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Ontwerp samen met
de kinderen

Superuse Studios

In opdracht van SPOU ontwierp

ontwerp als onderdeel van een circulair

Stoer kunstwerk van materialen oude school SO Fier

EVA Architecten een energieneutraal

proces: een fase in een continue cyclus

gebouw. Het kunstwerk past heel goed

van creatie en recreatie, gebruik en

Superuse Studios

bij het architectonisch programma.

hergebruik. De verborgen eigen

De Rain Drain Digger bestaat vrijwel

schappen van gebruikte materialen en

geheel uit gerecyclede materialen van

producten bieden een toegevoegde

het oude schoolgebouw. Superuse

waarde voor nieuwe producten.

Studios betrok de leerlingen bij het

Dit geldt voor bouwmaterialen, maar

ontwerpproces en bij het denken over

ook voor kennis, energie, water,

hergebruik. Een doolhof van regen

verkeer en voedsel.

‘Een tank! Een graafmachine!’ De kinderen van basisschool
SO Fier aan Winklerlaan in Utrecht wilden een stoer object.
Ontwerpbureau Superuse Studios vroeg de kinderen welk
kunstwerk zij wensten voor het plein van de nieuwe school
en betrok hen in het maakproces. De kinderen sloopten
materialen van het oude gebouw en Superuse Studio maakte
hier de Rain Drain Digger van.

Gestrande
graafmachine

Superuse Studios beschouwt een

pijpen. Oude schoolramen in een
boomhut. Een tribune van stoeptegels
die de voetbalkooi in een stadion
verandert. De kinderen fantaseerden

Jan Jongert is één van de
oprichters van Superuse Studios:

er lustig op los. Zo werd het kunstwerk
ook echt van hen. Superuse Studios

“Het is bij mij heel vroeg begonnen.

maakte daarnaast een lesprogramma.

Misschien wel toen we thuis sinterklaas

De kinderen gaan zelf aan de slag met

vierden: iedereen maakte voor iedereen

hergebruik: van een melkpak of een

in het gezin een gedicht en een

plastic fles tot een kunstwerk.

surprise. We mochten daar pas op
de avond zelf aan beginnen. Dus we
konden alleen werken met wat er in

Aan de rand van de voetbalkooi

huis aan overtollig spullen aanwezig

staat een gestrande ‘graafmachine’.

was. Zo werd je creatief uitgedaagd

Hij is gemaakt van oude regenpijpen,

met minimaal beschikbare middelen.

vensterbanken en andere bouw

Tijdens mijn studie heb ik er tot groot

materialen die de kinderen van hun

ongenoegen van mijn docenten vaak

oude school sloopten. De Rain Drain

mee geëxperimenteerd. Vanaf 1997

Digger lijkt een grote kuil te hebben

heb ik samen met Césare Peeren deze

gegraven. Het kunstwerk is een schuil

omgekeerde ontwerpbenadering op

plek, waar je ook lekker kunt zitten.

steeds grotere schaal toegepast, eerst

Aan het einde van de graafarm die

op kunstwerken en interieurs en later

bestaat uit regenpijpen, is een bankje

op gebouwen en gebieden. De methode

gemaakt. Gekantelde trottoirtegels

zijn we in 2007 Superuse gaan noemen.

vormen de rupsbanden van de denk

Na 20 jaar is het eindelijk een serieuze

beeldige machine en van een tribune

stroming binnen circulair bouwen.

voor de voetbalkooi ernaast.

Ik vind het belangrijk om voor de
toekomstige generaties in Nederland
voorbeelden te realiseren, die tot de
verbeelding spreken. Nog mooier is
het als de toekomstige gebruikers zelf
meehelpen. Zoals de leerlingen die
voor dit project zelf regenbuizen
demonteerden van hun oude school.
We willen graag kennis delen en helpen
ontwikkelen. We zien het lesprogramma
voor SO Fier daarom als onderdeel
van het kunstwerk, met net zo grote
toekomstwaarde.”

1,5% voor kunst
Het kunstwerk ‘Rain Drain Digger’ komt
tot stand dankzij de gemeentelijke
1,5% regeling. De percentageregeling
van de gemeente Utrecht geldt sinds
1954 voor alle publieke gebouwen.
Anderhalf procent van de bouwsom
van gemeentelijke nieuwbouw of
gebouwen waar de gemeente voor
meer dan 50% in investeert, wordt
gereserveerd voor een kunstopdracht
die te maken heeft met het gebouw.

Kunst in de openbare ruimte voegt betekenis
toe aan de stad. De Gemeente Utrecht is hierin
actief opdrachtgever. Kunst in de openbare
ruimte en in publieke gebouwen draagt bij aan
een kwalitatieve en bijzondere leefomgeving
voor alle inwoners en bezoekers van de stad.

Meer weten en zien over beeldende
kunst in Utrecht? Kijk op
kunstinopenbareruimte-utrecht.nl
of volg op ons twitter @cz030 of
instagram @kunstinutrecht

Dit kunstwerk is tot stand gekomen met
de kinderen en het team van SO Fier
Foto’s: Gert Jan van Rooij en Gemeente Utrecht.

