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In the 'naive' fifties, capitalism still had a social meaning; rebuilding society with health care
and education, the welfare state was the goal, In the seventies, the Club of Rome published the
report  'Limits of Growth' and wanted the world to become aware of environmental pollution caused
by our industrialisation. In the eighties, we were ‘aware’ and believed in the neo-liberal idea that the
market economy could save all our problems: if consumers don’t want it, the won’t buy it. The finance
crisis proved this idea to be a mistake, neo-liberal capitalism made consumers buy everything, even
stuff they don’t want like clothes made by child-labour, ‘gammelfleisch’ or sub-urb dwellings (inhabitants
prefer either urban environment or countryside)
   In our contemporary world, where internet is available anywhere and anytime, being aware is
not the goal anymore. Twitter, blog’s, iPad's, iPhone’s, etc. made us aware 24/7 off all problems in
the world; war, child -labour, pollution, modern slavery, suspicious food, plastic waste, etc. And, since
we know about all these problems, how can the idealistic goal be anything else as to solve all these
problems!
The broad welfare notion (het ruime welvaarstbegrip), an economic model of the fifties, tries to include
all aspects of production and consumption. For a lot of these aspects, specific technological solutions
are already made. For even more aspects we don’t need a technical solution, but a hypermodernistic
re-interpretation of what we know from the past will do. In the simple GDR-house Type EW58/08,
some of this hypermodern ingredients are re-interpretate in:

the production of well-being
a proposal on 3 positions:
the rebuilding of the ex-GDR House Type EW58/08 in De Eenvoud Almere.
exhibition of interior-installations for Indoor Farming in Casla Almere and the garden-installation
Climate Machines at the building spot of the house, both exhibitions will be combined in Bauhaus
Dessau Housing Fare.
a serie of 3 workshops with ministery of Spatial Planning of the Netherlands and Germany, to
think of implemantation of the production of Well being in a spatial plan for shrinking areas.

videofragment from 2060, 120.794 hits op YouTube

een gepensioneerde minister voor de Ruimtelijke Ordening* wordt door de succesvolle
documentairemaakster, kleindochter van Frans Bromet, ondervraagd. Zij wil weten hoe het
revolutionaire ruimtelijk beleid destijds in 2013 tot stand is gekomen:

shot: staand voor haar huisje in de Hollandse weilanden, op de achterliggende akker een
plantage met bananenbomen.

MSvH)  ja, we kwamen er toen als politici achter dat de hele bouwgolf van de voorgaande
decennia behoorlijk uit de hand was gelopen. Overal die gelijke woonwijken die op een zeer
hoog comfortmodel waren gebracht. Veel te hoog, weten we nu, niet alleen vanuit milieu of
energie, maar ook vanuit de verzorgingsgedachte. Een hele generatie groeide op met het
idee dat de verzorgingsstaat niet alleen zekerheid maar ook een vanzelfsprekend comfor
boodt . Natuurlijk werd dit gevoed door projectontwikkelaars die waanzinnig veel geld verdienden
met speculatie, met de aan- en verkoop van grond. Ze creëerden een luchtbel, alsof ze
daadwerkelijk wat aan de maatschappij toevoegden, maar eigenlijk was het gewoon
ongebreidelde zelfverrijking. Een goedkope akker werd bouwrijp gemaakt en volgebouwd met
woningen, zo veel en zo goedkoop mogelijk. In de verkoopfolder werden dit soort wijken
aangeprezen alsof het iets heel bijzonders was.
FB) ......... was het dan niet bijzonder .... ?
MSvH),  na ja, ... ook weer niet zo bijzonder, het was dertien in een dozijn. De verkoopfolders

production of well being 1

1950 205020001900

* iedere gelijkenis met bestaande personen rust op louter toeval. We noemen de minister voor het gemak MSvH
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all aspects of production and consumption. For a lot of these aspects, specific technological solutions
are already made. For even more aspects we don’t need a technical solution, but a hypermodernistic
re-interpretation of what we know from the past will do. In the simple GDR-house Type EW58/08,
some of this hypermodern ingredients are re-interpretate in:

the production of well-being
a proposal on 3 positions:
the rebuilding of the ex-GDR House Type EW58/08 in De Eenvoud Almere.
exhibition of interior-installations for Indoor Farming in Casla Almere and the garden-installation
Climate Machines at the building spot of the house, both exhibitions will be combined in Bauhaus
Dessau Housing Fare.
a serie of 3 workshops with ministery of Spatial Planning of the Netherlands and Germany, to
think of implemantation of the production of Well being in a spatial plan for shrinking areas.
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MSvH)  ja, we kwamen er toen als politici achter dat de hele bouwgolf van de voorgaande
decennia behoorlijk uit de hand was gelopen. Overal die gelijke woonwijken die op een zeer
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woningen, zo veel en zo goedkoop mogelijk. In de verkoopfolder werden dit soort wijken
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MSvH),  na ja, ... ook weer niet zo bijzonder, het was dertien in een dozijn. De verkoopfolders
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waren zo banaal .... en altijd is de wijk beargumenteerd met wat er al is: ‘Koop nu hier een
woning, direct tegen het buitengebied aan gelegen, met stedelijk gebied zeer goed bereikbaar’.
Altijd de omgeving, en nooit een argument waarom die wijk zelf zo leuk was. Uit onderzoek
bleek dat zowel mensen die stedelijk wilden wonen, als mensen die landelijk wilden wonen,
in dezelfde woonwijk terechtkwamen. Geen vlees en geen vis, heel parasitair ... , passend in
de graaigedachte van toen, alles maar willen hebben en niets willen geven.

