Ontwerpers
met smaak

Hoe je een ﬂorerend ontwerpbureau combineert met het runnen
van een restaurant, speciaalbierbrouwerij of cateringbedrijf, zelfs in
tijden als deze. Vier alleskunners vertellen. ‘Dit is onze uitlaatklep.
Het houdt ons creatief.’
Door Elsbeth Grievink • Fotograﬁe: Maarten Noordijk

‘O

BASTIAAN
KALMEYER (38)
Is medeoprichter van
architectenbureau
Instability We Trust
(IWT, samen met
Chantal Schoenmakers). Daarnaast
heeft hij Belén, een
biologische bistro
in Rotterdam-West,
die hij samen met
zijn vriendin Merel
Beelenkamp runt.

verdag
werk ik
aan gebouwen en
gebiedsvisies,
’s avonds sta ik als maître aan tafel
te vertellen over natuurwijnen. Dat
klinkt alsof ik in twee werelden
leef, maar de combinatie voelt voor
mij heel logisch. Ik woon in Rotterdam, de clash tussen stad en land
is hier nogal groot. Bodemuitputting, het afnemen van de biodiversiteit en stakende boeren zijn all
over the place. Dat raakt aan mijn
vak als architect. Maar om impact
te maken met architectuur, moet
je een lange adem hebben. Processen lopen stroperig, en uiteindelijk
wordt er vaak toch gekozen voor
het ontwerp dat het minst kost en
het meest geld oplevert.’
‘Met onze Willemstoren (naast
de Erasmusbrug in Rotterdam,
red.) zijn we zes jaar bezig geweest.
En hoe geslaagd ik dat gebouw
ook vind, de verandering die het
teweegbrengt, is vrij klein: 76
duurzame appartementen is een
druppel op een gloeiende plaat. Ik
geloof dat we moeten werken aan
een mindsetverandering, meer
nog dan aan een ontwerpopgave.’
‘Voor mijn gevoel kan ik met
Belén even activistisch zijn als
met mijn architectenbureau IWT,
maar dan sneller. Elke avond leggen we ons verhaal bij 22 mensen
op hun bord. We vertellen hoe we
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gebruikmaken van wat het omringende grotere deltalandschap ons
te bieden heeft, hoe we inspelen op
de microseizoenen in de natuur en
hoe we samenwerken met jagers
en kruidenplukkers, die ons van
de beste ingrediënten voorzien.
Daarmee bereiken we ons publiek
heel direct, via het eten op hun
bord. Ook nu: zolang de coronamaatregelen duren, bezorgen we
maaltijden aan huis. Daarmee
laten we onze gasten, zonder naar
buiten te hoeven, weer even contact maken met de seizoenen en
het landschap om ons heen. Het
wordt nu eens temeer duidelijk dat
we onze ingrediënten en productie
meer regionaal en biologisch moeten organiseren. Dat we, willen we
een toekomst hebben, onze relatie
tussen de stad en het landschap
moeten heroverwegen.’

Onderhoud vaatwasser

‘Toen we Belén begonnen, was dat
vooral Merels droom. Ik zou op
de achtergrond meewerken, want
ik had mijn aandacht nodig voor
IWT. Maar Merel en ik merkten al
snel: als we dit goed willen doen,
moeten we samen optrekken, om
te beginnen met de verbouwing
en inrichting van het pand, wat
natuurlijk een klus werd voor IWT.
Voor het interieur hebben we naar
de sfeer van een neo-bistro gezocht. Eigentijds, zonder al te grote statements die de aandacht van
het eten aﬂeiden. Want dat is waar

het om gaat, natuurlijk. Merel is
de chef. Zij gaat over de smaken en
de inkoop, ik doe de voorkant: van
het onderhoud van de vaatwasser
tot de bediening aan tafel. Dat was
behoorlijk wennen, want een eigen
restaurant runnen was nieuw voor
ons allebei. Maar inmiddels zitten
we er goed in en hebben we ook
vast personeel aangenomen. Merel
heeft de lat vanaf dag één heel
hoog gelegd. Dat zorgde eerst voor
scepsis onder ons publiek, maar
inmiddels komen onze gasten
van heinde en verre om bij ons te
eten, en worden we vergeleken
met restaurants die wij zelf op een
voetstuk hebben staan.’
‘Zondag is mijn vrije dag. Dan
trekken Merel en ik er graag op uit
met de hond. Naar Oostvoorne, de
Chaamse bossen of de Veluwe, om
te onderzoeken welke ingredienten in welke landschapszones
groeien. Op dit moment zijn we
bezig met een kookboek waarin
de onderlinge relatie tussen de
stad en het omringende landschap
centraal staat. In dit boek komen
alle dingen die ik doe en interessant vind, samen. Ik krijg daar
ongelofelijk veel energie van.
Natuurlijk heb ik weleens
problemen om het allemaal te
combineren. Drie keer per week
begin ik om vier uur ’s middags
bij Belén. Als we met IWT dan net
voor een deadline zitten, komt
dat soms heel slecht uit. De truc?
Vroeg opstaan.’

