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Woord vooraf

Bij de oprichting van Platform M3 architecten is kritisch gekeken naar de inhoudelijke kant van het thema 
duurzaamheid. Waar ligt momenteel de nadruk in Nederland en hoe verhoudt Platform M3 architecten 
zich daartoe? Het thema duurzaamheid lijkt op dit moment vooral een discussie te zijn over het middels 
techniek terugdringen van energieverbruik en daarmee van CO2 uitstoot. Anneleen Kenis en Matthias 
Lievens stellen in hun boek “De Mythe van de Groene Economie” terecht dat we op een punt zijn aanbeland 
waar we de duurzaamheidsdiscussie nog maar tot één probleem hebben teruggebracht: die van teveel 
CO2  “ …Een economisch en technisch probleem… dat via het juiste management kan worden opgelost. 
Het maatschappelijke en politieke vraagstuk… wordt via de markt aan het zicht onttrokken… Het lijkt alsof 
technologie alles kan oplossen. De grote maatschappelijke keuzes waarvoor we staan worden vakkundig 
geneutraliseerd.” De Myhthe van de Groene Economie, postpolitiek, pag 72,73

Waar zijn de ecologische en sociale belangen gebleven waar de Brundtland commissie in 1987 over 
sprak? Wij zijn van mening dat er momenteel en te grote nadruk ligt op het behouden van bestaande 
economische belangen en zeker op het gebied van (fossiele) energie. Met onze projecten proberen 
we vanuit het oogpunt van evenwicht dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij ecologische en sociale 
belangen binnen het thema duurzaamheid. 

Voor de ARC 13 award dienen wij het project Huis van Overvloed in. Dit project leunt sterk op de gedachte 
dat we in Nederland heel veel spullen over hebben, die ongebruikt in schuurtjes of magazijnen staan te 
verstoffen om uiteindelijk dan maar te eindigen op een vuilnisbelt of in een verbrandingsoven. Maar het 
zijn niet alleen materialen die over zijn. Ook tijd, kennis en gereedschap blijken in ruime mate voorhanden 
te zijn. Door deze “sociale overwaarde” slim met elkaar te verbinden hebben we, zonder tussenkomst van 
geld, met circa tweehonderdvijftig vrijwilligers een werk- en ontmoetingsplek van ruim 100 m2 weten te 
realiseren. 
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Begin bij het begin

In de zomer van 2010 liepen Nils Roemen en Gerrit Snijders door hun buurtje. Ze belden bij de huizen aan 
en vroegen aan hun buurtbewoners of ze misschien nog een stukje hout hadden waar ze niks meer mee 
deden. Velen bleken dit te hebben en aan het eind van de dag hadden ze meer dan genoeg hout bij elkaar 
verzameld om een tafel te maken. Sociaal ondernemer Juul Martin zag dit en dacht: Als er al genoeg 
hout is om een tafel van te maken, dan moet het ook mogelijk zijn om van restmateriaal een heel pand 
in elkaar te zetten. Met dit idee mailde hij Platform M3 architecten. “Kan jij een werk- en ontmoetingsplek 
ontwerpen die gemaakt is van spullen die over zijn, waar iedereen aan mee kan bouwen en waar geen 
geld in omgaat?” Dit was in essentie de vraag. In tegenstelling tot gangbare bouwprojecten bleef het ook 
bij deze informatie. Er was geen PVE, geen locatie, geen idee over omvang, geen idee welke materialen 
er dan over zouden zijn en geschikt om mee te bouwen om nog maar te spreken over welke gemeentelijke 
procedures hier mee gemoeid zouden zijn.