Intelligent Directions
 In ranking disasters, the failure of the Copenhagen Climate Conference tops the 9/11, stated

the German philosopher Peter Sloterdijk: ‘the 21st century starts with the debacle of 19th of december
2009. Everything which pretends to be in charge is from now on an empty Ancien Régime.’ What
Copenhagen shows is the professionalizing of the politics. Almost everybody has a bit of moral,
especially when it won’t cost and in private life. But in business where the professional rules, the only
thing that counts is the profit. Fair play is for amateurs, in professional football a tactical foul is
accepted! It is not moralism that leads the ones in charge, but their professionalism.

In the mean time the world is getting dirtier; CO2 increases, plastic fragments are all over the
planet, suspicious food production, shrinking forests, growing deserts, ...; a wide range of problems
in the world can be found on internet today within a few seconds. The solutions are found in just
some seconds more, the second and third opinions which propose exactly the opposite, are found
in the same time. This makes it very difficult to act. No longer is awareness the issue, the problem
is to find a direction to go in the overload of opinions.

Since the Club of Rome and it’s limits of growth, ecothinking is about abstain, about reduction;
reduction of waste, reduction of energy consumption, of traffic, reduction of CO2. It is about rigorous
moral behaviour which is not nice, which is never enough, which is against our natural behaviour of
development and, as we proved last decennia, which is not working. Some attempts like the earth-
ship experiments of the sixties who establish a self-sufficient small scale society, have in the globalized
world no validity anymore. Self sufficiency doesn’t fit with global internet-knowledge, like an ancient
farmer who only provides food for his own family to survive doesn’t bring the world any further. In
contemporary living, farming is about production. As Jane Jacobs stated, the industrialisation of food-
production is an urban invention. If one produces food for everyone, the others can concentrate on
other activities (the first rule of the citylife). Since post-modernism we know the truth is not existing,
but still we have to find out which direction to go. Like Sloterdijk says, just to continue is criminal,
only to abstain from everything is naive, somewhere in between lies the intelligent directions.

videofragment from 2060, 2.735 hits op YouTube

shot: camera volgt stedenbouwkundige over de schouder tijdens een rondwandeling door het
dorp. Deze verteld een annekdote:

‘ik weet nog dat ik in mijn studie een uitbreidingswijk moest ontwerpen. Natuurlijk tekende
iedereen een romantisch gelegen café midden in de woonwijk aan een meertje. De reactie
van de docent was ontluisterend, maar tekenend voor de ruimtelijke ordening in dit land. ‘ga
jij daar zelf een café beginnen?’ vroeg de prof. ‘Nee. ik niet, ik ben stedenbouwkundige’, was
mijn antwoord, ‘maar ik wil graag dat daar een cafe komt.’ ‘Dan is het enige middel dat je ter
beschikking staat het bestemmingsplan’, zo ging hij voort, ‘je verbiedt overal elders in de wijk
een cafe, zodat de enige plek waar het kan komen, deze door jouw aangewezen lokatie is.’
Pas later, toen ik elders in de wereld had rondgekeken, besefte ik hoe deprimerend deze
werkwijze van verbieden doorwerkt in de monofunctionaliteit van onze nieuwbouw. Want de
kans dat iemand een café opent, uitgerekent op die plek in de wijk, is nagenoeg nihil. En
iemand, die verderop woont en mischien overweegt een eethuis te beginnen, leest vervolgens
in het bestemmingsplan dat dat juist bij zijn huis niet mag...
Maar ik voorspel je, de onvrede van de huidige managersgeneratie slaat langzaam maar zeker
om in een trendy pragmatisme. Steeds meer mensen worden zelfstandig en willen meer
zingeving in hun leven. Dat gaat in de toekomst ook doorwerken in de ruimtelijke ordening,



in het bestemmingsplan.
Kijk maar eens hier, in de regio Mecklenburg. Hier is in 2013 begonnen met een Slow-Urban-
Planning, waarin niet de verboden, maar de mogelijkheden werden benoemd.’ Het sluit aan
bij de trend van slow-food, slow-design en urban-ecology wat in die tijd hip was. Een slow-
development-plan waarin de kwaliteit van het leven weer centraal staat.

