
Straatlokaal 
buurten in de stad

In drie Utrechtse wijken wordt een container gevuld met gevonden materiaal uit de buurt waarmee binnen 
een week een huisje wordt gebouwd. Vervolgens verhuizen deze drie bouwwerken naar de Neude waar ze 
samen een paviljoen met bar en programmering vormen. 

5 t/m 10 mei Neude, Utrecht |  www.foundationprojects.eu 
Een sociaal ontwerpproject van Foundation Projects i.s.m. Born Digital en Sonostruct ~ 

CONTAINERHUIS
Een bouwcontainer waar een huis uit groeit. Dat was in eerste instantie het idee voor een logo van Stortplaats van 
Dromen, het ontwerpbureau van Rikkert. Jet vond het te ingewikkeld voor een logo maar meer iets om in het echt  
te doen. 

FOUNDATION PROJECTS
Twee jaar later is het zover. Tijdens het internationale Public Design festival in Milaan realiseren ontwerpers Rikkert 
Paauw en Jet van Zwieten hun eerste zelfgemaakte huis onder de naam Foundation. Er wordt een container neergezet 
op de parkeerplaats van een supermarkt in een volksbuurt en Jet en Rikkert trekken met een klein team de wijk in om 
spullen te verzamelen. Niet alleen spullen van de straat, ook restjes hout uit schuren, in onbruik geraakte meubels 
van zolder en afgedankte interieurs van lokale ondernemers worden meegegeven voor het project. In een week tijd 
transformeert de container tot een compleet gebouwtje, inclusief bar. Tijdens het festival groeit deze bar uit tot een 
ontmoetingsplek waar mensen elkaar hun oude spullen laten zien en samen koffie drinken. 

THUISSTAD UTRECHT
Dit project krijgt een vervolg in Wenen tijdens de Vienna Design Week van 2010 en opnieuw tijdens het Milanese Public 
Design Festival in 2011. In elke wijk ontstaat een totaal ander bouwwerk met materialen die herkenbaar zijn voor deze 
plek. Mede dankzij een subsidie van de Provincie Utrecht voor jonge talentvolle makers is nu thuisstad Utrecht aan de 
beurt. 

STRAATJUTTEN IN DRIE WIJKEN
In april vestigen de ontwerpers zich met hun team een week in Wittevrouwen, Kanaleneiland en Leidsche Rijn met 
een container. Met bakfietsen struinen ze de buurt af, straatjuttend en rondvragend, op zoek naar bouwmaterialen en 
oude meubels. Hiermee bouwen ze in iedere wijk een huis met de container als basis (foundation). Bewoners kunnen 
ook spullen komen brengen en eventueel meebouwen. Gelijktijdig wordt er gefilmd en worden er geluiden opgenomen. 
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PAVILJOEN OP DE NEUDE
Na drie weken jutten en bouwen verhuizen de gebouwtjes naar de Neude, waar van 5 tot en met 10 mei een paviljoen 
met bar wordt geopend met de naam Straatlokaal. Straatlokaal wordt voorzien van een simpele programmering met 
muziek, ontbijtdebatten en sprekers uit de wijken. Op de drie gebouwtjes wordt door middel van videomapping het 
verhaal achter de gevonden materialen geprojecteerd op de desbetreffende onderdelen. Denk hierbij aan een portret 
van een buurtbewoner of beelden van een rommelzolder, verbouwing, of braakliggend terrein. Muziek en soundscapes 
(door Sonostruct~ en Jacob van de Water) gemaakt met de audio-opnames zijn te horen in het paviljoen. Bezoekers 
krijgen zo een gelaagd inkijkje in drie diverse Utrechtse wijken. 

ONVERWACHTE ONTMOETINGEN
Kenmerkend voor de Foundationprojecten is de innovatieve manier waarop gevonden materialen getransformeerd 
worden, de ruimte voor onverwachte inbreng, en de wijze waarop Foundation lokale partijen met elkaar verbindt 
tijdens de projecten. “Uit alle lagen van de bevolking komen mensen opdagen. Mensen die op straat hangen, maar ook 
architecten, mensen uit de buurt die spullen doneren en design-geïnteresseerden. Eén van de doelen van Foundation 
is dat er verbinding en gesprek ontstaat tussen mensen met verschillende achtergronden en dat is tot nu toe bij alle 
projecten gebeurd. Daarom gaan we gewoon door.” 

straatjutten en bouwen
2-8 april Leidsche Rijn Hof ter Weydeweg 
9-15 april Wittevrouwen pleintje op kruising 
Bollenhofsestraat en Zandhofsestraat
16-22 april Kanaleneiland-Noord Pearsonlaan  
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filmpjes: www.vimeo.com/channels/foundationprojects 
foto’s: www.flickr.com/photos/foundation-projects/sets

facebook: www.facebook.com/foundationprojects 
twitter: @foundation030 / #straatlokaal
 
contactpersoon 
Jet van Zwieten 
info@foundationprojects.eu
06-424 77 182
 
 
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de 
Provincie Utrecht en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
Met dank aan Van Vliet groep, Dutch Game Garden,  
Workx en de Vechtclub. 
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