Bij Baltus

Vanaf januari 2010 huizen wij in de
‘boerderij van boer Baltus’, een oude
romantische boerderij aan de rand van
het pittoreske dorp Haarzuilens.
Onder de rook van Utrecht, centraal
in het land, vlakbij de Utrechtse Vinexwijk Leidsche Rijn.
Midden in het nieuwe groene recreatiegebied,
met een dijk van een verleden en een heel nieuwe
toekomst.
Helemaal een plek voor ons, met onze stedelijke
afkomst (Amsterdam) en jarenlang wonen en
werken in het Groene Hart.

Fort van
de Verbeelding

Bij Fort van de Verbeelding gaat het
om muziek en mensen. Muziek is een
prachtig middel om mensen samen
iets te laten beleven. Muziek genereert
emotie en muziek bindt. De Engelsen
noemen dit Community Music.
Nu bijna 10 jaar maken wij projecten waarbij
die samenbindende kracht van muziek centraal
staat. We deden dat met ons Groot Zelfgemaakte
Schoolplein Orkest op inmiddels bijna 300
scholen in de Randstad en omstreken.
We deden grote Community-projecten
in grote steden als Amsterdam, Utrecht,
Rotterdam, Enschede en Eindhoven, waarbij we
grootstedelijke problematiek te lijf gingen met
muziek en andere kunst-disciplines.
We zetten tussen 2001 en 2007 Fort
Wierickerschans in Bodegraven ‘op de kaart’.
We trokken duizenden mensen naar die plek en
leerden op die manier het Groene Hart en haar
mensen van binnenuit kennen.
We werkten aan buitenland-projecten in Suriname
en Senegal, waar we onder soms extreem
moeilijke omstandigheden grote projecten van de
grond kregen.
Niet structureel gesubsidieerd, houden wij als
cultureel ondernemer onze eigen broek op en
daar zijn we trots op.

En nu zien we iets in een oude boerderij in
Haarzuilens …..We zouden er willen wortelen….
We zien prachtige mogelijkheden ons, met
onze projecten, te verbinden met het dorp, haar
mensen, haar school en het landschap.
In 2009 waren we voor het eerst in Haarzuilens.
We maakten er, in opdracht van de Vrede van
Utrecht, TOER. In TOER, een muziektheatrale
rondgang door het dorp, werkten we met
de plaatselijke Sint Bonifatiusschool en de
Boerenkapel, met wie we sindsdien contact
hebben gehouden.
Toen eind 2009 de boerderij (weer) leeg kwam te
staan, bracht de Vrede van Utrecht ons in contact
met eigenaar Natuurmonumenten die ons een
tijdelijk contract aanbood. We verkenden de plek
en haar potentiële publiek met de serie Meet, Eat
& Beat: steeds een concert, een Meespeelorkest
en steevast eten aan lange tafels in het gras of
binnen in de kantine.
Begin 2011 deden we de voorstelling ERF, met
verhalen over het landschap rondom de boerderij
en veel live-muziek, gespeeld door meer dan
100 muziekamateurs, de mensen van Emmaus
Haarzuilens en schoolkinderen uit de regio.
Honderden mensen bezochten beide projecten.

Met name in ERF werden we bevestigd in onze
overtuiging dat musici/kunstenaars een mooie
rol kunnen spelen in processen met mensen, in
dit geval het proces van omvorming van een van
oorsprong boerenlandschap tot recreatiegebied.
En nu willen we door!
We hebben een plan gemaakt om de boerderij
te ontwikkelen tot een duurzame groene
cultuurplaats met een sociaal hart.
Dat hebben we niet alleen gedaan, maar in
voortdurend gesprek met mensen en partijen die
rondom de boerderij in Haarzuilens een rol spelen.
Die voorbereidende gesprekken hebben ons de
afgelopen periode gesterkt in de overtuiging dat
we op de goede weg zitten.

Een duurzame
groene cultuurplaats
met een sociaal hart

Een bruisende cultuurplaats waarbij
duurzaamheid, groen en een sociaal
hart centraal staan ziet er voor ons zo
uit:
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Een cultuurplaats waarbij de gemeenschap
van dichtbij, maar ook tot ver weg uit het
land, voorstellingen kan beleven, concerten
kan bezoeken, workshops kan meemaken
en waar door allerlei amateurgezelschappen
gerepeteerd en uitgevoerd kan worden.
Referenties zijn: de voorstelling ERF (jan.
2011), de serie Meet, Eat en Beat (2010) en
TOER (juni 2009).
Cultuur maken wij onder andere i.s.m.
gemeente Utrecht, de Vrede van Utrecht en
het Community Art Lab.
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Duurzaam en groen zijn in ontwikkeling en
uitstraling. Het aanbrengen van duurzame
aanpassingen aan de boerderij en het land
eromheen: groene voorzieningen zoals
zonnepanelen en aardwarmte; het gebruik
van biologisch voedsel en drinken, uit de
omgeving betrokken. Bij Baltus kan een een
voorbeeldplek zijn voor de wijde omgeving.
Alles gedacht vanuit respect voor mens, dier
en natuur.

Wij werken op deze duurzame groene poot
samen met Natuur en Milieufederatie Utrecht.
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Een sociaal hart door de samenwerking
met re-integratietrajecten. Wij willen een
contrapunt van aandacht en rust zijn in deze
hectische Westerse tijd.
Een plaats waar mensen (weer) op adem
kunnen komen. De vele handen die vanuit
deze trajecten beschikbaar zijn, zijn inzetbaar
voor allerhande klussen.
Van groenonderhoud tot instrumentreparatie
tot mede-uitvoeren van te organiseren
activiteiten.

