
A few projects for children and youth 
in a dutch ‘new town’
… learn about your town and contribute to it’s design!
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Why do we do what we do?

- Everything in Houten is designed, nothing has ‘grown’: 
does the town work in the way the architects wanted?

And what canwe do to make it work better?

- What do young people think about their neighbourhood? What would 
they add if they were asked to contribute something?



1. Learning and understanding:
“Binnenstebuiten” / “Inside out”
project for primary school, 2007-08

 



“inside”

(photographing the built environment)



… and “outside”, the surrounding landscape.



an ugly place



a high place



a low place



a busy and a quiet place







Zomervakantie 2006

2. participating
“Houten zomerterras” “Houten\wooden summer 

terrace”
for/with the local youth centre





Workshop op het Rond

























Participating:
“RONDhangen” “Hanging round”(2006-09)

for secondary school





QuickTime™ en een
TIFF (LZW)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.



‘animal farm’ on the square



The square as a clock…



Bicycle bridge



Walk the light













Learning and understanding:
“Mapping Houten” (2008 - 09)

for secondary school





Ik was een bij mij hang plek
Er was niemand dus ging ik wachten op me vrienden
Maar die kwamen niet
Dus ging ik eten halen en toen ging ik weer trug
Naar de hang plek en toen ging ik daar alles op eten
En toen was alles op
En op eens kwamen me vrienden en die hadden honger
Maar ik had alles op
Dus gingen we geld regelen
En toen hadden we geld en toen gingen we weer halen
En toen gingen we trug naar de hang plek
En toen gingen we alles op eten en was heel lekker

Ryordan

… “i was at my usual hang-out”…



Ik ging een keer wandelen met woody (onze 
hond) bij het eikenlaantje. ’t Was een mooie 
dag en ik liep over het bruggetje. En toen we
na een tijdje bij het eikenlaantje waren liet ik
woody los, ik gooide de bal op het veldje 
ernaast en woody ging er achter aan en toen 
hij de bal had ging hij weer naar mij toe en na
en tijdje kwam er een andere hond aan. Dus 
toen gingen woody en de andere hond met
elkaar spelen.Toen ik met het baasje van de
andere hond aan het praten was waren de
honden plotseling weggelopen. En toen we
klaar waren met praten merkten we dat de
honden weg waren gelopen. En meteen 
gingen we de honden zoeken maar dat hielp 
niet. Inmiddels waren er meer mensen 
gekomen om te helpen zoeken, we zochten 
overal in de bosjes in de bomen in alle huizen 
maar we vonden we maar niet. Inmiddels was
het bedtijd dus we gingen maar slapen de
volgende dag gingen we weer zoeken en toen 
hoorde we dat de honden gevonden waren 
dus we gingen er als een speer naartoe en
toen we er waren hadden we ze weer terug. 
Robin

… losing the dog while walking under an old oak-lane



…drawing a butterfly in the neighborhood…