Risk Society
Decennia of technological improvements does show a wide range of solutions. The bad hygiene

conditions of the beginning of the nineteenth century are solved with daylight and fresh air in the
houses. The pollution like acid rains and dirty rivers are, due to the Club of Rome, solved with
technology; filters in the chimneys and purification plants in the cities.  All these technological
successes has made technology to become the goal, not the tool anymore. The modern Bauhaus-
houses show this technical attitude very clear. Today we have the CO2 as main issue, it causes a
solar-panel revolution. But will it save the Climate Change problem? We know that every solution
causes new problems. To go for just a technical solution is the easygoing way, an escapism where
everybody only takes a tiny part of his professional responsibility. But escapism won’t do anymore.
In the Risk-society, Ulrich Beck, German sociologist, describes that money won’t be able to buy safety
anymore. Like nuclear pollution or terrorism, also the climate change effects are beyond money-
boundaries. No fenced windows, no gated community will be able to stand these problems alone.

videofragment from 2060, 30.389 hits op YouTube

shot: camera zoomt in op houten schuur met ervoor geparkeerde handkar

De randen en grenzen op oude boerenerven hadden vaak een achterliggende, functionele
betekenis. Een appelboom staat aan de leizijde van een schuur. Goed voor de boom, lekker
warm, en goed voor de schuur, de schaduw houdt hem koel. Dit soort ‘boerenwijsheden’ zijn
vandaag de dag vrijwel verdwenen, maar kunnen interessante gedachtes opleveren. De
hypermoderniteit van het boerenerf, kan een beschutting tegen de verwachtte
klimaatveranderingen opwerpen.  Oude ideeën worden in de hedendaagse samenleving van
een nieuwe betekenis voorzien en op het erf en in het interieur van Type EW58/09
geïmplementeerd.
Zoals de oude steden hun water bovenstrooms van de rivier haalden, en het afvalwater
benedenstrooms van de rivier weer lieten wegstromen, of de eerste fabrieken met hun rokende
schoorstenen aan de windluwe kant van de steden wrden gebouwd.
In deze gedachte zou een dorp bijvoorbeeld een beschutting tegen de steeds heftiger wordende
stormen kunnen aanleggen. Het dorp blijft in de luwte, beschermd tegen al te heftige windstoten
en behoudt binnen de kern een aangenaam klimaat. Dit kan middels een hoge windwal, maar
ook met een windbos. Het planten van bomen is om nog een andere reden zinvol, als
compensatie voor onze CO2-uitstoot. In onze maatschappij worden dit soort problemen
nauwelijks op lokale schaal betrokken. Wel op nationale of zelfs wereldschaal besproken en
op het individueel niveau van bijvoorbeeld de vliegtuigpassagier. Deze laatste kan extra geld
overmaken om elders een CO2 boom te laten planten.

Refugium
The solution is not a new technical utopia of how it could be if we start all over. The solution

is not a nostalgic restart of an earlier version of society either. The solution may be found in
Hypermodernity, a research to what was good in history and combine this with utopian directions.

Our first hypermodern goal in this proposal, just because of our globalized knowledge and
awareness, is to develop a refugium,  a house where you can stay undisturbed and free of guilt of
all problems in the world. The Type EW58/08 could be the prototype; recycling of building materials,
green energy, water cleaning and -recycling, no modern slavery on the building spot but self-build-
organisation, space to grow your own bio-food in interior, furniture and garden.

Our second goal is to create a region where you can stay in the tradition of European slow-
country lifestyle, an atmosphere where time, space and action are still synchronized. These should
provide the basic qualities of life. This doesn’t mean a nostalgic traditionalism, neither a back to the
fifties, but to start thinking in terms of production. In some ‘shrinking regions’ in the Netherlands and
Germany, this slow-development-plan could get started. The possible solutions are to be find in a
direction of regional authenticity and global awareness. The consume-society is changing, as Nico
Stehr, German sociologist states, consumers are getting aware and are about to choose. As an
example he mentioned the growing group of LOHAS, people living a Lifestyle of Health and
Sustainability. Ingredients for the production of well being could be find in free range food production,
fair-trade consumption and broad welfare technology.
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interior of Type EW58/08 exhibited in RIBA London

Exhibition Casla Almere
Food-Furniture and Indoor Farming

The first step in this proposal for the production of Well Being is already taken, the -bottom up-
rebuilding of the house Type EW58/08, a simple GDR-house of the fifties.  As winning proposal of
the competition ‘de Eenvoud’ in Almere, the house is redesigned, to fit our contemporary rules and
regulations. Coming months it will be self-build out of straw and the re-use of a lot of recycled materials
from the former GDR.
It poses the question, if comfort is the goal of our living, and what is the price we pay for it? Is it worth
to pay 40 years of monthly mortgage for a suburb house with tiny garden, where not even a tree is
allowed to grow.  Or are there other, more social aspects, being implemented in our living environment,
like e.g. the production of food?