De ideeën liggen op straat

Er moest dus eerst worden bedacht wat er aan materiaal over zou kunnen zijn. Kan je daar mee bouwen 
en hoeveel heb je dan nodig? In 2010 werden er een aantal bouwprojecten in de buurt van Platform 
M3 architecten gerealiseerd. Het viel ons op dat de stapels met pallets met de week groeiden en er ook 
geen aanstalten werd gemaakt om ze af te voeren. De stapels groeiden en groeiden en bleven maanden 
buiten liggen. Het leek erop dat niemand ze echt nodig had. Zouden ze soms over zijn? Het vormde 
samen met stoeptegels een eerste aanzet om een denkmodel te ontwerpen, in eerste instantie vooral 
om grip te krijgen op hoeveelheden. Dit resulteerde in een sober en makkelijk te realiseren ontwerp waar 
de pallets plat gestapeld werden op een ondergrond van stoeptegels. Hiervoor zouden 2244 stoeptegels 
en 1150 pallets nodig zijn. Voor de volledigheid werd er ook een duurzame ambitie uitgesproken door 
zelfvoorzienend te willen zijn op voorzieningen als water, electriciteit en riolering.
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sociale overwaarde tafel
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houtmijnen op straat: pallets



6

het pallethuis:
- 13x15x3,5 meter

- 2244 stoeptegels

- 1150 pallets

- 182 m2 vloer wanden plafond

- 175 m2 OSB platen voor dak

- .........

- .........

het eerste denkmodel, grip krijgen op hoeveelheden, neerzetten van een ambitieniveau
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Take your pick 

Deze informatie, referentiebeelden en impressies werden eind oktober 2010 aan wethouder Jan van der 
Meer, gemeente Nijmegen, gepresenteerd. Om maar meteen to the point te komen: er werd een kaart op 
tafel gelegd en gezegd “Ga het maar doen, en kies hier maar wat locaties uit die jullie leuk vinden, dan 
gaan wij onderzoeken of die plekken geschikt zijn.” Dat hier bleek het plan gebied te zijn voor het project 
“Ruimte voor de Waal”, één van de grootste civiele projecten van Europa. Nabij Lent krijgt de Waal een 
nevengeul om zodoende meer waterbergingscapaciteit te krijgen bij hoge waterstanden van de Waal. In 
ruil voor een stuk grond vroeg de gemeente ons of ze het pand mochten gebruiken als vertrekpunt voor 
rondleidingen met buitenlandse gasten die het project “Ruimte voor de Waal” komen bekijken.

Zo hadden we ineens een ruimtelijk model en een potentiële locatie. Met die gegevens belde Juul de 
lokale krant de Brug en de Gelderlander om ons verhaal te vertellen aan de rest van Nijmegen en de 
provincie. We eindigden met een oproep om naar onze informatiebijeenkomst te komen als het je leuk 
leek om mee te doen. Op die avond kwamen circa zeventig mensen die meer dan vijfhonderd ideeën, 
leads of netwerkverbindingen opleverden. Het werd tijd om dit allemaal te organiseren. Diezelfde avond 
werden verschillende groepen gevormd: ontwerpteam, communicatieteam, logistiekteam en handjesteam. 
Met Platform M3 namen wij het voortouw bij het ontwerpteam waar het ontwerp in constructief, bouw- 
en uitvoeringstechnisch opzicht verder werd uitgewerkt. In ruim één jaar tijd is met professionals het 
hele ontwerp doorgelopen. Want hoe bouw je met stoeptegels, pallets en ander materiaal dat niet per 
definitie voor bouwen bedoeld is? Hoe zorg je ervoor dat je geen natte voeten krijgt, dat alles wel wind en 
waterdicht wordt uitgevoerd?
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5 Voorontwerp inrichtingsplan

HIER!!

plangebied “Ruimte voor de Waal”, uiteindelijke locatie
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eerste informatiebijeenkomst, opkomst zeventig man, resultaat vijfhonderd post-its met ideeën 
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Binnenste buiten

In het voorgaande werd het wat simpel gezegd: er vormden zich een aantal groepen en “als vanzelf” werd 
het ontwerp verder ontwikkeld. Uiteraard ligt het een stuk complexer. Hoe organiseer je een groep van, 
toen nog, zeventig vrijwilligers? Hoe organiseer je überhaupt als je formeel gezien geen organisatie bent 
en er formeel gezien ook geen leiders zijn? De groepen ontstonden voornamelijk door te benoemen wat 
handig zou zijn voor het bouwproces en de communicatie intern en extern. Per groep verzamelde zich 
mensen met een gedeelde interesse voor bouwen, communicatie, logistiek of PR. Binnen elke groep 
werd er op gelijkwaardige grond ideeën uitgewisseld om al doende tot de beste, efficiëntste, leukste of 
origineelste oplossing te komen. 

