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( en dan weer enthousiast voorwaarts )
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WELKOM
Stichting Geyser is opgericht op 14 februari 2013. De directe aanleiding hiervoor was de start van
de FlexBieb op IJburg.

é

De FlexBieb is een ‘deelplaats’ voor en door bewoners. Er zijn boeken en andere vormen van cultuur,
zoals optredens van schrijvers en andere kunstenaars, ondernemers, politici en wetenschappers.
Er worden taal-, bij- en anderen lessen gegeven, repetities, debatten en informatieavonden
georganiseerd. De FlexBieb biedt internet, kopieerfaciliteiten en meer. Meer hierover op de volgende
bladzijden.

é
é

é
De FlexBieb stond twee jaar lang op naam van stichting Geyser. Daarna werd het initiatief
overgedragen aan de bewoners van de wijk. Hiervoor hebben wij stichting FlexBieb IJburg opgericht.
Stichting Geyser had daarmee weer alle tijd en energie voor andere projecten.
Gevraagd en ongevraagd treden we op als adviseur van onze oprichter en procuratiehouder en
van ‘zusterorganisatie’ Hotpot Amsterdam vof. We zien onszelf als een kleine, actief opererende,
maatschappelijk bevlogen denktank die waar nodig subsidies kan aanvragen voor projecten die we
belangrijk en kansrijk achten.

Een verduurzaming van de samenleving in het algemeen door middel van, meer in het
bijzonder, initiatieven ten behoeve van natuurbehoud en -ontwikkeling, een schoner milieu,
duurzame goederen en dergelijke;
Het vergroten van de leefbaarheid in dorpen, wijken en steden en van het welzijn van de
bevolking in het algemeen;
Het bevorderen van wederzijds begrip, respect en tolerantie onder bevolkingsgroepen en
verder, waar opportuun, een intensivering van het sociale, culturele en economische verkeer
tussen die groepen;
En verder het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’

Een heel verhaal, maar we wilden ons niet bij voorbaat beperken!
Met behulp van dit document hopen we u te tonen wat we de afgelopen vijf jaar zoal bedacht,
begeleid, gedaan hebben.
Heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van onze stichting?
Laat het ons weten! We vertellen u graag meer.

Onze centrale doelstelling is: creatie & communicatie voor wereldverbetering.
In de statuten van onze stichting staat dit als volgt geformuleerd:
‘Het verstrekken, aan derden, van creatie en communicatie (concepten, producten en projecten,
communicatietrajecten) met een ideëel karakter, in de ruimste zin van de woorden. Het betreft onder
meer producten en diensten op het terrein van kunst en cultuur, van natuur en milieu, van onderwijs,
sport en welzijn. De creatie en communicatie staan ten dienste van een of meer van de volgende
subdoelen:

Want we zijn beslist niet van plan om op onze lauweren te rusten. Heel veel dingen in de wereld
gaan goed, veel andere gaan minder goed, ook in onze directe omgeving. Genoeg mooi, belangrijk
werk aan de winkel!
Met bevlogen groet,
Marcel L. Bos (voorzitter)
Freya Verhulsdonk (penningmeester)
Wim Molenaar (secretaris)
Joris Vermeulen (oprichter/procuratiehouder)

WWW.STICHTINGGEYSER.NL * PAUL SCHUITEMAHOF 5 * 1087 EG AMSTERDAM * POST@STICHTINGGEYSER.NL * 020-6813888/06-47450975

FLEXBIEB (APRIL 2013-)
Kenmerken:

sociaal-cultureel centrum ‘nieuwe stijl’/wijkbibliotheek/internet-, Repair en taalcafé/copyshop

Aanleiding:
		

te weinig leven in de lokale brouwerij, veel leegstand door de toenmalige economische crisis, afwezigheid
vestiging Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)

Biedt:		

cultuur, debat, werkplekken, werkervaring, gezelligheid met als motto: ‘Ont-moeten, delen, versterken’

Aansturing:

eerst stichting Geyser, vanaf januari 2015 stichting FlexBieb IJburg/tientallen vrijwilligers

Partners:

gemeente Amsterdam, woningbouwverenigingen, welzijnsinstellingen, IJburgTV, ondernemers, leden enz.

