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REAKTOR21

1. Organisatie
Reaktor21 vzw

R21 werkt op artistieke manier rond de grote sociale en planetaire uitdagingen voor de 21ste 
eeuw. Ze doet dit op een multidisciplinaire manier maar vertrekt vooral vanuit de sterkte van de 
kunsten, design en architectuur. R21 vertrekt vaak vanuit historische kennis en erfgoed en maakt 
daar moderne tijdloze interpretatie van. Bestuurder en curator Tim Joye, architect en kunstenaar en 
door de VN gehonoreerd duurzaam kunstenaar Louis De Cordier zetten hun schouders onder dit 
project.

2. House of Bees
Kunstenaar Louis De Cordier en curator Tim Joye (Reaktor21 vzw) werkten samen aan de ‘House 
of Bees’ naar aanleiding van de expo ‘MANMADE’ in 2016. Deze bijentempel werd gemaakt uit 
1200 jutte zakken en 40 ton aarde in samenwerking met een imkervereniging, lokale vrijwilligers, 
enkele werklozen en het domein Raversyde van de Provincie West-Vlaanderen. Via deze ver-
sterkte bijentempel wilden we de menselijke impact op de ecosystemen en de benarde situatie van 
de bij centraal stellen. De grote bijensterfte is onder andere te wijten aan het gebruik van pesticiden 
en andere vervuiling in het leefmilieu, maar ook een tekort aan voedsel voor de bijen door onze 
inspiratieloze monocultuur. De bij zou ook zoals vroeger in de grote beschavingen, van de 
Perzen, tot het Oude Egypte een zichtbare en centrale plaats moeten krijgen in onze gemeen-
schap. Beepshere wil op lange termij via verschillende Beepods in België trots en respect voor 
een eigen lokaal bijenvolk aanwakkeren. Omdat het eigenaarschap van een Beepod ook een zeker 
engagement vraagt, kan door een collectief van eigenaars een duurzaam filantropisme getoond 
worden aan de buitenwereld en kan een levende bijengemeenschap onstaan. 
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3. Beesphere: ‘groeiend’ netwerk met Beepods
Na enkele weken nadat de House of Bees was opgetrokken, begonnen de zaden die in de teelaarde door 
de aannemer waren terechtgekomen in de de House of Bees op te schieten. Dit gewenste neveneffect 
motiveerde ons om verder te denken aan een nieuwe en betere versie, waarin de behuizing van de bijen 
zelf bijvriendelijke begroeiing genereert.
Op de nieuwe Beepod#01 zou deze begroeiing kunnen gestimuleerd worden door een intern irrigatiesys-
teem en met een speciaal substraat gevuld textiel dat ook voor groendaken wordt gebruikt. Aangezien de 
zakken met substraat als lange worsten worden gemaakt, zouden deze met vrijwilligers (via Refu-interim) 
en wijkbewoners op elkaar kunnen gelegd worden. Daardoor kan de constructie ook na de tijdelijke invul-
ling weer makkelijk gemonteerd en verplaatst worden. Dit kan interessant zijn wanneer de Beepod tijdelijk 
op een wachtveld in de stad kan staan, vooraleer er een aannemer op terecht kan, maar ook om deze in 
een stad op termijn op verschillende plaatsen zichtbaar te maken. (SDG9,13,15)

Beesphere: Beepod #01, #02, #03, ... een netwerk van culturele landmarks

Indien Beepod#01 op punt staat, (prototype) kan hij als ‘landmark’ model staan voor de volgende Beepods 
en kan er verder gewerkt worden aan het Beesphere-netwerk in België, dat als culturele onderneming 
(SDG1,9) én sociale tewerkstellingsproject op verschillende terreinen (kunstscholen, bedrijven, culturele 
instellingen, gemeenten, steden, universiteiten...) actief kan zijn. Beesphere zou zo tegemoet komen aan 
de klimaatadaptatie-doelstellingen (als genetwerkte culturele ecosysteemdienst) en tegelijkertijd via kunst, 
design en architectuur aan mentale- en bio’diversiteit’ en de sociale cohesie binnen lokale gemeenschap-
pen kunnen werken. 