Het behoeft geen nadere uitleg dat per groep vanaf “scratch” moest worden begonnen. Voornaamste 
uitdaging in het begin was om voor continuïteit te zorgen binnen het vormend proces van elke groep. 
Anders gezegd hoe zorg ervoor dat je vooruitkomt als groepen een flexibele, wisselende samenstelling 
hebben? Wie bewaakt de voortgang en zorgt dat de juiste informatie op de juiste plek komt? Mensen 
die tijd, zin of de kennis hadden, wierpen zich op om groep coördinator te worden. Met hedendaagse 
communicatiemiddelen als google groups en google docs werd informatie gedeeld, transport geregeld of 
bijenkomsten georganisseerd. Echter, al snel werd duidelijk dat deze online tools tot grote stromen emails 
leidden. Tijdens een van de “HvO sessies” in maart 2012 opperde Thijs van Laar om een planningstool 
speciaal voor het Huis van Overvloed te programmeren. Uiteindelijk werd dit de “Waardeverbinder”, in 
feite een online agenda waar vrijwilligers en geïnteresseerde een profiel kunnen aanmaken. Daar geven 
ze aan wie ze zijn, wat ze kunnen en wanneer ze beschikbaar zijn. Beheerders kunnen in deze omgeving 
activiteiten aanmaken: geplande klussen, benodigde materialen, gereedschap of mensen. Iedereen die 
is aangemeld, krijgt via email een bericht als er in de waardeverbinder een activiteit is aangemaakt. 
Mensen uit de groep kunnen dan zelf inloggen en aangeven waar ze aan bij willen dragen. Een dag voor 
de geplande activiteit ontvangen alleen die mensen een herinneringsmail. Vraag en aanbod wordt zo op 
een uiterst eenvoudige manier aan elkaar verbonden. Daarmee is de Waardeverbinder een zeer effectief 
en toegankelijk planningsgereedschap geworden voor dit project. 
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niet alleen bouwen maar ook plannen, logistiek, PR, programmeren en netwerken
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Ook bij het ontwerp en bouwproces viel er meer dan genoeg uit te zoeken. Voornaamste uitdaging hier 
was om het ontwerp een grote mate van flexibiliteit te geven zonder daarmee het architectonische beeld 
wezenlijk aan te tasten of de uitvoering te problematiseren. Flexibiliteit was niet zozeer een issue vanuit 
gebruikersoogpunt als wel vanuit materiaalstromen. Van veel materialen was nog onbekend of ze wel 
over zouden zijn. Pallets en stoeptegels waren inmiddels vaste ingrediënten maar zouden er wel genoeg 
pallets te vinden zijn voor dit ontwerp? En hoe zou het pand worden geconstrueerd of geïsoleerd en 
wind- waterdicht gemaakt worden? Om dergelijke onbekende parameters te kunnen opvangen, besloten 
we het gebouw in een twee hoofdstructuren te ontwerpen op een dusdanige manier dat ze onafhankelijk 
van elkaar gebouwd of aangepast konden worden: de constructieve structuur en de interieur structuur. Bij 
beide structuren werd bekeken wat de alternatieve materialen voor uitvoering zouden kunnen zijn. Vanuit 
architectonisch oogpunt was het wenselijk om gevel, trap en balustrade uit te voeren in pallets. Voor de 
vloer, binnenwanden, dakconstructie en veranda waren alternatieven mogelijk. Mochten we niet genoeg 
pallets vinden, dan was er dus een grote mate van flexibiliteit in de te gebruiken hoeveelheid. Zo werden 
er ook bandbreedten aangegeven voor o.a. de fundering en dakconstructie. Twee lagen stoeptegels 
zou afdoende moeten zijn, maar drie lagen was beter. Op bouwfysisch vlak zijn de materialen lang 
onduidelijk gebleven. Maar juist door de onafhankelijke interieur structuur, kon er gewerkt worden aan 
de constructieve structuur en verder gezocht worden naar materiaal voor isolatie, wind- en waterdichting 
zonder de continuïteit en uitvoerbaarheid van beide structuren te vertragen of te verstoren.
 De oplossingen en ideeën werden niet alleen “achter de tekentafel” bedacht, maar ook in 
workshopsessies getest om ze verder te kunnen optimaliseren. Zo kwamen we op het idee om pallets 
niet te stapelen maar rechtop te zetten. Dit zou namelijk vijftig procent aan pallets gaan besparen. Onder 
begeleiding van een constructeur en aannemer werd gezocht naar de meest stevige hoekoplossing en 
draagkrachtigste gevelopbouw. De constructieve structuur zou worden opgebouwd uit twee lagen pallets. 
In horizontale zin verspringen de lagen met een palletdikte om zo tot een solide hoekdetail te komen. 
In verticale richting is een halfsteensverband aangebracht. Dit gaat spatkrachten tegen op de verticale 
snedevlakken, doordat er afwisselend tegenover een snedevlak altijd een doorlopende palletstringer loopt 
(zie details). Tegen deze constructieve schil kan de interieurschil worden gezet die alle bouwfysische 
voorzieningen als isolatie en dampremming bevat. Tijdens de workshops bleek dat het mogelijk moest 
zijn om alles in elkaar te schroeven. Vanuit de gedachte dat iedereen mee kan bouwen is dit een ideale 
werkmethodiek aangezien iedereen wel een zaag of boormachine kan hanteren. Nog een bijkomend 
voordeel was dat na verstrijken van de tijdelijke vergunning, het pand niet gesloopt hoeft te worden maar 
in zijn geheel te demonteren valt. Zo zou je het Huis van Overvloed ook weer ergens anders op kunnen 
bouwen. In ieder geval blijven de materialen zonder downcycling bruikbaar voor andere doeleinden.  
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workshop hoe maak ik een constructieve wand van pallets
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doorontwikkelen bouwkundige oplossingen werken door in het uiteindelijke ontwerp
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Mijn leven in puin