Locatie: 		

IJburg, Amsterdam-Oost

De Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg dateert van 2003. Tien jaar later
was er nog steeds geen bibliotheek, terwijl er wel al zo’n 20.000 mensen
woonden. De dichtstbijzijnde vestiging van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA) bevond zich kilometers verderop. Ook stonden veel
bedrijfsruimtes leeg door de economische crisis, midden in de wijk. Dat
was geen prettig gezicht.

Live’. Het initiatief was meteen een groot succes, mogen we wel zeggen.
Honderden leden (kinderen gratis, volwassenen jaarlijks 10 euro), mooie
evenementen, met onder anderen Maarten van Rossem, Herman Koch, Ad
Visser, Francine Oomen en Arnon Grunberg. Toenmalige burgemeester Van
der Laan kwam langs om te praten over plussen en minnen van de wijk,
het team organiseerde verkiezings- en andere debatten. Lokale media
besteedden er vaak aandacht aan. Gaandeweg bleek dat het goed was als
Bewoner-ondernemer Joris Vermeulen ging in gesprek met ambtenaren van de FlexBieb nog dichter naar de wijk werd gebracht. Daarom richtte Geyser
stadsdeel Amsterdam-Oost, met de OBA, woningbouwcorporaties (verhuur- stichting FlexBieb IJburg op, met een bestuur van louter actieve bewoners.
ders van de lokale bedrijfsruimtes) en andere bewoners. Het stadsdeel
Die stichting houdt sindsdien met verve de FlexBieb gaande.
verleende na vele gesprekken een bescheiden subsidie. Een woningbouwcorporatie stelde een ruimte met een ‘ingroeihuur’ ter beschikking, andere In juli-augustus 2015 heeft FlexBieb IJburg deelgenomen aan een pilotcorporaties sponsorden het initiatief ook. De oprichting van stichting
project van de gemeente Amsterdam. Het betrof een onderzoek aan de
Geyser maakte het mogelijk om subsidie- en andere gelden te ontvangen hand van de methodiek ‘Most Significant Change’, of een bewonersen goed te beheren (een stichting heeft geen winstoogmerk).
initiatief als de FlexBieb invloed op de omgeving heeft zoals bedoeld
bij de start. Het bleek dat FlexBieb IJburg een duidelijke functie voor de
Joris ging met circa twintig andere bewoners aan de slag in de toegekende buurt heeft. Geïnterviewden vonden dat er veel gebeurt, sommigen waren
bedrijfsruimte. Ze regelden in korte tijd duizenden gratis boeken, een
zelfs ‘trots’ dat hun wijk de FlexBieb rijk is! De functie van de FlexBieb is
spotgoedkope inrichting, compleet met computers, kopieerapparaten en weliswaar breed maar daarom niet minder duidelijk: ont-moeten, delen en
plek voor zo’n 10.000 boeken. Ze klusten een paar mooie weken lang, en versterken. FlexBieb IJburg is een plek voor een groot scala aan maatop 10 april 2013 opende de toenmalige cultuurwethouder van Oost de
schappelijke en culturele activiteiten, zoals het Trefpunt van Stadsdorp
FlexBieb. Dit onder grote belangstelling van bewoners en pers. Rond die- IJburg, Sara’s Strijkservice (van een jonge vrouw met het Down-syndroom),
zelfde tijd kondigde de OBA aan dat ze veel eerder dan gemeld een eigen Flex Nights Live, het Repair Café, debatten, workshops en een Taalcafé
IJburg-vestiging zou openen. De FlexBieb paste zich direct aan en ging
voor statushouders en zogeheten oudkomers. Ook wordt de ruimte tegen
meer activiteiten voor de wijk organiseren, vaak onder de vlag ‘Flex Night zeer lage tarieven verhuurd voor repetities, vergaderingen enzovoort.