Zoals Sir David Attenborough zei ‘de natuur heeft zich aan de mens moeten aanpassen, nu moet de mens 
zich aan de natuur aanpassen’. Kunst kan deze mentale ommeslag kracht bijzetten.

Kunstenaars worden na het oprichten van de ‘landmark’ ingezet (via multiples of via integratie op het ter-
rein) om te spelen met de magie van de bijenkolonie als symbolisch maatschappelijk model, maar ook om 
te werken rond het ‘loslaten’, ‘complexiteit’, ‘verwildering’, wat productief werkt in het ecosysteem in ons 
hoofd en op het terrein.  

Beesphere netwerk



4. Beepod#01 Gentbrugge: partnerships
4.1 SOGent: Beepod#01 op een wachtveld in Gentbrugge

SOGent beheert en ontwikkelt gronden en gebouwen in Gent. Zo maakt SOGent ruimte voor wonen, 
ondernemen, werken én creativiteit. Het proces van het opmaken van het masterplan, het aanvragen van 
vergunningen en andere procedures voor een woonproject neemt vaak een aantal jaar in beslag. In deze 
periode blijven gebouwen of terreinen vaak onbenut, terwijl buurtbewoners en lokale initiatiefnemers vaak 
creatieve ideeën hebben over wat ze tijdelijke met deze ruimte zouden doen. 

In afwachting van de ontwikkeling op de terreinen van Ecowijk Gantoise zal een deel op geplande tijden 
publiek toegankelijk zijn voor de buurt. Deze zone situeert zich ter hoogte van het toekomstige wijkpark dat 
ruim één hectare bedraagt.  De Beepod zal hier gepositioneerd worden en te bezoeken zijn met de imker. 
Ook andere randactiviteiten rond bij- en klimaatadaptatie zullen hier bijgewoond kunnen worden. Het 
wijkpark speelt een belangrijke rol in het ecologisch en klimaatbestendige verhaal van de toekomstige wijk. 
Als sociaal-artistiek biodiversiteitsproject past Beepod#01 dan ook goed bij de ecologische doelstelling 
van de nieuwe wijk. Naast het ecologische verhaal krijgt de Beepod#01 door de samenwerkingen ook een 
belangrijke sociale component.

4.2 Stadsdiensten

De dienst samenlevingsopbouw en de dienst beleidsparticipatie adviseren ons om de Beepod gedra-
gen te maken bij de inwoners. Maar ook bij de groen- cultuur- en klimaatdienst zijn er contacten om samen 
het verhaal rond bijen vorm te geven op de tijdelijke site. 

4.3 Het PCS Sierteeltcentrum in Destelbergen (Pieter Goossens)

Het PCS Sierteeltcentrum in Destelbergen geeft ook advies omtrent het bodemsubstraat en de beplanting 
en volgt met interesse de ontwikkelingen op omdat het om een nieuw en innovatief bouwprocédé gaat. 
(SDG 9,17). Zij volgen de Beepod dan ook graag op het terrein op. 

4.4 Yaku (Hannes Cosyns, Ruben De Wilde, Jeroen Dierckx) 

Yaku is een ‘Dokbewoner’ werkt rond waterlopen en -stromen in de stad en kan ons begeleiden in het ma-
ken van een ‘off grid’ irrigatiesysteem. (water van de Beepod is geen leidingwater, maar wordt opgevangen 
in regentanks) Yaku ontwikkelt low-tech systemen om slecht water te zuiveren of te remediëren. Ze willen 
nagaan of er in de toeksomst grijs water van de omwonenden kan gebruikt worden om biologische zuive-
ringstechnieken uit te proberen (planten filteren water voor de irrigatie van de Beepod). Dit willen we graag 
via een soort citizen-science workshop voor het eerst uittesten. 