Bastiaan Kalmeyer:
‘Voor mijn gevoel
kan ik met de bistro
even activistisch
zijn als met mijn
architectuur, maar
dan veel sneller.’
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DAISY KROON (34)
Is modeontwerper
met een eigen slowfashion-label. Sinds
twee jaar gebruikt ze
haar winkel en atelier
ook voor huiskamerdiners en catert ze op
locatie. Nu dat even
niet kan, naait ze
mondkapjes.

‘H

et is allemaal
begonnen
na aﬂoop
van een
Studio Sale
in mijn atelier, twee jaar geleden.
Ik zorg dan altijd dat er lekker veel
punch is, met als gevolg dat er behalve vaste klanten ook altijd wel
wat vrienden komen aanwaaien.
Die middag bleven heel wat mensen hangen, het was gezellig en het
werd later en later. Op een gegeven
moment moet er dan wat gegeten
worden. Dus ik zeg: joh, ik maak
wel wat. Even later zitten we met
zijn allen buiten aan een simpele
maar heel lekkere Italiaanse maaltijd. Ik dacht: hé, dit is leuk. Vanaf
dat moment ben ik restaurantje
gaan spelen. Er kwam een appgroep waarin ik het aankondigde
als ik weer ging koken, en dan
namen vrienden vrienden mee. Ik
genoot ervan mensen bij elkaar te
brengen, een ﬁjne sfeer te creëren
en goed eten op tafel te zetten.
Toen de groepen zo groot werden
dat ik mijn hele winkel moest
leegruimen om een lange tafel
kwijt te kunnen en zelfs stoelen
uit mijn woonhuis moest halen,
ben ik een bijdrage gaan vragen.
Sindsdien heb ik ongeveer vijftien
edities gehad van wat ik Bar Prima
ben gaan noemen, en zijn er ook
cateringopdrachten voor culturele
instellingen bij gekomen.’
‘Ik heb een piepklein keukentje,
waar ik het allemaal in doe. Dat ik

geen koksopleiding heb gedaan,
maakte me in het begin onzeker.
Ging ik extra veel oesters serveren,
om iets te compenseren of zo.
Maar inmiddels heb ik het vertrouwen dat wat ik doe meer dan prima
is. Dan belt er een museum met
de vraag of ik driehonderd hapjes
kan maken voor een opening, en
hoor ik mezelf zeggen: “Ja hoor,
dat kan.” Die bravoure bezit ik
blijkbaar toch.’

MacGyver in de keuken

‘Het heeft ook voordelen om niet
geremd te worden door ofﬁciële
regels: als er iets mis- of stukgaat
tijdens het koken, zoek ik als een
soort MacGyver naar oplossingen.
Als modeontwerper werk ik een
stuk voorzichtiger, en ben ik altijd
bezig met het behoud van mijn
label en mijn handschrift. Verder
liggen mode ontwerpen en koken
voor mij niet zo ver uit elkaar. Ik
laat me inspireren door de materialen – de stoffen, de ingrediënten
– en bespeel daarmee de zintuigen
van anderen. Mode gaat over de
tast en het visuele. Eten natuurlijk
over smaak en geur, maar ook hier
speelt het visuele een belangrijke
rol: ik wil een toffe setting creëren,
eten op tafel zetten dat lekker
én aantrekkelijk is. Eenvoud en
verﬁjning tekenen mijn stijl van
ontwerpen én van koken. En ik
ben altijd op zoek naar een verrassende twist: een stukje buikspek
met suikerspin, een bomberjack
van wol.’

‘Natuurlijk is het qua planning
soms uitdagend. In januari verzorgde ik tijdens het International
Film Festival Rotterdam een diner
in de Arminiuskerk, waarvan de
achterkamers tot tijdelijk boudoirrestaurant waren ingericht.
Twee avonden achter elkaar, 132
couverts in twee shifts: een totale
vuurdoop voor mij, want voor zo’n
groot gezelschap had ik nog nooit
gekookt. De organisatie die het
vergt, de druk die je voelt. Wat een
rush! En dan ondertussen mijn
ontwerpstudio draaiende zien te
houden met mijn stagiairs.’
‘Nu is de situatie weer compleet
anders. Door de corona-uitbraak
moest ik de winkel sluiten en valt
er ook niks te cateren. Dus heb ik
me op de productie van mondkapjes gestort. Ik wilde ze alleen
voor familie en vrienden maken,
maar ze gaan als warme broodjes.
Inmiddels maak ik er twintig per
dag, in allerlei kleuren en prints.’
‘Of ik achter de naaimachine
gelukkiger ben dan in de keuken,
vind ik moeilijk te zeggen. Als ik
iets gecreëerd heb dat echt goed is,
dan ben ik gelukkig. Dat kan een
jumpsuit zijn, waarvan ik het patroon honderd keer heb aangepast
en die dan eindelijk zo valt als ik
wil. Maar ook een lepel vijgenbladijs dat precies zo smaakt als mijn
hoofd het had bedacht, en dat ik
die smaak dan kan delen met een
tafel vol creatieve mensen. Zolang
het goed samengaat, ga ik met
beide door.’