Het gaat wat ver om voor deze inzending alle ins en outs te bespreken zoals dat in het voorgaande is 
gebeurd. Ook op het gebied van communicatie, organisatie en logistiek is er het nodige ontwikkeld en 
op touw gezet, maar ik beperk me hier tot het bouw gerelateerde gedeelte. Het is zonneklaar dat je 
met ruim tweehonderdvijftig vrijwilligers en handige online tools, zoals de voor ons speciaal ontwikkelde 
waardeverbinder materiaal, tijd en kennis aan elkaar kunt koppelen en een Huis van Overvloed kunt 
bouwen zonder tussen komst van geld. Toch wil ik u enkele opmerkelijke verhalen niet onthouden. Deze 
worden zoveel mogelijk chronologisch en volgens bouwuitvoering besproken.

Grondwerkzaamheden:  
Eén van de eerste dingen die moest gebeuren was het uitgraven van de locatie voor het grof puin bed. 
De gedachte was dat regenwater beter de grond intrekt en dat eventueel grondwater moeilijker aan de 
oppervlakte kan komen door kortsluiting van de capillairen. We hadden geen machines daarvoor en helaas 
lag er onder het gras voor een groot gedeelte en betonnen terras opgemaakt uit blokken van 30x30x30cm. 
Gelukkig hadden we een stagiair wiens buurman een graafmachientje achter in zijn tuin had staan. Deze 
buurman vindt het leuk om in zijn vrije tijd gaten te graven. We dachten aan een sleuvengraver en dat 
was al een mooie verlichting van de handarbeid. Echter, op de dag van afgraven kwam er een oplegger 
aanrijden met daarop een flinke graver. Met een paar flinke scheppen was de bouwlocatie in een paar 
uurtjes op het juiste niveau afgegraven. Hadden we dit met de hand moeten doen, dan waren we zeker 
weken bezig geweest.

