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Op 14 oktober 2017 heeft de 2e editie van Archikidz Haarlem plaatsgevonden.
Dit jaar is het evenement gehouden in De Koepel. Het thema was 'Tiny House'.
De workshop heeft 88 kinderen tussen 8 en 12 jaar over architectuur laten nadenken en laten
ontdekken wat architectuur kan doen. Alle aanwezige kinderen hebben inspiratie op kunnen doen
tijdens een lezing verzorgd door architect Joep Molink. Aansluitend hebben de kinderen een eigen
maquette gemaakt onder begeleiding van architecten. De middag is afgesloten met een
prijsuitreiking.
Communicatie
De toezegging van de financiële steun van gemeente Haarlem garandeerde dat editie 2017 door kon
gaan.
Stap 1 in de voorbereiding is het scouten van een locatie geweest. Na het contacteren en bezoeken
van meerdere locaties in Haarlem, was er 1 locatie die er bovenuit sprong: voormalige gevangenis
De Koepel.
In de aanloop naar het evenement zijn op de website www.archikidzhaarlem.nl en facebook pagina
actief nieuwsberichten en feiten geplaatst om geinteresseerden op de hoogte te houden. Begin
augustus zijn de locatie en plaats voor editie 2017 op deze kanalen gepubliceerd.
Daarnaast zijn vanaf begin augustus flyers verspreid onder basisscholen, culturele centra en bso's
om zoveel mogelijk kinderen te bereiken.

Afbeelding 1 de flyer die ter promotie is verspreid in Haarlem

Haarlem marketing is opnieuw aangeschreven om het evenement te promoten. Het evenement is
gepubliceerd op de website en opgenomen het programma-overzicht Oktober = Kindermaand. Voor
dit thema heeft Haarlem marketing een aparte website opgezet.
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Het ABC architectuurcentrum heeft zijn totale leden- en vrijwilligersbestand meermaals
aangeschreven om vrijwilligers te werven. Ook hebben de bestuursleden hun eigen netwerk
aangesproken om vrijwilligers te werven.
De bestuursleden hebben actief bedrijven en instanties benaderd om een bijdrage te doen, financieel
of middels goederen/diensten. Een groot aantal bedrijven die hebben gesponsord voor editie 2016
hebben wederom een bijdrage geleverd. Zodra toezeggingen zijn gedaan, hebben we de sponsors op
de website en facebook vermeld met naam, logo en link naar de website. Ook het logo van
gemeente Haarlem zijn hier gepubliceerd. Deze vermelding blijft staan tot de promotie voor editie
2018 start. Daarnaast zijn de sponsors ook op de flyers vermeld.
Tijdens de workshop middag is een verslaggever van Haarlem.Nieuws.nl aanwezig geweest en
heeft er een artikel aan gewijd. Het artikel is te lezen via link:
https://haarlem.nieuws.nl/nieuws/21884/haarlemse-kinderen-bouwen-tiny-houseskoepelgevangenis/
Tijdens de workshop middag zijn er foto's gemaakt door fotograaf Joyce Melief. Een fotoverslag is
getoond op Facebook en de website van Archikidz Haarlem.
Voorbereidingen
In de laatste weken voor 14 oktober zijn de laatste afspraken gemaakt met de sponsors qua levering
van diensten / materialen.
Alle gesponsorde materiaal en materieel zijn verzameld en opgeslagen op de locatie. Op de laatste
dag voor het evenement zijn nagenoeg alle spullen geleverd, zoals tafels, knutselmaterialen,
geluidsinstallatie, beamer, materieel om mee te knutselen, EHBO-box, containers, etc.
Voor de workshop middag is een veiligheidsplan opgesteld, EHBO-ers en BHV-ers aangesteld,
lunch, fotograaf en boodschappen geregeld.
Alle vrijwilligers zijn bevestigd en vooraf geinformeerd met een planning van de dag.
De dag voor het evenement is hard gewerkt aan het inrichten en aankleden van de locatie:
• een inschrijftafel met aanmeldlijsten zijn klaargezet
• de stickers voor de groepsindeling zijn afgedrukt
• lappen stof met zwart-wit strepen die kinderen konden omknopen zijn gemaakt
• bewegwijzering vlaggen en 'Archikidz Haarlem' zijn klaargezet
• de geluidsinstallatie en beamer ten behoeve van de presentatie zijn geplaatst
• tafels en zitbanken zijn geplaatst
• knutselmateriaal is uitgestald
• knutseltafels voor de handymen (stanleymes, zaag, boren, etc) zijn geplaatst in cellen, zodat
dit alleen onder toezicht gebeurt
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Afbeelding 2 de voorbereidingen op locatie