During the building of the house, in spring 2014, Casla architecture centre Almere will exhibit
the food-production-furniture of the interior of Type Ew58/08.  a.o. The Shi-itake Sink, the Fridge on
Ice, the Chicken-Cabinet and the Orchard Chair will be shown and demonstrate. This furniture, partly
exhibited at RIBA London already, brings the visitors new ideas for the production of food inside their
own house and bring possibilities to survive the crises.
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interior of Type EW58/08 exhibited in RIBA London; Shi-itake Sink, Chicken Cabinet, Cherry Chair,
Orchard Chair, Banana Tree Climate Machine.
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exterior of Type EW58/08; Technical Paradise
Climate Machine edition 8
exhibited in Venice Biennale, Aedes Berlin a.o.
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Exhibition courtyard Type EW58/08
Climate Machines in the courtyard
  At the same time, on the building spot of the house, in the garden, the climate-machines will
be installed. Providing the right growing-climate for e.g. bananatrees, black beans or apple trees an
a drip.  Part of this garden installation for Type EW58/08 is already made and has been showed at
Venice Bienale in the German Pavilion.
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waarin meneer Huang verteld over zijn komst naar de suburb en de
opening van zijn lokale eethuis
shot: meneer Huang bakt geitenstoofschotel en verteld over het nieuwe
wonen in de suburb

Zelfs zoiets eenvoudig als zout was eigenlijk al omgelooflijk smerig. Het zat vol metaalresten
en andere giftige stoffen. Alle losse produkten bleven nog wel onder de wettelijke normen,
hoewel ook die in China, vergeleken met de gemiddelde wereldnorm, zeer hoog waren. Maar
als je alles bij elkaar optelde, alle ingedienten die je per gerecht verwerkt, dan was elke maaltijd
een gifbom.
In middels zijn we al 8 jaar getrouwd. Ik heb hier in deze wijk een eethuisje geopend. Gewoon,
in de woonkamer. Bijna al mijn buren zijn een kleine onderneming begonnen. Dit schaap
bijvoorbeeld komt van de buren, uit het weiland hier achter. Ik krijg ook eieren en kip uit het
dorp. Ik ben hier terechtgekomen, eigenlijk door toeval. Via internet had ik chinese goudvissen
verkocht aan een bewoonster van hier. Er waren wat problemen bij de grens, teveel broom
in de pallets waarop ze verpakt waren. De vissen mochten het land niet in. Toen kwam Karin
ze zelf ophalen, zo hebben we ons leren kennen. Toen ik hier kwam mocht je in deze wijk
alleen slapen. Ik herinner de reclame van IKEA destijds, dat was leerstof in mijn
inburgeringscursus. ‘Woont u nog of leeft u al’. De leraar vertelde over hoe de nederlander
woonde en wij maakten grappen over de saaie woonwijken. Maar in 2013 werd deze slogan
op het ruimtelijk beleid losgelaten. Ik weet niet meer wie toen in de gemeenteraad zat, het was
de partner van de minister van VROM. En dat was een voormalig pr-medewerker van IKEA.
Affijn, het bestemmingsplan werd na een referendum opengebroken. Niet langer werden er
verboden opgenomen, maar kansen. Mensen mochten in en rond hun huis produceren. Het
liep ook echt uit de hand, toen 40% van de Nederlanders als beroep consultant had, was het
onvermeidelijk dat ze elkaar gingen inhuren om advies.  Dit consultancy-nepotisme leidde tot
rondzingende adviezen en vormde een bedreiging voor de kenniseconomie. Het is ook
onbevredigend. Mensen zochten in hun vrije tijd naar zingeving. Veel managers hebben toen
hun baan opgezegd en zijn een ‘eerlijk beroep’ begonnen. Er zijn enorm veel pannekoekhuizen,
eethuizen, wijnproeverijen, maneges, kinderboerderijen en dergelijke ontstaan. Maak van je
hobby je beroep.  Daarginds, op de hoek, die man verkoopt rubberboten  en zwemvesten
enzo.  Vooral als souvenir aan chinese touristen die zich hier verwonderen over de hoge dijken.
Maar ik kan hier in de straat ook brood kopen, en vis. En sinds een paar jaar ook bakbananen.
 En natuurljk wijn, echte wijn van Nederlandse bodem.
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inburgeringscursus. ‘Woont u nog of leeft u al’. De leraar vertelde over hoe de nederlander
woonde en wij maakten grappen over de saaie woonwijken. Maar in 2013 werd deze slogan
op het ruimtelijk beleid losgelaten. Ik weet niet meer wie toen in de gemeenteraad zat, het was
de partner van de minister van VROM. En dat was een voormalig pr-medewerker van IKEA.
Affijn, het bestemmingsplan werd na een referendum opengebroken. Niet langer werden er
verboden opgenomen, maar kansen. Mensen mochten in en rond hun huis produceren. Het
liep ook echt uit de hand, toen 40% van de Nederlanders als beroep consultant had, was het
onvermeidelijk dat ze elkaar gingen inhuren om advies.  Dit consultancy-nepotisme leidde tot
rondzingende adviezen en vormde een bedreiging voor de kenniseconomie. Het is ook
onbevredigend. Mensen zochten in hun vrije tijd naar zingeving. Veel managers hebben toen
hun baan opgezegd en zijn een ‘eerlijk beroep’ begonnen. Er zijn enorm veel pannekoekhuizen,
eethuizen, wijnproeverijen, maneges, kinderboerderijen en dergelijke ontstaan. Maak van je
hobby je beroep.  Daarginds, op de hoek, die man verkoopt rubberboten  en zwemvesten
enzo.  Vooral als souvenir aan chinese touristen die zich hier verwonderen over de hoge dijken.
Maar ik kan hier in de straat ook brood kopen, en vis. En sinds een paar jaar ook bakbananen.
 En natuurljk wijn, echte wijn van Nederlandse bodem.
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Exhibition Bauhaus Dessau
Food-Furniture, Indoor Farming and Climate Machines