Fundering:
Een blik op marktplaats en je ziet al vrij snel dat veel mensen af willen van de standaard dertig bij dertig 
centimeter betonnen terrastegel. Vaak gaat het om enkele vierkante meters. Soms loop je ook mensen 
tegen het lijf die er eerst een verzameling van maken. Een man uit Wijchen had er vijftienhonderd en 
een boer uit Ooij nog eens vijfhonderd. Meer dan genoeg op een gestapelde fundering van drie lagen 
betontegels te maken. We waren nog maar goed en wel bezig met het leggen van die stoeptegels of de 
gemeente Nijmegen belde ons met de vraag of wij iets konden met achtduizend betonklinkers. Ze hadden 
er bij een bepaald project teveel besteld en konden het niet wegzetten bij andere projecten. Opslaan bleek 
te duur. Voor ons een mooie kans om de ondergrond nog steviger te maken.
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grondwerkzaamheden
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funderingsmateriaal: tweeduizend stoeptegels, achtduizend betonklinkers
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Wanden:
Pallets vormen het hoofdbestandsdeel van het ontwerp Huis van Overvloed. Het heeft zeker in het 
begin lang geduurd om materialen te vinden die over zijn. Dit komt met name omdat je als project eerst 
naamsbekendheid moet kweken. In de beginperiode was niet altijd iedereen 100 procent overtuigd dat het 
project zou kunnen slagen. Maar we hadden goede hoop. Eén van onze vrijwilligers was twaalfhonderd 
pallets op het spoor gekomen, maar toen hij belde kreeg hij te horen dat ze net de dag ervoor door de 
shredder waren gegaan. Erg jammer, maar het gaf wel aan dat er dus grote hoeveelheden waren. Niet 
veel later kregen we een telefoontje uit Emmerich am Rhein van de firma T&A. Zij hadden nog wel wat 
scrap pallets liggen. Of we er iets mee konden? Nu sta je niet meteen te juichen bij de term “scrap” en 
al helemaal niet als een ex-medewerker die ons had getipt je vertelt dat je misschien veel pallets moet 
herstellen en samenstellen om tot bruikbare units te komen. Maar wat bleek? Het ging om Amerikaanse 
eikenhouten pallets voor het grootste gedeelte in goede staat. T&A krijgt deze met regelmaat binnen 
vanuit overzeese transportstromen. Amerikaanse pallets zijn gemaakt in inches en europees transport is 
gemaatvoerd in centimeters. Ze konden er dus eigenlijk niet zoveel mee. Terug verschepen kost te veel 
geld dus na circa vijf jaar buiten te hebben gestaan, stonden ze op stapel om door de shredder te gaan 
en dienst te doen als biomassa. De directeur was zo blij dat hij ervan af kon dat hij ook nog eens aanbood 
om ze te komen brengen.

Bouwopleiding:
Het is geen nieuws meer, de bouw heeft het zwaar in deze crisis. Dit geldt niet alleen voor werken in 
de bouwsector maar ook voor het volgen van een opleiding in de bouw. Via de Bouwopleiding Regio 
Nijmegen (BORN) kwamen we er achter dat veel van hun studenten bij gebrek aan stageplekken nauwelijks 
praktijkervaring konden opdoen. Uit nood geboren werden leerdoelen zoals het maken van een dakkapel, 
het metselen van een muurtje maar nagebootst in de leslokalen op school. Zaligmakend is deze situatie 
voor de opleiding niet. “Of het Huis van Overvloed iets kon betekenen als bouwproject?” Wij brachten de 
opleiding en gemeente met elkaar in contact, er werd een bouwbedrijf met leermeester geregeld en voor 
zes weken konden wij gebruik maken van drie werkkrachten die in die periode de gehele constructie in 
elkaar hebben gezet. Door hun inzet kreeg de uitvoering van het Huis van Overvloed een ongelofelijke 
impuls. Nu was er eindelijk zichtbaar resultaat en dat merkte we in de toename van nieuwe vrijwilligers.
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“met inches kunnen wij prima uit de voeten”
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BORN studenten Stijn en Mark aan de slag met leermeester Ton
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Dakconstructie:
Niet heel ver van het Huis van Overvloed werd een ander bouwproject gerealiseerd: Lentmark 1. We 
kenden de architect en gingen eens kijken hoe het ervoor stond toen ze bijna klaar waren. We zagen dat 
ze nog veel ongebruikte houten balken hadden liggen en vroegen wat ze er mee deden. “Dat weten we 
eigenlijk niet” was het antwoord. We mochten ze hebben als wij hun tijdelijke timmerloods zouden afbreken, 
want daar hadden ze niet zo’n zin in. Het hout dat daar weer uit vrij kwam, mochten we ook hebben. Zo 
hadden we na één week demonteren genoeg houten balken en dakplaten voor de dakconstructie.

