
Wendy Cornelis, Werkgroep Kunstmanen, Wesley
Bosma, William van Tiggele, Wim Bouwhuizen,
Woonbestuur Cambridgelaan, Woonbestuur Casa
Confetti
En de vele hoogleraren, studenten, medewerkers,
vrijwilligers, studentenverenigingen, beveiligers,
schoonmakers, workshopdeelnemers en de vele
deskundigen van het Utrecht Science Park die bereid
waren mee te denken en doen met de zoektochten van
het Department of Search.
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Productieleiding
Antwan Cornelissen

Producenten
Maaike Boersma, Matthijs van Meeuwen, Trudy
Hekman, Joyce Roskamp, Planemos (Mark Thur,
Merel Somhorst, Emile Miedema)
Locatiemanagers
Ann de Vries, Martijn Winkelman

Laurent Tixador

NATURE HELPS
MAN / MAN HELPS
NATURE

Bureau d’Etudes

Coördinatie participanten & vrijwilligers
Hanneke Hulshof

POWER MAP USP

Communicatie
Eveline Mulckhuyse

maakte een uitgebreide kaart
van de machtsstructuren
op het
Campagneconcept
& design
Dietwee
merk, ontwerp,
Science
Park.communicatie
Zij organiseren
onderzoekt de wederzijdse
een protestmars om wetenDeelnemende kunstenaars
afhankelijkheid van mens en
schappers
op te
roepen
voor
Bureau
d’Etudes, Friendly
Stalking,
Cynthia
Hendriks,
Blankensteyn
natuur. Natuur helpt hem torens Hathaway,
een Arne
bottom
upVan
aanpak
van het
Marsille & Alexander Prinsen), Monnik
te bouwen en tovert onherberg- (Guidoklimaatprobleem.
(Christiaan Fruneaux & Edwin Gardner),
zaam asfalt om tot groen.
Maarten Vanden Eynde, Read-in (Svenja Engels,
Annette Krauss, Laura Pardo & Ying Que)
Roel Roscam Abbing, Melle Smets & Kris De
Decker, Helmut Smits, Laurent Tixador

Melle Smets
& Kris De Decker

HUMAN
POWER PLANT

Hogeschool Utrecht
Anouk van de Giessen, Arie-Jaak Verkade, Bram
Striezenau, Caroline Maessen, Christina Chamorroperez, Cleo Ribbens, Cristina Chamorro Perez,
Daan Janssens, Dylan Bosch, Erlijn Eleweg, Gerben
van den Hoof, Gwydion Oostvogel, Hendrik Bolscher,
Herman Bollemaat, Jeanette Verstappen, John
Bouwman, Kitty Vreeswijk, Lars Hendriks, Lenneke
Kok, Lex Baart, Luuk Roelofsen, Marijn van der
Veen, Minke Noordermeer, Mitchell Gonzalez, Nadia
Verdeyen, Nelly van der Geest, Niels van den Broek,
Raymond Pieters, Reint Jan Renes, Rens Aalbers,
Richard van Leeuwen, Saskia Hanssen, Sjoerd Cornelisse, Stijn Andreas, Take de Vries, Tim van Eijl,
William van den Hul, Wouter Nijenhuis

Met speciale dank aan
Bart Cosijn, Coby Noordhof, Floris de Gelder, Gerard
van Buiten, Hans Clevers, Hans Lutz, Hans van Soelen, Henny Peek, Jos van Gemert, Leonie Vernooij,
Leunie van Zwieten, Monique Mourits, Ruut van
Rossen, Timo Bierhoff.

Friendly Stalking

laat wetenschappers kunstenaars lange tijd achtervolgen om
een portret van hen te maken.
Wat kunnen zij van elkaar leren?

vragen zich af of het Science
Park ook op spierkracht kan
draaien. Hoeveel Human Power
Plants zijn nodig om de hele
campus van energie te voorzien?

www.zerofootprintcampus.nl
www.departmentofsearch.nl
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