Resultaat en bereik
Vanaf 10.30u kwamen de dagvrijwilligers aan op locatie. Na verwelkoming heeft iedereen een
briefing ontvangen en zijn de laatste voorbereidingen getroffen.
Om 13u zijn de deuren geopend om de kinderen met ouders te ontvangen. De kinderen zijn bij
inschrijving ingedeeld in groepen. Aan de inschrijftafel ontvangen de kinderen een sticker met
icoon dat correspondeert met het icoon bij een van de 10 tafels. Na inschrijving konden de ouders
met de kinderen meelopen tot in de Koepel. Voor velen was het een bijzondere ervaring om het
alom bekende gebouw van binnen te bekijken. Op de vloer in de Koepel was een print van luchtfoto
van Noord-Holland neergelegd. Deze print is ter beschikking gesteld door Mooi Noord-Holland.
Vanaf de Koepel zijn de kinderen de 'Kidz only zone' ingegaan en naar de gymzaal gelopen. Hier
heeft dagpresentator Len van Ormondt de middag officieel geopend. In totaal hebben 88 kinderen in
de leeftijd tussen 8 en 12 jaar deelgenomen.
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Joep Molink van Mopet architecten is bereid gevonden om een korte, inspirerende presentatie te
houden over het thema Tiny House. Het bureau heeft verschillende bouwwerken in Haarlem
ontworpen en ook aan kleinere objecten gewerkt.

Afbeelding 4 de presentatie verzorgd door Joep Molink, Mopet architecten

Na de presentatie zijn de kinderen per groepje naar de tafels gegaan om zelf aan de slag te gaan.
Eerst is begonnen met het tekenen van hun huis en vervolgens zijn ze de maquette gaan bouwen.
Per tafel van 10 kinderen waren er 2 'echte' architecten aanwezig om de kinderen te begeleiden en
ondersteunen.
Tussen het tekenen en knutselen door was er een korte pauze, waarin de kinderen per tafel limonade
en een fruithap kregen. Ook konden ze kijken bij een stand van 3D Educatie. Er waren meerdere
afgeronde 3D-prints uitgestald en er was een 3D-printer in bedrijf. De prijzen voor 1e, 2e en 3e
prijs, die aan het einde van de middag zijn uitgereikt, zijn door 3D educatie ontworpen, geprint en
gesponsord.
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Afbeelding 5 het tekenen van het Tiny House onder begeleiding van een echte architect

Tijdens de middag was er een jury aanwezig om alle maquettes te beoordelen. De jury was op zoek
naar de mooiste, origineelste of meest verrassende maquette. De jury werd dit jaar gevormd door
Gabriel Verheggen (directeur ABC Architectuurcentrum), Dorine van Hoogstraten
(architectuurhistoricus en adjunct directeur Mooi Noord-Holland) en Joep Molink (directeurarchitect Mopet Architecten).

Afbeelding 6 de jury bekijkt de maquettes van de kinderen
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Om half vier hebben alle kinderen hun maquette bij elkaar op de grond geplaatst om voor iedereen
tentoon te stellen. Er is een prachtige nieuwe stad ontstaan.
Alle restmaterialen konden worden opgeruimd. Spaarnelanden heeft verschillende containers
geleverd, zodat al het afvalmateriaal gescheiden kon worden ingezameld.
Na het opruimen heeft de jury hun keuze bekendgemaakt en de prijzen aan de 3 winnaars uitgereikt.
Aan het einde van de middag zijn alle kinderen opgetogen met hun maquette naar hun ouders
begeleid. Voor de in totaal ca. 50 vrijwilligers die aan deze dag hebben meegewerkt, stond er ter
afsluiting een hapje en drankje klaar.

Afbeelding 7 razend enthousiaste kinderen en vrijwilligers aan het einde van de middag. In het midden zijn de maquettes van de kinderen
tentoongesteld.
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Financiën
In bijgevoegd financieel verslag van de penningmeester kunt u het financiele verloop van deze
editie lezen.
Vervolg
De aanmeldingen stroomden direct na opening van de inschrijving binnen. In periode van 2
maanden was de inschrijving vol. Hieraan is merkbaar dat Archikidz Haarlem in korte tijd een
goede naamsbekendheid heeft opgebouwd onder de Haarlemmers. Het bestuur is trots op dit
resultaat.
In december 2017 is de organisatie van Archikidz Haarlem gestart met de voorbereidingen voor de
editie in 2018. Archikidz Haarlem heeft de ambitie om de komende editie te groeien naar 130
deelnemers.
Alle sponsors, vrijwilligers en medewerkers zullen opnieuw benaderd worden om te informeren of
zij wederom hun medewerking willen verlenen om ook in 2018 een te gekke middag neer te kunnen
zetten.
Archikidz Haarlem is mede mogelijk gemaakt door: ABC Architectuur Centrum, Cultuur
stimuleringsfonds Gemeente Haarlem, Open de Koepel, Panopticon, THIS IS HOLLAND, Mopet
Architecten, EMS Films, Leisure Expert Group, HDM Concepts, Agency One, Spaarnelanden,
MooiZooi, 3D Educatie, Budget Broodjes Haarlem, Ooijevaar Bevlogen Bouwers, Mooi Noord
Holland, BMN Bouwmaterialen Groothandel, Lokhorst Bouw & Ontwikkeling

Archikidz Haarlem 2017 – terugblik

8