Isolatie:
Lars van Ginhoven is een ondernemer uit Arnhem die overloopt van de ideeën. Eén van die ideeën 
was een kringloopwinkel te beginnen. Het bedrijf 2 switch verzamelt textiel. “Het textiel, dat niet naar 
de winkel kan omdat het te slecht van kwaliteit is, daar maken wij isolatiemateriaal van.” Dit gebeurt in 
samenwerking met de firma Metisse. Echter, om deze samenwerking op touw te zetten moest, zoals 
gebruikelijk in franchise constructies, een start hoeveelheid worden afgenomen. Helaas voor Lars viel 
voor hem de verkoop van deze isolatie tegen en bleef hij met een groot deel van zijn start hoeveelheid 
in zijn maag zitten. Uiteindelijk heeft hij deze aan het Huis van Overvloed geschonken, omdat hij er toch 
niets meer mee deed. 

Bedrijven:
Het zijn echter niet alleen particulieren of kleine ondernemers die spullen over hebben. Ook grote 
ondernemingen, die door heel het land zitten, komen om in de spullen. Zo is er het bedrijf Mastermate, een 
groothandel in materiaal voor de bouw. Zij gingen een vestiging openen in Nijmegen en besloten eens hun 
magazijn uit te mesten om te kijken wat er mee ging. Eens in de zoveel tijd komen er nieuwe productlijnen 
van van alles en nog wat op de markt, betreffende spullen die dan nog sterker of efficiënter zijn. Oude 
productlijnen raakt een dergelijke onderneming dan nauwelijks nog kwijt. Niemand koopt ze nog en als 
onderneming wil je niet dat oude producten de prijs van de nieuwe drukt. Deze oudere generatie spullen 
blijven liggen in het magazijn. Zo kan het dat wij ineens toegang hadden tot damp open en dichte folies, 
honderden houtschroeven, balkschoenen en ander bevestigingsmateriaal. Niet geheel onbelangrijk om 
alles deugdelijk te verbinden en het bouwwerk wind- en waterdicht te krijgen. We kregen een container 
vol. Zelfs de container kregen we in bruikleen voor opslag, omdat ze die wel een jaartje konden missen.
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houten balken ophalen voor de dakconstructie
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gerecyclede spijkerbroeken isoleren uitstekend
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verbazingwekkend! Ook bedrijven hebben genoeg sociale overwaarde
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Voor niets gaat de zon op, zonnepanelen:
Het verhaal van Mastermate geldt voor heel veel bedrijven. Het meest opmerkelijke is het verhaal van 
Scheuten Solar dat handelt in zonnepanelen. Deze panelen blijken over te zijn. In een tijd waar deze 
business booming lijkt, is er en praktijk van vernietiging gaande. Op zonnepanelen zit een garantie 
van pak ‘m beet vijf jaar. Dit houdt in dat als je tien panelen afneemt, de leverancier voor die periode 
garandeert dat als ze stuk gaan je dezelfde panelen terugkrijgt. Maar deze panelen gaan zelden stuk. 
Na de garantie periode blijft de leverancier dus zitten met verouderde panelen. Wat ook vaak voorkomt 
zijn productiefouten: een stickertje staat verkeerd om of er is wat kleurverschil tussen de panelen van 
een bepaalde reeks. Voldoende aanleiding om de panelen als onverkoopbaar te beschouwen. Beide 
voorvallen zijn reden genoeg om de panelen dan maar te vernietigen, ook al doen ze het prima. Marcel 
Budding, toen werkzaam bij Scheuten Solar, wist er vijftien voor ons te redden van de hamer en zodoende 
kunnen we in onze elektra behoefte voorzien.