During the summer of 2014, the food-production furniture and the climate machines will be
exhibit in Bauhaus Dessau in the ‘Haushaltsmesse’ Future Living. This architecture-fair celebrates
the renovation of the ‘meisterhausensemble’ of Walter Gropius. In 1926 the questions of future living
were answered here in a very technological way, where house and furniture were looked at as
machines to bring comfort in our life. In the exhibition I will re-question the results, knowing today
all the consequences like energy-use, CO2-problems, pollution, modern slavery, etc.

Overgangshot waarin mevrouw De Haan verteld over de resolute omkeer in haar leven, van
bio-fokkerij naar scharrel kip

Nee, mij hoor je niet klagen. Ik heb mijn leven weer goed op orde. Dat was een paar jaar
geleden wel anders
Zoveel kippen als ik in mijn leven geslacht heb, dat hou je niet voor mogelijk. Ik moest wel,
ik had de baan nodig om mijn hypotheek af te lossen, om de chreche te betalen...  elke maand
waren bijna duizend euro weg ....   en dan nog de kosten voor verzekeringen erbij, en het
eten en drinken werd ook niet goedkoper! Uiteindelijk waren het de benzinekosten, zo hoog,
echt, niet te doen. Goede  bereikbaarheid was een van de redenen waarom ik dat huis kocht.
Maar dat was voor de oliecrisis in 2009. Dat hoogwaardig openbaar vervoer was ook een
leugen, er kwam alleen af en toe een stadsbus. Ik heb mijn leven radikaal omgegooid. Baan
opgezegd, die zogenaamde duurzame vinexwoning verkocht, gelukkig nog net voor de
inflatiegolf echt losbarste. In Zwartsluis liep ik tegen dit hele kleine huisje aan. Geen overbodige
luxe, heel eenvoudig allemaal. Maar wel erg milieubewust. Een extra kacheltje in de woonkamer,
daar brand ik ’s avonds een stuk hout. Die kachel is gekoppeld aan de warmtekrachtinstallatie
die ook stroom verzorgt. Echt allemaal heel  milieuvriendelijk. Ik ruil elk voorjaar wat hout
tegen eieren met mijn buurvrouw hier verderop. En heel betaalbaar. Het zijn ‘ontwikkelaar-
vrije-huizen’. De grondverkoop gaat tegen ‘eerlijke’ tarieven, van speculatie was door de
verassende lokatiekeuze geen sprake. Het huisje is gebouwd op akkergrond, omdat de
woningen een landbouwfunctie hadden. Kleinschalige landbouw op het erf om de bio-winkels
in de regio van lokale produkten te voorzien. Daar was een enorme vraag naar. Ik doe in
ouderwetse scharrel-eieren. Zoals vroeger, van voor de tijd dat alles ‘duurzaam en bio’
genoemd werd. Ik heb echte gelukkige scharrelkippen, ze lopen vrij op het erf. Elk jaar als
de ophokplicht komt doe ik ze in de groene kippenstal, daar zijn ze veilig. En ja,  af en toe
breng ik een haantje naar de buurman. Hij heeft een chinees eethuisje, daar ginds, achterom.
Hij slacht nog zelf, dan weet je tenminste wat je eet.

Workshop serie
The production of a Slow Development Plan

On an urban level, the implementation of a moral economy is complex. In a broad welfare
model, (which is a cumbersome question , as prof. Dr. Arnold Heertje, University of Amsterdam
replied to this proposal) all aspects of lifecycle are taking into account. Energy demand , waste,
expulsion, transport, labour conditions, etc. which comes up at the production and the consumption
of a product are part of the costs. But also, this moral economy will attract new people and businesses
who wants to show of their conscience lifestyle. The existing rules and regulations have been growing
over the last centuries. An integral approach was rather uncommon, the urban tradition was more
divided into different facets where single disciplines made rules to solve a particular problem, without
a broader view. A slow urban planning could up new rules from a more holistic approach and
transforms an area into the production of well being. This slow development plan challenge new
ways of ‘green’ and ‘fair’ development.