4.5 De imker: Animal Tails (Jorgen Bruggeman)

Animal Tails is bijenambassadeur voor de Beepod01 en zal imkeren in de beepod. Jorgen van Animaltails 
werkt oa met probleemjongeren (schoolmoe) en jonge kinderen en gebruikt (AAT) Animal Asisited therapy 
de communicatie bij de jongeren te verbeteren.  Illustrator POL COSMO is bereid het tekenen van insecten 
en bijen te integreren in de bijenwerking met kinderen van Animal Tails rond Beepod#01. 
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4.6 Rooffood
Daarnaast willen we met rooffood op de opening van de Beepod#01 iin Gentbrugge een samenwer-
king opzetten voor de buurt om een workshop bijvriendelijke tuinen te organiseren op de opening met 
uiteenzetting bijvriendelijke tuin vanuit imkerclub de Vlaamse bij uit Melle (Danny Minneart).
Voor het persmoment plannen we een bijenconcert met kunstenares Laura Maes, die de geluiden 
van de Beepod#01 live zal verwerken en versterken en over het terrein zal laten galmen in een 
hedendaags concert.  

4.7 Refu-interim (Farah Laporte)

De bouw van de Beepod willen we deels doen met vluchtelingen die werkervaring kunnen opdoen 
via vrijwilligerwerk. Daarnaast kunnen ze al doende de taal leren. Refu-interim begeleidt deze 
nieuwkomers. https://youtu.be/722x8Nx_DKk

4.8 Ducktape productions

Ducktape productions maakte een documentaire over bijcentrisch imkeren in Laos (met meer aan-
dacht voor de bij zelf, en minder gericht op productie) http://www.ducktapeproductions.be/project/the-
wild-bees-that-keep-us/ Deze documentaire kan evt getoond worden in een parallel programma ifv de 
buurt. Nu wil Ducktape productions een nieuwe documentaire maken over ‘anders imkeren’ waarin ons 
project aan bod zal komen. Interessant: Ducktape productions maakte reeds een documentaire over de 
complementaire munt in de Rabot wijk in Gent. (http://www.ducktapeproductions.be/project/insite-out-
site/ ) 

4.9 Insectenvriend en illustrator POL COSMO

Pol Cosmos illustratieve wereld krioelt van de kleine beestjes. Op de Drawing Days in Gent leek zijn 
werk goed inzetbaar voor onze jongste vrienden. Pol Cosmo wil samen met onze imker Jurgen Brug-
geman werken aan ons bijenuniversum met schetsen, tekeningen, insectenhotelletjes enz. samen met 
de jongste buurtbewoners van de wijk. http://www.polcosmo.com/

5. Beepod, wijkpod
Om terug een gezonde verbinding te maken tussen een bijenvolk en een wijk is er natuurlijk een stuk 
sensibilisatie en communicatie nodig. R21vzw maakt hiervoor gebruik van de bestaande sensibilisatie-
materialen van de Vlaamse, provinciale en federale overheid. (SDG4) Daarnaast maakt R21 een folder 
op maat van Beepod#01 voor Gentbrugge waar natuurlijk ook de namen van de sponsers kunnen ver-
meld worden. Hierin staat concreet wat de mensen kunnen doen in de eigen tuin om hun eigen Beepod 
goed te ondersteunen. 

We willen de buurt ism de wijkregisseur betrekken in de bouw van de Beepod. Daarnaast willen we ook 
vrijwilligers van REFU-interim inschakelen. Op de Beepshere-facebook kan de activiteit van het bijen-
volk getoond worden door de bijenteller die de bijenactiviteit registeert.

Eénmaal per jaar kan ook de honing van de Beepod voor de lokale gemeenschap worden geslingerd. 
Daarnaast kunnen we een aantal controles van de imker opstellen voor de buurt, die we aangeven op 
een bord aan de afsluiting van het terrein en op de facebookpagina.  

De wijk hoeft niet alleen passief deel te nemen. Ze kunnen samen met de kunstenaar, de organisatie, 
nieuw Gentenaars en Yaku (zie 4.4) meewerken en denken aan de Beepod en via een citizen science 
project zelf mee denken hoe we de Beepod met grijs water (regenwater en afvalwater van de buurt) 
gezond kunnen irrigeren. 
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6. Klimaatadaptatie in de stad
Projectontwikkelaars schermen graag met het landelijk gevoel in een stedelijke omgeving, maar door een 
gebrek aan ecologische ambitie, betekent het landelijke gevoel van platte gazons, beukenhagen  en andere 
inspiratieloze begroeiing soms een ecologische woestijn voor de bij en alle ander leven én creativiteit. Hoe 
frisgroen toch ecologisch doods kan zijn. De Beepod kan als culturele ecosysteemdienst op de woonsite en 
wordt de kers op de taart van een ecologisch slim en creatief beheerde stedelijke ruimte zijn. Hoe beter het 
bijenvolk het doet, hoe beter de Beepod als levende sculptuur werkt 