Water (bij de wijn doen):
Op een dag loopt er een man met z’n dochtertje de bouwlocatie op: “ik volg jullie al een tijdje via 
internet, was in de buurt en dacht ik ga eens kijken. Hebben jullie nog iets nodig?” We kunnen altijd hulp 
gebruiken. “Wat doe je zoal?” “Ik ben Gerrit Box en ik werk bij Kilianwater. Wij maken helofytenfilters 
en hemelwatersystemen” “Ok, wij willen grondwater gebruiken voor spoelwater en eventueel drinkwater, 
kan je daar iets voor bedenken?” “Ja hoor en ik kan jullie ook de benodigde materialen zoals een pomp 
en buizen in bruikleen geven!” En zo geschiedde, enkele weken later hadden we beschikking over een 
grondwaterpomp, infiltratiedoeken en boxen, ethyleenslangen, koppelstukken en mantelbuizen. Genoeg 
om een lowtech grondwaterpomp in elkaar te knutselen. Mensen zoals Gerrit kwamen precies op tijd. De 
locatie die de gemeente ter beschikking had gesteld, was een voormalig campingterreintje onder aan de 
Waalbrug. Lekker rustig bij een mooi kolkje. Er lagen dus al wat voorzieningen: elektra, water en septic 
tank. De gemeente vond het prima als we die zouden gebruiken. Maar helaas, toen de werkzaamheden 
voor “Ruimte voor de Waal” bij onze locatie van start gingen, bleek al snel dat het leidingentracé anders 
liep dan gedacht. Alles moest ontkoppeld en verwijderd worden. Van het ene op het andere moment was 
er geen water en elektriciteit. Door de opslagaccu’s behorende bij de zonnepanelen te optimaliseren in 
combinatie met het gebruik van een energiezuinige grondwaterpomp, zijn alle voorzieningen weer terug 
en konden we ook onze initiële ambitie van autonome voorzieningen realiseren.
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kleurverschil zorgt ervoor dat deze panelen onverkoopbaar zijn
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septic tank, waterput, electra en waterpomp zorgen voor autonome voorzieningen
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De laatste loodjes

Eind juli 2013 heeft de bouwinspecteur van de gemeente Nijmegen aangegeven dat zij het pand als 
gereed beschouwen. Komt hiermee een einde aan het bouwproces van het Huis van Overvloed? Niet 
helemaal. Je zou kunnen zeggen dat we in de geest van architect Van Klingeren een structuur hebben 
opgeleverd waarbij de gebruikers worden uitgedaagd om tijdens de ingebruikname de structuur zich toe 
te eigenen, beter of gezelliger te maken. In die zin is het pand nooit echt af. Ook op het gebied van 
voorzieningen staan er nog een paar zaken open, zoals het verwarmen van het pand. Menig oplossing 
is de revue gepasseerd. Zo is er sprake geweest van een biovergister die op oud brood werkt en via een 
ingenieus systeem naast gas ook extra elektriciteit kan opwekken. De wekelijkse hoeveelheid oud brood 
was al toegezegd door een lokale bakker, maar een rekensom van de ingenieur die dat systeem had 
bedacht, leerde ons dat het een kleine zevenduizend euro aan materiaal zou gaan kosten. Aangezien 
wij niet beschikken over een budget en dat ook binnen onze doelstelling niet haalbaar bleek, verdwenen 
dergelijke oplossingen naar de achtergrond. Tot op heden is er nog geen definitieve oplossing voor het 
vraagstuk warmte daar waar (spoel)water en elektriciteit al grotendeels zijn opgelost.

