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e gedroom de

S VAN
Een d uurzame toekomst vol ruimte

voor onderzoek en

exper¡ment gaat de oude kleurstofTenfabriek

tegemoet: De warner Jenkinson aan de Kleine Koppel.
Althans, als de toekomstplannen ook daadwerkelijk
doorgaan. Al tien jaar maken kunsten aars,
th eate rm a ke rs, weten scha ppers en onderzoekers
Harmen Zijp tiidens de
Monumentendag.

uan de toekomstplannen o[) Open

door Anne Vernooij

gebruik van de panden op het fabrieksterrein.
Binnenkort leggen zij een bod optafel.

coöperatie, samen willen zij De is lid van het
voedseicollectief.
War kopen. ,,Denk maar aan de
zuivelcoöperaties van vToeger. Alle initiatieven
Boeren hadden toen geen geld om tot,ontwikkeling die op,dit terrein
komen zijn los_
Harmen Zijp, theaterman en een

van_de initiatiefnemers, leidt ons
rond in de werel.d van De War. Hij

overhandigt het boek met daariri
de plannen voor de toekomst en

geeft er
groen aardappelschil_
.een
mesje bij. ,,Ory_de geheirire pagi_

na's te openenilacht hij.

Bod
De fabriek is momenteel van de
gemeente, binnenkort Iigt er een
bod op tafel. De huidigõ ge¡rui_
kers hebben zich verenïgd"in een

een melkfabriek op te richten, als

collectief kon dit weli legt Harmen uit.
De woordvoerder van de gemeente
geeft aan dat zii eerst gaan bekiìken hoe realistiöch en haalbaar de

plannen zijn, voordat zrl een reactie kunnen geven. Feit is dat de cooperatie nu al tien jaar d¡aait zon_
der subsidie. Vijftig tot honderd

mensen^ maken dagelijks gebruik

van de faciliteiten op het fã¡riek_
sterrein., Een veel grotere groep
mensen heeft wel eens een lãzinþ

of een voorstelting bijgewoond.,

oT

vast ontstaan, niet winstgericht of
met een van tevoren bepãald ver_

dlenmodel. De War wil ðen broed_
plek zijn voor nieuwe ideeën en
initiatieven. ,,Vaak kun je pas op
langere termijn het nut äi"i, vooi
de maatschappij."

Universiteit
Harmen geeft een duidelijk voor_
beeld. ,,Op een gegeven moment
kregen wij het idee om d9 Univer_

siteit Amersfoort op te richten.
Ooit zijn de grote ùniversiteiten

toch ook begonnen met een clubje
wetenschap-pers en nieuwsgieri{e

mens€n.".Met een grote glimlaãh
vertel_t_hij dat ze eãn grõot bord

met 'Universiteit Ameisfoort' op
de gevel spijkerden. Iemand diè
onderzoek doet naar historische
watersystemen meldde zich. Sa_
men met een gfoep wijwilligers
heeft hij toen de oude watersyste-

men in de buurt van Amersfoort
onderzocht. In de Middeleeuwen
had men namelijk al een visie oo
waterbeheer. Een beek die hogeì

ligt dan het landschap is uitgegia_
natuurlijkðuiijze

ven, en is niet op

ontstaan. Opeens toonden de Wa_
terschappen interesse in dit on_
derzoek, het levert wèllicht intã_
ressante informatie op voor het

ttyjdjse waterbergingswaagstuk.
,,Universiteit Amersfoort is nu al

geen loze kreet meer.',

Restaureren
zorn
er

is
gepleegd aan de fabriek: O"

Oiri:

nen zijn verrot, het lekt en overäl
staan_bakjes water op de grond.
Het plan is om de fabriek in-fasen

meer dan honderd jaar industriële

bouwgeschiedenis zien. De bak_

Een opbloeiend

initiatief op
een verva llen
het Repair Cøfé repøreren rnensen elkøørs
spullen.

fabrieksterrein

Groentedag
rodg loods is enorrn hoog, een
Belgische acrobaat oefent- hier
zijn kunsten. In de loods staat een
toonbank met een grote weeg_
schaal erop, wijdag is het groentã_
dag. Dan kun je hier je þoente,
pe_

Ac hte rgro n d

DøfL

De Wør. Rechts de betonskeletbouw
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uit de lA,ren zestig en zeuenti.g.