How a slow development plan could look like, how it could function, especially in areas where
shrinking causes huge economic problems, is the question in a series of workshops. Both the ministry
of spatial planning of the Netherlands and Mecklenburg Vorpommern will participate in this workshops.
They want to learn how to handle these problems, but even more how spatial planning differs and
how both countries can learn from each other. Can German planners learn from the optimistic
thinking of their Dutch colleagues and take every problem as an opportunity, as a challenge? Can
Dutch planners learn from their steady German colleagues and work out an solution in all its
consequences?

In a serie of 3 workshops with various speakers from both Netherlands and Germany, following
themes will be discussed:
workshop 1. thinking in possibilities and opportunities of shrinking areas
(what Germany could learn from the Netherlands)
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workshop 2. consequences of shrinkage in non-urban areas
(what the Netherlands could learn from Germany)
workshop 3. new (surviving) housing typologies in shrinking areas
Pledged support as speaker is received from: the minister of Spatial Planning of Mecklenburg-
Vorpommern, Mr  Schlotmann; ministery of Infrastructure and Environment, projectleader shrinking
population & space, Erik van der Eijnden; the counsellor for Infrastructure & Environment of the Dutch
Embassy in Berlin, Koos Wieriks; NL architects (theme windenergy) Kamiel Klaase; MVRDV (theme
self-building) Jacob van Rijs; Theo Deutinger (theme spatial organisation), Leonardo Lagos (theme
sub-urban farming), feld72 (theme shrinkage and participation) Michael Obrist. More speakers on
specific themes will be requested in december, as result of the research as preparation of the
workshops. Requested moderaters are Anh-Linh Ngo (arch+) and Indira van’t Klooster (A10.eu). The
audiance of the workshops will be responsible civil servants of both of the cooperating ministeries,
local politicans, interested inhabitants, visitors of the exhibition and architecture/society critics.

     videofragment from 2060, 1.357.775 hits op YouTube

shot: De gedeputeerde schenkt lindebloesemthee in zijn tuin en verteld ontspannen verder
beeld: op zijn iPAD toont hij een life satellietfoto van een krimpregio en zoomt in op de
ontwikkelingen van 2013.

MSvH) De prijs voor woningen, maar ook voor de grondstukken was niet gebaseerd op een
daadwerkelijke waarde, maar op marktprincipes die niemand meer echt begreep. Een hele
generatie zat dus vast aan een huis waarvan de waarde gedecimaliseerd was en werkten hun
leven lang om een waardeloze hypotheek af te lossen. Dat was natuurlijk  een zegen voor
onze vraag naar innovatieve oplossingen die recht  moesten doen aan de ecologische kwaliteiten
van het landschap
FB) ... ecologische kwaliteit van het landschap ...?
MSvH) kijk, die mensen ontdekten dat ze afhankelijk waren van een verzorgings-staat die
niet bleek voor ze te kunnen zorgen. Er kwam een enorme vraag op gang naar zelfverzorging.
Mensen wilden weer zelf groenten telen, eieren, kippen, vissen bakken, noem maar op. Het
begrip duurzaamheid, dat tot dan toe een vrij technologische betekenis had gekregen waarin
energieverbruik en CO2 uitstoot omlaag moest, kreeg plotseling een veel maatschappelijker
waarde.
FB) ... wat voor lading kreeg dan die duurzaamheid ...?
MSvH) de insteek was voornamelijk CO2 reductie, daar waren internationale afspraken over
gemaakt, dat kon je meten, dus daar was politiek eenvoudig succes uit te halen. Maar met
de nieuwe inzichten probeerden we veel meer het maatschappelijke leven duurzaam te
maken. Mensen moesten opnieuw leren dat ze zelf voor hun leven verantwoordelijk waren.
Ze moesten leren improviseren, leren leven met snel veranderende omstandigheden.
De grootschalige bouwopgave zat dus niet in verkaveling, maar in een radicale herziening van
het planningsinstrumentarium. Bestemmingsplan, streekplan, alle holle retoriek en politieke
mooipraterij en nietszeggende beloftes verdwenen.
FB) ... nietszeggende beloftes ...?
MSvH) ja, zoals hoogwaardig, duurzaam, kwalitatief, allemaal volledig overbodige woorden.
Daarvoor in de plaats werd een instrumentarium bedacht dat de bevolking de mogelijkheid gaf
te improviseren, waar veranderingen en aanpassingen aan telkens veranderende
randvoorwaarden makkelijk mogelijk werden.
FB) ... welk instrumentarium ... ?
MSvH) wel, bijvoorbeeld de introductie van een slow bestemmingsplan, de herwaardering van
het erf en ook het interieuer als productiemogelijkheid van voedsel.

summerschool Bauhaus Dessau 2014
Indoor Farming

In Bauhaus Dessau, a 10 days student workshop on indoor farming and moral production will
take place. ‘Meister’ will beTon Matton.
How can we use the indoor climate to produce food, what does it mean for social behaviour, what
does it mean for rules and regulations are some of the questions which will be worked on in this
international summerschool.