DERDEN OVER DE FLEXBIEB
‘IJburg zorgt zelf voor bibliotheek. Jip en Janneke in het Latijn, maar ook het informatieve Wat is pornografie?’ – Het Parool
‘Het geheel ademt een huiselijke sfeer’ – Elsevier
‘Boeken voor de buurt; de FlexBieb loopt als een trein’ – Z! (daklozenkrant Amsterdam)
‘IJburgers verbeteren de buurt met eigen ideeën’ – IJburgerNieuws
‘Lang durfde ik niet naar buiten te treden. De FlexBieb is een vertrouwde plek waar ik zekerder word‘ – een vrijwilliger
© 2018 stichting Geyser & partners

KAVEL 1 OP DE SCHOP (2013-2016)
Kenmerken:

speel- en leerterrein/stadsparkje met duurzame energie en stadslandbouw op braakliggende kavel

Doelen:		

milieu-educatie, sociale cohesie, leefbaarheid

Bood:		
		

door scholieren gebouwd windmolentje, zonnepoort, waterbaan op zonne-energie, insectenhotel, 		
stadslandbouw incl. olifantsgras, ontmoeting, spel, ontspanning

Aansturing:

Stichting Geyser, Hotpot Amsterdam vof en partners

Partners:

De Gezonde Stad, BuitenRuimte voor Contact, basisschool Neptunus, bewoners, gemeente Amsterdam

Locatie: 		

IJburg, Amsterdam-Oost

Tijdens de economische crisis van enkele jaren geleden kwam de ontwikkeling van de Vinex-wijk IJburg tot stilstand. Kavels waar grote blokken
met woningen en bedrijfsruimtes hadden zullen verrijzen bleven leeg. Van
nieuwe eilanden in het IJmeer was al helemaal geen sprake. De gemeente
Amsterdam was natuurlijk een van de partijen die niet bepaald stonden te
juichen. Stilstand is vaak zelfs achteruitgang. Dat was toen in zoverre het
geval dat de lege bouwterreinen verwerden tot uitlaatvelden voor honden
en banken zand dat door de wijk waaide. Bewoners kregen een brief in de
bus met de boodschap: hebt u een goed idee voor een tijdelijke, voor veel
bewoners waardevolle invulling van deze kavels?
Joris Vermeulen, procuratiehouder van stichting Geyser, meende dat idee
te hebben: stadslandbouw en duurzame energie. Hij vond gelijkgestemden bij De Gezonde Stad (toen nog net het Milieucentrum Amsterdam
geheten) en BuitenRuimte voor Contact, die elders bezig waren met groene
speelplekken voor kinderen. Ze bundelden hun krachten en presenteerden
hun plan: ‘Kavel 1 op de Schop’. De gelijknamige kavel, aan het begin van
Haveneiland, zou tijdelijk veranderen in een groot speel- en leerterrein
met stadslandbouw en duurzame energie. De gemeente vond het een
mooi plan en gaf toestemming.
Maar tijdens een overleg met ambtenaren viel hun oog op een plattegrond
van het terrein: ‘Wat doet dat molentje daar?’ Het antwoord, ‘Dat is een
windmolentje’, viel niet in goede aarde. Wat bleek: de provincie Noord-Holland had onlangs aangegeven dat er geen ‘wind op land’ meer bij mocht

komen. Zelfs een windmolentje van twee meter, door scholieren gemaakt
van een oud fietswiel, wat hout, een dynamo en een fietslamp, werd
verboden. ‘Al is het ding nul centimeter hoog,’ aldus de desbetreffende
gedeputeerde van Noord-Holland, hakken in het zand. Terwijl het molentje
juist een essentieel onderdeel van het plan was. Joris sparde met zijn ‘kavelkompanen’, collega’s van zijn bureau Hotpot Amsterdam en het bestuur
van Geyser, en besloot er geen genoegen mee te nemen. Een persbericht
over het verbod leverde een stroom aan tweets, krantenberichten en
telefoontjes van zelfs landelijke media op, van PowNews tot het Jeugdjournaal. Joris sprak in tijdens een commissievergadering van de Noord-Hollandse Provinciale Staten en overlegde met een aantal lokale politieke
partijen. Het eindresultaat was dat het windmolentje werd toegestaan én
dat de provincie haar windmolenbeleid aanpaste: windmolens tot 7 meter
vielen voortaan onder het beleid van de afzonderlijke gemeenten.
De perikelen met het ‘windmolentje van IJburg’ leverden, samen met de
rest van het project (met o.a. een waterbaan op zonne-energie), het team
de Pluk van de Petteflet Natuur- en Landschapsprijs 2013 op, uitgereikt
door de Milieufederatie Noord-Holland. Bij de landelijke editie van de prijs
eindigde het project bij de laatste vier.
Het terrein groeide uit tot een heuse groene trekpleister. Tot de economie
weer aantrok en het terrein in 2016 werd ontruimd voor een bouwblok. Dit
precies volgens de beheerovereenkomst met de gemeente. Het waren een
paar mooie, nuttige jaren met groene avonturen.