'Overal wonen creatieve mensen, je moet ze al leen bij elka ar brengen'
fruit en zuivel van telers uit de regio kopen. Tenminste, als je lid
bent van het voedselcollectief én
actief meehelpt. 'Van ingevlogen
boontjes uit Kenia naaf groenten
van het seizoen uit de streek'. Een
voedselcollectief is ontstaan uit
een particulier initiatief en bestaat òok aI i¡ Amsterdain, Den
Haag en Tilburg.

zijn niet meer alleen consument."
In een van de werkplaatsen kunnen mensen een voorstelling bijluisteren naar een lezing
van bijvoorbeeld een historicus of
een wetenschapper. ,,Aan het ei¡d
vragen we mensen zelf na te denken over wal ze het waard vinden
en willen geven." Opmerkelijk is
dat een lezing veeL meer oplevert
dan een theatervoorsteìling.
\ry'onen of

,,Eigen initiatief is heel belaagrijk, want gemeenten en overhe-

NEMO

den hebben steeds minder geld'j

Harmen Zijp heeft ooit scheikun-

vertelt Harmen als we de oude
binnenplaats op lopen. ,,Mensen

de gestudeerd, maar maakte alweer lang geleden de overstap

van dê fabriekspanden.
,,We hebben een wetenschapper
Ieren kennen die onderzoek doet

Onder andere Science Center
NEMO in Amsterdam heeft deze

totaal geen gevolgen van dat gif."

vindingen van oude materialen.
De bezoeker waagt zich geregeld
af of het kunst is of wetenschap.

interactieve installaties gebruikt
voor een expositie. Binnenkort
opent het Knopjesmuseum in de
rode loods haar deuren, de bezoeker mag de i¡stallaties en uitvindingen dan aanraken en uitproberen.

Gif
Als we door de rode loods lopen,
begroet de Belgische acrobaat ons

wiendelijk, en komen we uit op
het enorme terein achter de fabriek. Het staat nu nog vol met
containers en bouwmaterialen,
maar in de toekomst ]<omt hier
een eetbare tuin. Er zitten in de
grond nog twee grote cilindervormige bassins van de vroegere waterzuiveriag. ,,Op die bassins wiLIen we twee enorme lichtgewicht
constructies maken, een soórt ronde'kassen voor de stadslandbouw.
Er is vast een groep mensen die
hier graag aan mee'lrrl werken."
Arti,sts' impression

Het plan is om in de koepels
warmtewisselaars te hangen om
o

an het toekornsti.g

e

fabri.ekscompleæ.

gebruiken voor de verwarming

naar het theater. Samen met drie
mannen richtte hij 'De Spullenmannen' op. Hjer in De War maken
zij aI jaren experimentele theatervoorstellingen, installaties en uit-

zo energie op te vangen en weer te

naar planten die gif halen

uit

de

grond. Sommige planten halen
één bepaald soort gif uit de bodem, 'ü/eer anderen ondervinden

In de zwaar vervuilde bodem zit

veel afval, genoeg om jarenlang
onderzoek te doen.

Fabl,ab
In de toekomstige tuin staat nu aI
het Fablab, het maakt deel uit
van het wereldwijde netwerk van
Fablabs. Er is een open werk-

plqats met digitaal gèreedschap
die in principe voor iedereen toegankelijk is. Bijzonder van Fa-

bl,ab Amersfoort is dat er'geen

subsidie aan te pas is gekomen. De

3D-priater die er staat is zelf i¡
elkaar gezet, en de lasersnijder is
van Chinese komaf. Er is al wereldwijd interesse getoond in de
manier lrTaarop dit Lab zonder
subsidie tot stand is gekomen.

Terwijl we het terrein aflopen
komt de gedachte op dat er wel
veel creatieve mensen i¡ Amersfoort wonen. ,,Overal wonen crea-

tieve mensen'j merkt

Harmen
droogjes op. ,,ZeIfls in het kleinste
dorpje in Noorwegen waar ik een
tjjdje gewoond heb. Je moet ze aIleen bij elkaar zien te brengen."

