NIEUWS 3
LANDSCHAP BOUWEN OP OEROL
MET ALS THEMA ’10 DAGEN HET GELUID VAN EEN EILAND’ WAS TERSCHELLING
TOT EN MET 26 JUNI HET DECOR VAN HET OEROL FESTIVAL. HET JAARLIJKSE
FESTIVAL BRENGT ONDER ANDERE (STRAAT)THEATER, MUZIEK EN BEELDENDE
KUNST. OOK BOUWKUNDE DROEG DIT JAAR HAAR STEENTJE BIJ.
TERSCHELLING – In het project
‘Landscape Mirror’, geproduceerd
door de eerste lichting studenten
Landschapsarchitectuur, waren
de getijden, het strand en het
landschap het podium en de
bezoekers van het festival de
acteurs. De hoofdlijnen van de
installatie werden door de studenten op het eiland afgezet en de
bezoekers plaatsten hun eigen
gebouwen en andere elementen,
alles op schaal 1:10.
Daniel Jauslin, één van de
docenten: “De organisatie van het
Oerol festival heeft ons carte blanche gegeven om dit project te
realiseren, heel bijzonder voor dit
soort installaties.” De objecten op
het terrein geven een dwarsdoorsnede van het landschap op
Terschelling weer, waarin de
verschillende patronen van het
landschap getoond worden:
polder, strand, dorp, dijk. Jauslin:
“Op basis van een kaart van
Terschelling hebben we met veel
materieel dat aan ons gesponsord
is, onder andere huizen gebouwd
van bamboestokken en terpen
gemaakt van zandzakken. Het
hele festival was deze installatie
een work-in-progress: het publiek

Links: het terrein overstroomd. Rechts: een huis van bamboe.

dat ons bezocht, ongeveer 5000
mensen, heeft eraan meegebouwd. Hierna gingen zij ook in
discussie met de studenten. Een
beetje stadje spelen dus. Erg leuk
en leerzaam allemaal.”
De elementen stelden het
improvisatievermogen van het
team op de proef: tijdens de
derde dag van het opbouwen is
het hele terrein overstroomd.
Jauslin: “Die ochtend toen ik
vanuit onze camping op de
duinen aankwam, zag ik dat ons
materiaal en materieel wegdreef
en alles een halve meter onder
water stond. Gelukkig hebben we
alles nog kunnen redden. Nadat
het terrein weer droog werd
hebben we alles opnieuw op
kunnen bouwen, met wat
aanpassingen: er zijn bijvoorbeeld

kanalen gegraven waardoor het
water weg kon stromen.”
Nu het festival voorbij is wordt
het project geëvalueerd en er
komt ook een napublicatie. “Nu
krijgen studenten er 3 ECTS voor,
wat veel te weinig is gebleken
gezien het werk dat je ervoor
doet”, aldus Jauslin. “We willen
dit soort projecten als groter
onderdeel in de Master gaan
invoegen. Bij het Oerol festival, of
bij soortgelijke evenementen. Het
is immers echt iets speciaals, ook
omdat Landschapsarchitectuur
zich ermee onderscheidt.” (MS)

MEER INFORMATIE
Voor meer foto’s en berichten:
flickr.com/landscapemirror
twitter.com/landscapemirror
zie ook oerol.nl

SOLAR DECATHLON AT LOWLANDS
THE TU DELFT SOLAR DECATHLON TEAM HAVE BEEN
SPREADING THE WORD ABOUT
THEIR ACTIVITIES FOR A WHILE
NOW. AFTER PRESENTATIONS
AT THE BOUWBEURS AND
OTHER VENUES AND COVERAGE IN SEVERAL MEDIA
OUTLETS, TU DELFT WILL BUILD
AND EXHIBIT THE ‘REVOLT
HOUSE’ THIS SUMMER AT
LOWLANDS FESTIVAL.
BIDDINGHUIZEN – For a little
less than a year, the first Dutch
team ever to enter the Solar
Decathlon competition have been
busy developing the design for
the free-standing family house. At
the annual pop festival Lowlands,
held from 19 to 21 August, the first
full-scale prototype of the house
will be built.
On 29 July, the 1:1 model, a 13 x
14 metre tent in the shape of the

house, will be exhibited at the TU
Delft to students, staff and
sponsors. As of 19 August the
tent will go to Lowlands, where it
will function as a lounge and exhibition space at the ‘Llowlab’: an
exhibition at Lowlands featuring
several sustainable technologies
The design for the Revolt House: a floating
and innovations.
rotating house, turning towards the sun.

To build this model, the team is
looking for as many hands as
possible. So if you want to help to
design and build features of this
model, it’s possible to sign up.
Apart from building the model,

MORE INFORMATION
For more information, go to:
revolthouse.com
sdeurope.org
bk.tudelft.nl
llowlab.nl
To sign-up, contact Gertjan de
Werk: g.dewerk@tudelft.nl

participation in the Solar
Decathlon project is featured as
an elective course as of next
academic year, for 3 to 12 ECTS.
In September 2012, the Revolt
House will be constructed in
Madrid to compete with twenty
other universities from around the
world, to build the best house
that draws all its energy from the
sun. The houses will be judged
along ten main criteria (hence
‘decathlon’): the highest total
score wins. (MS)

COLUMN

Gemengde
gevoelens
Zomer. Vakantie. Ik ben
eraan toe. Net als velen van
jullie denk ik. Voor mij werden
de laatste maanden gedomineerd door de herijkingsplannen. Samen met het MT ben ik
daar intensief mee bezig
geweest. En het plan is af. Een
prestatie gelet op de omvang
van de bezuiniging die we
moeten bereiken. Het lukt ons
om in 2014 een ‘nulbegroting’
te realiseren. Hoe voelt dat?
Beetje gemengd eigenlijk.
Enerzijds voel ik trots. We
hebben een goed plan
gemaakt. Een plan dat kijkt
naar de toekomst. Een plan
waarin we keuzes maken. We
zijn uitgegaan van het bestaande en hebben daar kritisch naar
gekeken. Wat kan slimmer,
zuiniger, maar ook: wat willen
we anders, nieuw, passend bij
de toekomst. En dat natuurlijk
onder de druk dat er flink wat
af moet. Wat helpt is dat de
studentenaantallen gaan
afnemen door de numerus
fixus. Daarmee neemt de
onderwijsbelasting af. En wat
helpt is dat er flink wat collega’s
met pensioen gaan; dat
reduceert pijnlijke personele
ingrepen. Daar zit wel de
keerzijde van wat ik voel. Ik
realiseer me dat onze plannen
voor een aantal collega’s heel
ingrijpend zijn. Zij zien in het
plan hun functie verdwijnen of
hun tijdelijke contract wordt
niet verlengd. Dat doet pijn.
Natuurlijk gaan we ons best
doen om samen met de
betrokkenen goede oplossingen voor hun situatie te vinden,
maar dat neemt desondanks
niet weg dat het voor hen een
harde boodschap is. We
hebben flink doorgewerkt om
het plan voor de zomer af te
hebben en zo iedereen
duidelijkheid te geven. Daarom
geven we nu ook openheid
over onze plannen; ook al
moeten ze nog naar het CvB en
de ondernemingsraad.
De zomerperiode komt
eraan, tijd voor wat rust en
afstand. We hebben allemaal
hard gewerkt. Ik wens jullie –
met gemengde gevoelens –
een goede vakantie.
Karin Laglas
Decaan
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