PRIJZEN EN CITATEN
éPluk van de Petteflet Natuur- en Landschapsprijs ‘13 (Milieufederatie Noord-Holland, en bij laatste 4 van landelijke editie)
énominatie Groen Lintje GroenLinks Amsterdam
‘Mag niet: duurzaam windmolentje op IJburg’ – Trouw
‘De provincie Noord-Holland vecht tegen windmolens, ook die van kinderen op een braakliggend landje’ – de Volkskrant
‘Toch plek voor windmolentje van IJburg’ – Cobouw
‘Pettefletprijs voor windmolentje op IJburg’ – Het Parool
‘De echte Pluk zou trots zijn geweest. Molentje staat trots in bureaucratische wind’ – Noord-Hollands Dagblad
© 2018 stichting Geyser & partners

gibraltar (2014-)
Kenmerken:

vierkoppige band die mediterrane muziek speelt

Doelen:		

mooie muziek laten klinken, interculturele dialoog, sociale cohesie, leefbaarheid

Biedt:		

concerten en workshops

Aansturing:

Gibraltar, www.gibraltarmusic.world

Partners:

stichting Geyser

Locatie: 		

gevestigd in Amsterdam, speelt in Nederland en daarbuiten

Gibraltar is de plek waar Europa en Noord-Afrika elkaar bijna raken. De
naam ‘Gibraltar’ is een verbastering van het Arabische ‘Jabal al Tariq’, ‘Berg
van Tariq’. Deze Tariq ibn Ziyad (overleden rond 720) was een commandant van de Arabische Omajjaden-dynastie. Het gebied is alweer eeuwen
in ‘Europese’ handen, Spanje, Portugal, Marokko en Algerije liggen vreedzaam tegen over elkaar met die smalle Straat van Gibraltar ertussen. Het
staatje Gibraltar zelf is – net als de band, daar – een exotisch geval, met
zijn Britse vlag, die grote rots met berberapen en slechts 30.000 inwoners.
De bandleden van Gibraltar, beroepsmusici, willen de mooiste muziek uit
het Middellandse Zeegebied zo veel mogelijk laten klinken. Ze maken hun
arrangementen zelf. Gaandeweg ontdekken ze veel overeenkomsten tussen
de muziekstijlen, de gebruikte instrumenten, teksten enzovoort. Wist u bijvoorbeeld dat de kaskraker ‘Ma Baker’ van het Duitse-Nederlandse Boney
M gebruikt is als basis voor de minstens zo grote hit ‘Sidi Mansour’ van de
Tunesische zanger Saber Rebaï? Dat laatste lied maakt deel uit van het
basisrepertoire van Gibraltar. De bandleden overschrijden met veel plezier
letterlijk en muzikaal grenzen. Zo gaan ze in de mediterrane regio op zoek
naar bepaalde darboeka’s (slagwerkinstrumenten), de Arabische ud (een
oerversie van de luit) en ney (een bamboefluit), de Sardijnse launeddas
(een soort basale doedelzak), de zoerna (een schalmei), de Catalaanse
tenora en de arghoel (een Egyptische... launeddas (of zit het andersom?)).
Maar ze knuffelen de regio niet dood, om het zo maar eens te zeggen,
ze zijn geen puristen. Andere instrumenten komen ‘gewoon’ uit de VS
(zoals een draailier en enkele van hun saxofoons) of Japan (zoals hun