In een notendop

Het Huis van Overvloed was een bijzondere opdracht. Het begon al bij de opdrachtgever/ initiatiefnemer, 
Juul Martin, die een andere insteek had dan normaal het geval is. Niet zozeer een ruimtelijke behoefte of 
Programma van Eisen vormde het vertrekpunt voor het ontwerp, maar een geconstateerde maatschappelijke 
trend: sociale overwaarde. Nils Roemen, naast Juul Martin medeoprichter van de Waarmakerij te Nijmegen 
omschrijft sociale overwaarde als volgt: “Datgene wat over is of gemist kan worden op de plek waar het nu 
niet van waarde is, terwijl het door het op een andere plaats in te zetten, op een ander manier te verbinden, 
weer van nut kan zijn. Het gaat hierbij niet om geld maar om materiële zaken, ideeën, toegang of vormen 
van hulp. Er is teveel op deze wereld, het ligt alleen helaas te vaak op de verkeerde plek onbenut te 
wezen. Als we al deze Sociale Overwaarde nieuw leven in blazen, dragen we bij aan een waardevoller 
wereld, een afnemende wegwerp cultuur en daarmee een duurzamer wereld.” 
 Met een grote groep vrijwilligers hebben we al doende “onbewust” een ontwerp- en bouwproces 
neergezet waar velen zich nu pas over buigen of trachten te duiden: circulair bouwen, demontabel 
bouwen, ontwerpen van structuren die onafhankelijk van elkaar zijn aan te passen of te herstellen, het 
maken van materiaalpaspoorten etc. Het zit vrijwel allemaal in het proces dat heeft geleid tot het Huis 
van Overvloed. Juist door te vertrekken vanuit het idee “sociale overwaarde”, legt het project het sociale 
aspect van duurzaamheid bloot. De voornaamste drijfveer van het project wordt zo niet het terugdringen 
van energie of het komen tot een nieuw verdienmodel of economisch groeimodel, maar het creëren van 
duurzame (lokale) samenwerkingsverbanden ten einde een pand te realiseren dat door iedereen kan 
worden gebruikt om zijn of haar eigen duurzame of maatschappelijk verantwoorde doelen na te streven.
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Na een paar weken werken aan dit document voor de ARC 13 award, werd er op vrijdag 23 augustus de 
laatste hand aan gelegd. Even laten rusten, op zaterdag nog een laatste maal doorlezen en dan indienen! 
Op zaterdagochtend 8.00 belde initiatiefnemer Juul Martin op. “Zit je op een stoel?… Afgelopen nacht is 
het Huis van Overvloed afgebrand.” Na een ondragelijke rit van een uur richting Lent, bleek het toch echt 
zo te zijn. De sloop was zelfs al in volle gang.

Zaterdag 24 augustus om 4.30 uur was de brandweer ter plaatse. Het Huis stond toen al in lichterlaaie. 
De politie had te weinig concrete sporen om verder onderzoek naar de oorzaak te starten. Maar gezien 
het feit dat er geen gasleidingen waren, de elektriciteit nog niet was aangesloten en er ook geen onweer 
en bliksem was die nacht, wijst alles in de richting van brandstichting. Collega architect Marco van der Wel 
reed ‘s nachts om 2.45 uur nog langs het pand en wist te vertellen dat er toen nog niets aan de hand was. 

Het Huis van Overvloed als concreet object is niet meer. We hebben dan ook getwijfeld of we dit project 
voor de ARC 13 award moeten indienen. Maar zoals op de site van ARC 13 valt te lezen: “In aanmerkingen 
komen projecten die een buitengewone architectuur combineren met een hoge performance op het gebied 
van duurzaamheid… Doel is het versterken van de rol van duurzame architectuur…” Het gegeven dat het 
Huis van Overvloed er in gebouwde vorm al niet meer is, betekent niet dat het geen waardevolle bijdrage 
heeft geleverd aan het thema duurzaamheid binnen de architectuur. Uit de vele steunbetuigingen via 
mail en twitter blijkt meer dan ooit hoe sterk en belangrijk de sociale component voor duurzaamheid kan 
zijn en hoe architectuur daar een essentiële rol in speelt! Wij beschouwen het project dan ook zeker niet 
als mislukt of verloren. De kerngedachte staat immers nog fier overeind en we hebben laten zien dat het 
mogelijk is om zonder geld, maar met spullen, kennis en tijd die over zijn architectuur te maken. Een pand 
waar veel mensen in de reis er naar toe ontzettend veel voor hebben betekend, plezier hebben gemaakt 
en ja zelfs een stukje gelukkiger zijn geworden.

Voor ons meer dan genoeg redenen om het Huis van Overvloed nog steeds in te dienen voor deze mooie 
award.

Namens het Huis van Overvloed,

Ralf van Tongeren | Platform M3 architecten 

www.huisvanovervloed.nl | http://www.flickr.com/photos/74327565@N07/
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