production of well being 10

Free R
ange

Eggs

 videofragment from 2060, 1.567.737 hits op YouTube

shot: gemeenteamtenaar aan zijn buro, achter de computer

De eenzijdige woonfunctie in het bestemmingsplan was voor de woningbouwlokaties niet
langer houdbaar. Het mooie is dat rijk en arm hier bij elkaar kwamen. Veel mensen met een
vaste baan, vaak consultant, waren ontevreden en wilden iets anders. Zingeving was een
telkens terugkerend begrip. En veel mensen die ontslagen waren vielen uit de
verzorgingsmaatchappij en waren gedwongen hun leven zelf op te pakken. Beide waren zeer
geïnteresseerd in een resolute aanpassing van het bestemmingsplan. De nieuwbouwhuizen
vanaf 2013 werden vrijgesteld van het huidige bestemmingsplan. Daarvoor in de plaats kwam
de regel dat bewoners daar in hun eigen levensonderhoud mochten voorzien middels lokale
produktie. Een koppeling tussen huis en werk kwam weer tot stand, met het verrassende
effect dat de woonomgeving ineens veel levendiger werd, een globale varient van de 19e
eeuwse nostalgie die alom werd gewaardeerd. In middels hebben een aantal woningen hun
kavel uitgebreid, uiteraard met goedkeuring van de redelijkheidsjury, en leven van de produktie
van hun lokale onderneming.

next step, production of a spatial plan M-V
Slow Urban Planning

The contemporary urban development shows extremes in density. A high dense urban area
with a lot of potential for high technological eco-solutions,  and low dense ‘jungle’ where deep
ecological solutions seems to fit better.The high density on the one hand side, verses low density
on the other, demands their own specific ecological treatment. It is important to create gradients,
a strong basis for a variety of biotopes where all kind of species, new and existing, will find their
niche. Not only on biological, but also on social aspects in Urban Planning. 
Should we rethink our state of comfort, where roads, sewage systems, energy supply, drinking water,
... are delivered by infrastructure system to the front door. Can we think of other solutions for schools,
hospitals, shops, ... in area’s with not enough people to make this affordable. But is affordable the
goal of our society, or are less neo-liberal, more social concepts of brod welfare thinkable, wishable,
possible.

Implementation of ‘eco’ thinking in all aspects of urban development, as Bruno Latour stated,
leads to a wide variety of environments. Eco is not defined by just one set of rules, but by a wide
variety of specific rules and regulations fit to the local circumstances. The maximum production of
biotopes, like e.g.; nature preserve biotope, parking lot biotope, swimming pool biotope, residential
area biotope, university biotope, airport biotope, industry biotope, highway biotope, bus-biotope,
etc. Every biotope has their own specific conditions on how to produce energy, how to produce
clean water, how to produce health, how to produce food, etc. Not as a modernistic truth, not as a
fixed set of rules and regulations, but as an hypermodern research to the possibilities of the production
of a slow  Development Pan. The intention of the workshops is to make a follow up and find new
ways of producing spatial planning in Mecklenburg-Vorpommern, mixing Dutch creative thinking
with German steady producing.

vervolgshot: gemeenteamtenaar aan zijn buro, achter de computer, langzaam zoomt camera
in op beeldscherm

Het succes van deze ingreep in het bestemmingsplan hebben we uitgewerkt in een nieuwbouw
variant. niet langer dure woningen voor de bevolking met een vaste baan, maar heel eenvoudige
huisjes gebaseerd op Type EW58, een hypermoderniteit van halverwege de vorige eeuw,
voor mensen die niet het comfortmodel maar een inhoudelijk leven willen. De huizen hebben
een ruime tuin, waarin je in principe je eigen eten kan telen zodat je weet wat je eet. En een
deel, voor het verwerken en bewaren van oogst. Een regenwateropvang verzorgt het
leidingwater voor douche, de opvang is berekend om droge perioden te doorstaan. Drinkwater
wordt bezorgd in van die 3 liter flessen, dat is veel efficienter dan uitbreiding van de
waterzuiveringsinstallatie. Een composttoilet en een zuiveringsveld voor afvalwater vervangen
het riool. Electriciteit komt uit de warmtekrachtcentrale in de kelder, die ook de verwarming
stuurt. Een kleine allesbrander met naverbranding is voor de gezelligheid in de woonkamer
mogelijk. Natuurlijk geen parkeernorm en geen openbare verlichting, geen glasbaknorm of
openbare speelplekken met van die genormeerde speeltoestellen voor peuters, kleuters of
hangjongeren. Er geldt een recht van overpad voor de aangrenzende buren, en verder een
set regels die de bewoners zelf met elkaar hebben vastgelegd over wat ze wel en niet willen
of mogen. In geval van onenigheid wordt de zaak bij de redelijks-jury voorgelegd.