‘Mode ontwerpen en koken liggen
voor mij dicht bij elkaar’
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Daisy Kroon:
‘Ik ben altijd op
zoek naar een
verrassende twist:
een stukje buikspek
met suikerspin,
een bomberjack
van wol.’
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DE BROERS ARWEN
(47) EN MATTHIJS
RONNER (42)
Hebben samen Studio
de Ronners, een
bureau voor graﬁsche
communicatie en
concepten in Rotterdam, Groningen
en Antwerpen. Ook
zijn ze mede-eigenaar
van bierbrouwerij
Maallust, te vinden in
Drenthe.

A

rwen: ‘Op een
dag werden wij
gebeld door een
bevriende opdrachtgever uit
Groningen, die
bezig was een bierbrouwerij op te
zetten in het Drentse Veenhuizen.
Of wij het etiket wilden ontwerpen. Dus wij naar Veenhuizen.
Dit gevangenisdorp, waar vroeger
bedelaars en landlopers werden
ondergebracht, met zijn rechtlijnige vormgeving, bood meteen
inspiratie. Hier moeten we iets
mee, dachten we. We zeiden tegen
onze opdrachtgever: je hebt niet
alleen een etiket nodig, je moet
een heel nieuw merk neerzetten.
Ja, dat wilde hij ook wel, alleen was
er geen budget voor. Maar wat als
wij nou mede-eigenaar werden van
de brouwerij, stelde hij voor, bij
wijze van honorarium?’
Matthijs: ‘Dat leek ons een
goede deal. Meteen zijn we er vol
voor gegaan. We zijn ons gaan inlezen en hebben tal van bierfestivals
in binnen- en buitenland bezocht.
De bierwereld bleek ontzettend
leuk, en heel collegiaal.’
Arwen: ‘Anders dan in de ontwerpwereld gunt iedereen elkaar
wat. Alles draait om de passie voor
het brouwen.’
Matthijs: ‘Voor de ontwikkeling
van de identiteit en huisstijl van

het merk hebben we ons verder
verdiept in de geschiedenis van
Veenhuizen. Wat was dat nou voor
plek? Waarom hadden de huizen
van die opvoedkundige leuzen
op de gevels, met van die strakke
letters? We besloten dat het merk
Maallust moest gaan heten, naar
het oorspronkelijke graanmaalcomplex in Veenhuizen.’
Arwen: ‘Maal staat voor graan,
het hoofdingrediënt, lust voor de
zin in bier. Vervolgens ontwikkelden we een huisstijl met een eigen
lettertype, gebaseerd op de typograﬁsche stijl die je in Veenhuizen
overal tegenkomt. En de biernamen op de etiketten refereren
aan de vroegere bewoners van de
Kolonie van Weldadigheid.’

Borrelpakketten

Matthijs: ‘Dat is nu acht jaar
geleden. Inmiddels is Maallust
de grootste speciaalbierbrouwerij van Noord-Nederland, met
een proeﬂokaal dat – normaal
gesproken – bierliefhebbers uit het
hele land naar Veenhuizen trekt
en een jaarlijks Maallust Bockfest.
Er is inmiddels ook een speciale
Maallust-bierﬂes, die we samen
met bevriende industrieel ontwerpers hebben ontwikkeld.’
Arwen: ‘Vanwege de coronacrisis hebben we de brouwerij
tijdelijk moeten sluiten. Ook het

‘We stoppen onze ziel en
zaligheid in alles wat we doen’
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Lentefest kon niet doorgaan. Nu
onderzoeken we of we Maallustborrelpakketten kunnen samenstellen, die klanten online kunnen
bestellen. We stoppen onze ziel en
zaligheid erin. We zijn er minstens
een dag per week mee bezig.’
Matthijs: ‘Dat wringt soms wel
met onze andere bezigheden.
Zeker het afgelopen jaar, waarin
we veel ontwerpklussen hadden
lopen, en we ook bekroond werden
met een European Design Award
(voor de huisstijl van de Internationale Architectuur Biënnale
Rotterdam, red.). We werkten zes,
zeven dagen per week.’
Arwen: ‘Toch kruipt het bloed
waar het niet gaan kan. Naast
speciaalbier zijn we ons gaan
verdiepen in destilleren en hebben we Nipke ontwikkeld, een
destillaat waar je kleine slokjes
van moet nemen, ‘nipkes’ zeggen
wij noorderlingen dan. De ﬂes en
de verpakking hebben we een nonuitstraling gegeven, om een beetje
te schoppen tegen de destilleerwereld, waar de etiketten nogal veel
opsmuk kennen.’
Matthijs: ‘Maallust is een commercieel succes, Nipke doen we
puur voor de lol. Het is ons smaaken ontwerplaboratorium.’
Arwen: ‘Onze uitlaatklep! Het
spelen houdt ons creatief. Wie
weet wat nog volgt.’ q

Arwen (rechts) en
Matthijs Ronner:
‘Anders dan in de
ontwerpwereld gunt
in de wereld van
de speciaalbieren
iedereen
elkaar wat.’
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