Waarom dit plan
op die plek?
đŏ

Omdat perceel 35 aan de rand van het dorp ligt.
Precies goed: er is nog voeling met de
dorpsgemeenschap, maar veel overlast zal het niet
geven.
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De plek is ge-oormerkt als reserve-locatie pleisterplaats
in het kader van de landinrichting Haarzuilens.
Cultuur op deze plaats is uniek en aanvullend op andere
omgevingsplannen.
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Er komen daar drie soorten wegen bij elkaar:
de uitvalsweg uit het dorp, nieuw aan te leggen
wandelpaden en het nieuwe fietspad over de brug
vanuit Maarssen. Nu al komen hier veel recreanten langs.
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Dat wordt in de toekomst alleen maar meer.
Bij Baltus is een prachtige rustplaats of doel op zich
voor een fiets- of wandeltocht.
Een prachtige eye-catcher en warm welkom bij
binnenkomst in Haarzuilens.
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de grond rondom de boerderij is precies groot genoeg
voor de verschillende functies: cultuur (met zo nu en
dan een festival), re-integratie en bewoning.

Realisatie van het
project
Om dit project te realiseren en een solide basis te leggen,
willen wij de boerderij aankopen, het oorspronkelijke
pand behouden en duurzaam verbouwen.
Deze verbouwing wordt zo mogelijk uitgevoerd door
een locale aannemer. Om de kosten (ook van de latere
exploitatie) te dekken willen we een 5-tal duurzaam
gebouwde 50-plus woningen erbij plaatsen. Dit willen we
mogelijk doen met Vroluk Wonen. De evt. bouw van 3
duurzame woningen op no. 39 is op den duur denkbaar.
(het concept van waaruit wij denken is o.a. te zien in de
opzet van ‘t Groene Sticht).
Daarnaast denken wij door fondsenwerving het
benodigde geld te kunnen genereren.
Daarbij is, juist nu, een actief (bestuurlijk) netwerk nodig,
van waaruit men meedenkt, -stuurt en ondersteunt.
Door dit netwerk wordt het werk lichter en duidelijker!
Wij willen vanaf april 2011 een onderzoekstraject ingaan,
waarbij wij de (on)mogelijkheden van dit plan kunnen
onderzoeken.
Wij nodigen u gedurende deze periode uit, actief mee
te denken hoe dit plan verder handen en voeten kan
krijgen.

Peter de Boer en Margreet Melman, beiden van oorsprong musici, hebben hun wortels in de
legendarische theatergroep De Dogtroep uit Amsterdam.
In de periode 1991–1996 werkte Peter aan tientallen voorstellingen mee. Van de opening van de
Winterspelen in Albertville, de voorstelling de Mandarijn, tot de legendarische Dok-voorstelling
op het voormalige NDSM terrein in Amsterdam.
Naast het werken als uitvoerend contrabassiste in combinatie met diverse freelance
werkzaamheden als productieleider, studeerde Margreet in deze periode Bedrijfskunde bij het
toenmalige ISBW.
In deze periode is de fascinatie ontstaan voor het benutten van de theatrale en samenbindende
kant van muziek, met als basis het cultureel ondernemerschap.
Fort van de Verbeelding heeft die Dogtroep-benadering als inspiratie gebruikt voor het inzetten
van muziek en bijzondere muziekinstrumenten in (grootschalige) Community Music projecten.
Daarbij zijn instrumenten doorontwikkeld, zijn nieuwe relaties aangegaan met gezelschappen als
het Rotterdams Philharmonisch Orkest, en zijn didactische principes ontwikkeld voor het in korte
tijd aanleren van muziek aan grote groepen kinderen en volwassenen.
Door onze vele buitenlandse reizen en het werken in o.a. Senegal en Suriname, zijn er grote
multiculturele invloeden in hun werk gekomen. Daarbij is onlosmakelijk verbonden de fascinatie
voor het terugbrengen van saamhorigheid in kleine- en grote gemeenschappen en het
overwinnen van conflicten door het inzetten van muziek als verbindingsmiddel.
Komend uit Amsterdam, zetten Peter de Boer en Margreet Melman Fort Wierickerschans tussen
2001 en 2007 met hun spraakmakende projecten het fort op de (culturele) kaart.
Projecten als Ontdek het Fort (2002), Fort Dudu (2003), HART (2006) en vele Culturele
Zondagen zijn daar ontwikkeld. Verder werkten zij buiten dit terrein aan hun Randstedelijke
hit: het Groot Zelfgemaakt Schoolplein Orkest, een project voor de basisschool, dat landelijke
bekendheid verwierf.

Sinds haar vertrek van het fort maakte Fort van de Verbeelding o.a.
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Het Grote Overvecht Orkest (Utrecht, 2007)
Schoolplein Orkest Suriname (Paramaribo, 2007)
Grand Orchestre Plein Air in Senegal (Dakar, 2008)
OMWENTELINGEN (Woerden, 2008)
Skoro Dyari Poku Prey Suriname (Paramaribo 2009)
TOER (Haarzuilens, 2009)
VAART (Amsterdam Slotervaart, 2009)
Grand Orchestre Plein Air – 2 in Senegal (Dakar, 2010)
De Wildheid van de koe (met Growing up in Public, Via Vinex en Tweetakt
(Utrecht Leidsche Rijn, 2010)

The Battle van West (Amsterdam 2010)
Fanfare Dakar (Gouda 2008, Rotterdam 2010 en Eindhoven 2010)
Meet, Eat & Beat (Haarzuilens 2010)
ERF (januari 2011)
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