Planning

begin einde
1 Bouw
bouw huis Type EW58/08 de Eenvoud Almere december ’13 april ’14

2 Tentoonstellingen
2.1 Casla
indoor farming, voedsel-productie-meubels en Climate Machines
ontwerp en bouw april ‘14
tentoonstelling 1 maart.’14 04 mei ’14

2.2 EW58/08 ERF
Climate Machine apple trees and Window-Chicken-Shed
ontwerp en bouw april ‘14
tentoonstelling 1 maart ’14 04 mei ’14
2.3 bauhaus Dessau
zelfvoorzienend wonen in krimpgebieden
voedsel-productie-meubels en Climate Machines,
ontwerp en bouw juni ‘14
tentoonstelling 04 juli ’14 07 september ’14

3 Workshops
inhoudelijke voorbereiding internationaal congres oktober ‘13 december ‘13
3.1
workshop Wendorf; denken in kansen en mogelijkheden van krimp
(wat DE kan leren van NL) 19 december’13 20 december ’13

3.2
workshop Almere; consequenties krimp in landelijk gebied
(wat NL kan leren van DE)

 25 april ’14 26 april ’14
3.3
workshop Dessau;  nieuwe woonvormen in krimpgebieden
(het nieuwe ruimtelijke ordeningsplan) 26 juni’14 27 juni’14

4 Summerschool
10 daagse summerschool bauhaus Dessau 17 juli ’14 27 juli ’14

5  booklounge
‘Survivng the Suburb’ 24 augustus ’14
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Communicatieplan
De tentoonstellingen in Casla en Bauhaus Dessau worden in het programma van de beide

instellingen opgenomen. Aankondigingen en uitnodigingen voor opening en bezoek lopen via de
gebruikelijke kanalen van sociale media, een website van het eenvoudige huisje Type EW58/08,
flyer en gerichte mail.
De tentoonstelling rondom het erf van het huis wordt in een extra berichtgeving aangekondigd en
zal gepaard gaan met een kook en eet-event door Ton Matton georganiseerd. Ook het thema
zelfbouw van een huis komt hier aan de orde.Hier worden vooral de lokaal geïnteresseerden, het
sociale netwerk van de eigenaar van het huis die tevens ingezet worden op de bouwplaats te helpen.
Regionaal wordt via het netwerk van Architectuurcentrum Casla geïnformeerd en uitgenodigd. Op
nationaal niveau zijn het de architectuur tijdschriften waar uitnodigingen voor de tentoonstellingen
en workshops worden bekendgemaakt.Op internationaal niveau worden de sociale media en de
netwerken van beide ministeries ingezet.

De workshops zijn geïnitieerd en worden gecurateerd en georganiseerd door MattonOffice.
Beide ministeries uit Nederland en Duitsland worden vertegenwoordigd door minister en topamtenaren,
bij het beleid rondom krimp betrokkenen inhoudelijke amtenaren worden gericht uitgenodigd. Per
thema worden enkele sprekers van naam uitgenodigd. In de agenda’s van vakbladen worden de
workshops aangekondigd, ze hebben een publiekelijk karakter en zijn in principe openbaar te
bezoeken. Vertegenwoordigers van de bekende architectuurtijdschriften worden persoonlijkuitgenodigd.

De resultaten van de workshop worden vastgelegd in een verslag dat tevens dient als basis voor
de volgende fase, een maatgevend ruimtelijk plan voor Mecklenburg-Vorpommern. Het materiaal
leent zich voor een publicatie, quasi de catalogus van de tentoonstellingen en zal in duits/nederlands
verschijnen. In een afsluitende bijeenkomst, een kook- en eet-event, georganiseerd door de Nedrlandse
Ambassade, zal deze publicatie worden gepresenteerd.

an unlikely, impossible, yet desirable future

My graduate professor at TU Delft, Taeke de Jong, described in his famous ‘doom-lectures’
of the late eighties the improbable, impossible and desirable future, as the goal in design education!

Robert Musill describes it as follows in his book ‘ The Man Without Qualities’ (‘der Mann ohne
Eigenschaften’):

‘If there is a sense of reality, and nobody will doubt that it has a right to exist, then there must also
be something you could call a sense of possibility. [...] In this way, a sense of possibility could be
defined as the ability to think about what could possibly exist, without attaching greater importance
to what actually exists over what doesn’t. It is clear that the consequences of such a creative
disposition could be remarkable, yet unfortunately what people admire is often portrayed as wrong
and what they disallow as permissible, or both sometimes as irrelevant. It is said that these possibility-
people live in a finer web, in a web of deluded imagination, dreams and conjunctions; when children
show these tendencies they are forcibly dealt with and they are told that such people are fantasisers,
dreamers, weaklings and windbags or nit-pickers. If ever they are praised these fools are called
idealists, but that apparently only includes the weak variety, the ones who really cannot grasp reality
or weakly shy away from it, [...] A possible experience or a possible truth is not the same as a real
experience or a real truth, disregarding the very fact of their ‘being real’, but they contain, at least
in the eyes of their supporters, something very divine, a fire, an upward flight, a will to build and a
conscious utopianism that does not shirk reality but rather regards it as an enterprise and a design.’

Ton Matton Rotterdam / Wendorf 3 oktober 2013




