
NOORDJES KINDERKUNST LANCEERT INTERACTIEVE  
KUNSTPLANEET (BLZ. 6-7)  

VOORSTELLINGEN IN DE MOESTUIN MET DE VEENFABRIEK (BLZ. 8-9) 

STROOM LAAT HET BORRELEN IN DEN HAAG (BLZ. 10-13)

MUSEUMPLAATS: MARKTPLAATS VAN DE MUSEUMWERELD (BLZ. 14-15)

DIT ZIJN WE AAN 

HET DOEN 
MET DE BIJDRAGE 
VAN DE BANKGIRO LOTERIJ

BIJVOORBEELDBOEKJE SEPTEMBER 2011
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STROOM  Den Haag

DE KUNST VAN 
HET VERDUURZAMEN 
• Foodprint Erasmusveld opent vrijdag 30 september 2011 en loopt tot en met zondag 16 oktober.
•  Stichting DOEN ondersteunt ook ‘Eetbaar Park’ van de Engelse kunstenaar Nils Norman van STROOM.  
Voor twee locaties in Den Haag heeft hij moestuinen en een ecologisch paviljoen ontworpen op basis van zogenaamde 
‘permacultuur’ (een bijzondere vorm van ecologisch tuinieren). Dit project stond in de Bijvoorbeeldkrant van februari 2011. 

ALS EEN INITIATIEF 
BAANBREKEND IS,
MOET JE HET 
GEWOON
GAAN

De bierbrouwerij van Henriette Waal, die zuiver bier uit lokaal Haags 
slootwater produceert. (Foto: STROOM Den Haag)

Het borrelt op het Erasmusveld in Den 
Haag. Diverse kunstenaars, waaronder 
Refunc, Sjim Hendrix, Henriette Waal, 
Atelier Gras, Fritz Haeg en Olivier 
Darnié, broeden op frisse ideeën die 
het gebied duurzamer maken. Ooit bier 
gedronken uit slootwater of een 
stadsduif op je bord gehad? 

Op originele wijze toont de manifestatie 
Foodprint Erasmusveld hoe voedsel 
kan bijdragen aan een duurzame 
woonwijk en levensstijl. Het gebied, 
ingeklemd tussen de Haagse wijken 
Escamp en Wateringseveld, biedt 

ruimte aan volkstuinen, open terrein 
en slootjes. Het is een buurt met 
ambitie: Erasmusveld wil namelijk de 
duurzaamste wijk ter wereld worden. 
Dankzij de manifestatie kunnen jong 
en oud genieten én leren van wat 
kunstenaars er presenteren. Zo is er 
bijvoorbeeld een ‘amateurtuindersvers-
markt’ en een educatief programma 
met natuurspeeltuin voor kinderen. 

De manifestatie is bedoeld om 
iedereen die betrokken is bij de 
ontwikkeling van het Erasmusveld  
en bij duurzaamheid, te voeden met 

ideeën. DOEN ondersteunt dit initiatief 
omdat het project een inspiratiebron 
vormt voor alle betrokkenen, van 
buurtbewoner tot moestuinier en 
stedenbouwkundige.
 
‘Foodprint: voedsel voor de stad’ is een 
initiatief van kunst- en architectuur-
centrum STROOM Den Haag. Het 
programma richt zich op het belang  
van voedsel voor de cultuur, de inrichting 
en het functioneren van de stad. 

www.stroom.nl
www.foodprint.stroom.nl
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ALS EEN INITIATIEF 
BAANBREKEND IS,
MOET JE HET 
GEWOON
GAAN

De EETFABRIEK van Atelier Gras is tuin, kas en keuken tegelijk. Dit 
eethuisje staat er ook tijdens Foodprint Erasmusveld. (Foto: Eethuis) 