synthesizer). Teksten proberen ze waar mogelijk in de oorspronkelijke taal
te zingen. Ook dat biedt hun de mogelijkheid al die culturen beter te doorgronden. Soms vertalen ze een tekst juist, om die dichter bij Nederlandse
luisteraars te brengen. Dat hebben ze bijvoorbeeld gedaan met L’Atlàntida
(1877) van de Catalaanse dichter Jacint Verdaguer, een barok epos over
de ondergang van Atlantis en de stichting van de stad Barcelona. De Nederlandse componist en jazztrombonist Ilja Reijngoud schreef er prachtige
muziek bij. Waarna de leden van Gibraltar leerlingen van een middelbare
school vroegen om het werk samen met hen uit te voeren.
Gibraltar treedt het liefst op minder gangbare podia op, in kerken en
boekhandels, scholen en bibliotheken, en op straat. Maar ook gewone
concertzalen worden niet geschuwd. De band speelde onder meer tijdens
een avond van een scholengemeenschap in Harderwijk. De titel van die
avond was: ‘Zou je mij willen redden?’, de opbrengst ging naar Save the
Children. De musici waren te horen tijdens een ‘Taalfeest’ ter gelegenheid
van de opening van een taalcafé voor statushouders. Met de bekende
acteur en toneelschrijver George van Houts (van de maatschappijkritische
toneelgroep De Verleiders) werken ze aan ‘MéditerraMee’: een interactieve
voorstelling met en over muziek, mensenrechten, cultureel ondernemerschap, taal, onderwijs en... de Middellandse Zee.
Gibraltar probeert, kortom, de wereld meer kleur te geven, de verdraagzaamheid in de samenleving een klein beetje te vergroten. Het klinkt
misschien wat klef, maar in de praktijk is het leuk, interessant, mooi!

uitspraken van toehoorders
‘Dit is een zeer sympathiek project’
‘Wat een bijzondere muziek!’
‘Zo veel diversiteit, zo veel verschillende klanken, dat had ik nooit verwacht’
‘Dat Franse liedje was enorm aanstekelijk, ik kreeg gewoon zin om te gaan dansen!’
‘Wat gaaf, al die verschillende instrumenten‘
‘Ik wist niet dat wereldmuziek zo “werelds” kon zijn’
‘Eerst hield ik alleen van rock, maar nu ook van jullie’
© 2018 stichting Geyser & partners

jansen & Jansen (2015-)
Kenmerken:

wetenschappelijk verantwoorde, op mediterrane leest geschoeide kookboeken, workshops en meer

Doelen:		

promotie van lekker, gezond eten en de nieuwste inzichten uit de medische en de culinaire wereld

Bieden:		

kookboeken, workshops, columns, instructievideo’s enzovoort

Aansturing:
		

Janine Jansen (grafisch vormgever/foodfotograaf/stilist), dr. Annemieke Jansen (cardioloog Groene Hart
Ziekenhuis Gouda) en Hotpot Amsterdam, met adviezen van stichting Geyser

Partners:

Fontaine Uitgevers

Locatie: 		

Amsterdam en Gouda, workshops en dergelijke ook daarbuiten (www.jansenjansen.com)

In mei 2015 kwam het eerste kookboek van de zussen Janine en Annemieke Jansen uit: Hartstikke lekker. Voorkomen is beter dan genezen.
Annemieke, cardioloog in het ziekenhuis van Gouda, kreeg vaak vragen
van haar patiënten in de trant van: ‘Dokter, wat moet ik voortaan eten en
drinken om mijn lichamelijke toestand te verbeteren?’ Ze merkte dat veel
van hen zich geen raad wisten; van huis uit kenden ze alleen de Hollandse
keuken. En die is niet heel gezond, met zijn vele aardappels vol snelle
koolhydraten (suikers) en rode vlees en jus vol verzadigd dierlijk vet.

Hartstikke lekker was meteen een groot succes. Lezers reageerden
enthousiast (zie hieronder). De zussen verschenen een paar keer voor de
tv-camera’s, onder meer van omroep MAX, het programma Koffietijd en
enkele lokale omroepen. Ze toerden langs boekhandels en andere podia
in heel Nederland, waar ze lezingen gaven. Op hun eigen website en de
sociale media plaatstsen ze instructievideo’s, columns en weetjes, ze
caterden bij evenementen en organiseerden workshops.

