Werkplaats Buijtenland – de Buijtentools

Op de Polderdag zal dit Kunstproject deelnemen en daarom is het goed enige informatie te verstrekken. Het
een project om nieuwe vormen van recreatie te ontwikkelen voor het gebied en dat wordt gedaan in de vor
van Buijtentools – de gereedschappen en werktuigen om e.e.a. te realiseren. Meer achtergrondinformatie i
terug te lezen op de website www.werkplaatsbuijtenland.nl

De Buijtenpaden – project van Ester van de Wiel

en Marnix Tavenier met wandel- en struinpaden
over de akkers, door de bomen en weilanden en
soms ook over verharde wegen.
Deels speciaal aangelegd en onderhouden door de
lokale ondernemers met als doel de polders meer
en permanent toegankelijk te maken. Meer info:
www.werkplaatsbuijtenland.nl/buijtenpad

De Buijtenbruggen – kunstwerken over sloten

om de paden in een netwerk met elkaar te
verbinden, tevens te gebruiken als afsluiting van
een deel mocht dat nodig zijn vanwege activiteiten
op de percelen (oogsten, loslopend vee, zaaien,
gewasverzorging etc.)

De Buijtenkeuken – een mobiele keuken van

studio Elmo Vermijs met een houtgestookte oven
waar op lokatie een gerecht of menu kan worden
bereid. Tijdens de Polderdag zal Pepijn Smeink van
De Eendracht ermee op de Vlakkenburg staan en
er gerechten maken met lokale ingrediënten.
De keuken kan ook elders in de polder worden
opgesteld, is selfsupporting en is echt bedoeld als
een “reizende” keuken. Meer info:
www.werkplaatsbuijtenland.nl/buijtenkeuken

Het Buijtenbed – een project van studio

Makkink&Bey is het logeren als een vorm van agrotoerisme temidden van de gewassen op een plek in
polders. Een mobiel hotel om tot rust te komen en
wakker te worden in een graanakker, tussen de
spruiten of in een boomgaard. Voor een dag,
weekeinde of week te boeken voor de rustzoekers.
Meer info:
www.werkplaatsbuijtenland.nl/buijtenlogies

De Buijtenkwekerij - project van Willemijn Lofvers

waar in de polder een wijkakker is ingericht. De
WijkAkker is een collectieve akker, die wordt beheerd
door de Voedseltuin Rotterdam en bewerkt door
vrijwilligers uit de omliggende wijken. Bewoners uit
Rhoon, Portland, Rotterdam (Zuid) en natuurlijk ook
polder kunnen participeren. Gedane arbeid betaalt
zich uit in een aandeel producten. Iedereen die
behoefte voelt zich aan te sluiten bij dit initiatief,
collectief een akker te bewerken, kan zich op vrijdag
melden bij Rosemarijn op de Wijkakker of via
info@werkplaatbuijtenland.nl Meer info:
www.werkplaatsbuijtenland.nl/buijtenkwekerij

De Buijtenbrouwerij - project van Henriette Waa

waar met een mobiele brouwerij van lokale produc
allerlei lekkers wordt gebrouwen zoals sap, siroop,
bier, wijn of champagne. Een experiment waarbij h
landschap wordt beproefd van kruid tot fruit.
Meer info:
www.werkplaatsbuijtenland.nl/buijtenbrouwerij
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