En dan verschijnt hun tweede boek: Hartstikke mediterraan. Langer,
Het toeval wilde dat Annemiekes zus, Janine, bijzonder goed kan koken.
fitter en slanker leven dankzij de mediterrane keuken (Fontaine Uitgevers
Dankzij haar opleiding aan de kunstacademie van Enschede en jarenlange september 2018). Anders dan in Hartstikke lekker concentreren de zussen
ervaring als grafisch vormgever kan ze ook nog eens prachtige foto’s ma- zich in dit boek volledig op het Middellandse Zeegebied. Ook ditmaal
ken en boeken vormgeven. Daar kwam bij dat de zussen zijn opgegroeid besteden ze aandacht aan het bijzondere vee van Maarten Jansen, hun
met een vader die vanwege zijn broze gezondheid zout- en vetarm moest ‘oerb(r)oer’: vrij in de modder rollende mangalitza’s (varkens met veel
eten. Ze hadden, kortom, ‘bewust eten’ met de pap- dan wel maatlepel
cholesterolverlagend omega-3) en Aberdeen Angussen (Ierse runderen) die
ingegoten gekregen.
alleen vers gras eten van hectares weiland, wat hun vlees gezonder maakt.
Hun eerste kookboek was grotendeels gebaseerd op het mediterrane
dieet. Dat is namelijk erg gezond, bleek nog eens uit recent medisch
onderzoek: veel olijf- en andere plantaardige olie, verse vis, groentes,
noten en een beetje vlees, zuivel plus af en toe een slok alcohol. Een
ander essentieel aspect van de mediterrane levensstijl zijn de vele sociale
contacten, waardoor mensen tot op hoge leeftijd geestelijk en lichamelijk
actief blijven en zich niet eenzaam en daarmee sneller gelukkig voelen.

Annemieke en Janine zullen bepaald niet stil gaan zitten nu hun tweede
boek is voltooid. Er volgen o.a. lezingen in boekhandels en bibliotheken,
voor nier-, hart- en andere patiënten, maar ook voor kerngezonde mensen.
Hun centrale boodschap: gezond leven hoeft helemaal niet vervelend te
zijn. De mediterrane levenswijze is kleurrijk, zalig, kraakhelder, feestelijk!
En is daarom goed vol te houden, voor iedereen.

uit de pers
‘Prachtige fotografie en vormgeving... Heel leesbaar, lekkere recepten’ – Nieuws voor diëtisten
‘Zussen Annemieke en Janine maakten samen een gezond kookboek’ (interview) – Vriendin
‘De mooie foto’s met zomerse uitstraling en de vele “Wist je dat?”-opmerkingen maken het boek een feest om door te
bladeren. De maaltijden doen je het water in de mond lopen. Het boek is een verfrissing op het gebied van
gezonde kookboeken’ – www.hebban.nl
‘Fantastische en niet al te moeilijke recepten. Prachtige en stijlvolle foto’s, die zeker zullen inspireren’ – The Book Girl
‘Een mooi boek met hartstikke lekkere gerechten’ – bouillon!

pontiflex (2015-)
Kenmerken:

duurzame modulaire fietsbruggen

Doelen:		

verduurzamen van de samenleving, stimuleren van fietsverkeer, verbeteren infrastructuur voor fietsers

Biedt:		

Pontiflex-bruggen met gepatenteerde modules; adviezen over slimme, duurzame verbindingen

Aansturing:

Pontiflex bv i.o., Hotpot Amsterdam vof, Acquisto Inter bv, met adviezen van stichting Geyser

Partners:

SustCon vof, hogeschool Saxion, SKG-IKOB, TNO, RVO e.a.

Locatie: 		

kantoor Amsterdam, servicegebied Nederland (www.pontiflex.nl)

De oorsprong van deze onderneming ligt in de tijd dat Geyser-procuratiehouder Joris Vermeulen actief was in de gemeentepolitiek, in Amsterdam-Noord. Daar hield hij zich onder meer bezig met onderzoek naar
plussen en minnen van één of zelfs meerdere fietsbruggen over het IJ.
Hierbij had hij nadrukkelijk aandacht voor de tijdwinst die betere, snellere
fietsverbindingen opleveren. Samen met vervoerseconomen van de Vrije
Universiteit stelde hij vast dat een grote fietsbrug op zo’n belangrijke route
binnen afzienbare tijd wordt terugverdiend dankzij de collectieve tijdwinst
van al die gebruikers.*

en ingeschreven in het Octrooiregister. Het eindresultaat: fietsbruggen die
‘SOLDIJ’ zijn: Snel te plaatsen, Onderhoudsarm, Lichtgewicht, Duurzaam
en IJzersterk.

Op zoek naar alternatieven kwam hij bij biocomposiet terecht: een
kern van een milieuvriendelijk materiaal met daaromheen natuurvezels
(bijvoorbeeld in Nederland geproduceerd vlas) en zo biologisch mogelijke
hars. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelde Joris prefab modules voor een
modulair fietsbrugdek. Het daarvoor aangevraagde patent werd toegekend

De unieke modulaire fietsbruggen van Pontiflex bieden de mogelijkheid
tal van vernieuwende materialen te gebruiken die duurzamer zijn dan
het traditionele beton en staal: niet alleen biocomposiet, maar ook o.a.
gerecycled plastic, staal en visnetten. De Droom van Pontiflex: na heel wat
exemplaren in Europa belt New York City in 2028 voor een grote fietsbrug.

Samen met fondsenwerver Ronald Smallenburg van Acquisto Inter bv
(ex-TNO, KennisLink en Grote Griepmeting) begon hij het concept van
duurzame modulaire fietsbruggen handen en voeten te geven. Stichting
Geyser adviseerde hen daarbij. In 2017 boekten ze/we de eerste resultaten: financiering voor een haalbaarheidsonderzoek binnen de zogeheten
MIT-regeling van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), en
Enkele jaren later woonde hij op IJburg. ‘Kavel 1 op de Schop’ was in
vervolgens toelating tot het Mobility Lab 2017-18. Dit samenwerkingsverontwikkeling, compleet met onder meer olifantsgras (zie elders in dit
band van diverse overheden, Rijkswaterstaat en ProRail biedt start-ups
document). De locatie van IJburg, in het IJmeer, Joris’ fascinatie voor
op het vlak van vernieuwende mobiliteit hun product(en) in de openbare
fietsbruggen en een vergroening van de samenleving in het algemeen, het ruimte te testen. Een eerste opdracht voor Pontiflex volgde iets later.
olifantsgras van Kavel 1: het bracht hem ertoe na te denken over fietsbruggen van bamboe. Uiteindelijk bleek bamboe geen verstandige keuze, Gaandeweg hebben Ronald en Joris een aantal gedegen samenwerkingseen paar jaar geleden. Verantwoord verlijmd bamboe was er nog niet, en partners gekregen, zoals TNO (voor testen), SustCon vof (voor duurzamer
bruikbare, voldoende harde en stevige bamboebuizen moesten helemaal beton) en de afdeling Lichtgewicht Construeren van hogeschool Saxion.
uit Azië of Zuid-Amerika komen (wat niet goed is voor het milieu).
Daarmee zijn alle facetten van de fietsbruggen technisch gezekerd.

uit de pers
‘Urgenda – bekend geworden met de gewonnen ‘klimaatzaak’ – heeft haast, want klimaatverandering wacht niet’ – Trouw
‘De eerste Nederlandse Klimaatwet komt er: 95 procent minder CO2-uitstoot in 2050’ – de Volkskrant
‘De fiets is de nieuwe auto’ – NRC
‘Veel mensen die 10 tot 30 kilometer van hun werk wonen overwegen de e-bike serieus voor woon-werkverkeer’ – bright.nl
‘Parijs wil wereldhoofdstad van de fiets worden’ – NRC
‘Onderhoudsrapporten: “Onacceptabel risico” op instorten bruggen en viaducten Noord-Holland’ – EenVandaag
* De gemeente Amsterdam heeft in 2017 eindelijk besloten zo’n fietsbrug over het IJ te gaan plaatsen, in het verlengde van de Jan Schaeferbrug.
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