De beleidskeuze van de Vlaamse overheid  (witboek) om te kiezen voor een betonstop en het vermijden 
van teveel bodemverdichting is ruimte geven aan groen en afkoeling. (klimaatenruimte.be, www.2b-con-
nect.eu ,green4grey.be)    
Op sommige plaatsen in Vlaamse Steden onstaan nu al hotspots (studie VITO) die al 8° warmer worden. 
Dit gaat alleen nog toenemen in de komende decennia. We kunnen ons hier beter op voorbereiden. Om 
ruimte te maken voor water (zeespiegelstijging) en groen (klimaatopwarming) zullen we dichter op elkaar 
moeten wonen, en meer in de hoogte,  wat niet alleen een technische maar ook cultureel/emotionele im-
pact heeft.  

landschapspark Duisburg - Ruhrgebied



7. Kunst: verwildering voor de geest
Kunst en cultuur kan de transformatie van de klassieke huisje-boompje-tuintje cultuur naar een dynami-
schere en wildere woonervaring versnellen.  Verwildering kan concreet op het terrein maar ook in ons hoofd 
plaatsvinden, en dat liefst samen met de bij. 

De beepod is een interactieve, sociale, poëtische en ‘functionele’ landmark, die verder door andere kunst-
werken kan worden versterkt op het terrein. Zo kan na het optrekken van de Beepod, verder gewerkt 
worden met kunstenaars rond bijen en diversiteit. 

Korte termijn:

Louis De Cordier(COSCO)

Kunstenaar COSCO zal naast de bouw van de Beepod01 ism Tim Joye op de opening een aantal artistieke 
bijenkasten, schetsen en maquetjes presenteren ihkv Beesphere Deze universele goniometrie past in de 
evolutionaire en bijzonder efficiënte goniometrie van de bijen, die al lang voor de mensheid (130 miljoen 
jaar geleden) evolueerde van een solitair wezen naar een sociaal geörganiseerd bijenvolk, met een  
mythische en collectieve intilligentie. 

Laura Maes

Daarnaast nodigen we hedendaagse kunstenares Laura Maes uit om op het openingsfeest een geluids-
compositie te maken met het geluid van bijen uit de beepod. Zij zal op voorhand geluiden opnemen uit de 
Beepod. 

Frans Gentils

Kunstenaar Frans Gentils, die evolutionaire processen tekent (botten, fossielen, insecten) zal zijn studies 
tonen rond Varroa mijten, Nosema parasieten, macro-bijen impressies en andere bij-gerelateerde teke-
ningen. Deze kunnen via de website aangeboden worden om onderhoudskosten te proberen financiëren. 
Maar ook getoond worden op een moment voor de pers, en op de opening.

Kunstprints: 

Bevriende kunstenaars kunnen hun steun en het ‘erfgoed’ van Beepshere ondersteunen met ideeën schet-
sen, tekeningen die wij zullen aanbieden via onze website. 

Ducktape

Productiehuis Ducktape die een documentaire maakte ‘The Bees that Feed us’ is geïnteresseerd om een 
documentaire te maken van imkers die anders omgaan met bijen. (apicentrisch - ipv antropocentrisch). Zij 
kunnen onze activiteiten en contacten gebruiken als onderzoek voor nieuw filmwerk.  

Pol Cosmo

Illustrator Pol Cosmo werkt mee aan een workshop met kinderen uit de buurt in samenwerking met de 
imker.

Langere termijn ( 2 jaar)

biodiversiteit en solitaire bijen/insecten

Dit kan enerzijds door integraties te verzorgen op het terrein zelf, rond biodiversiteit en verwildering. Deze 
integraties kunnen plaatsvinden in de 2 jaren na de plaatsing van de Beepod. (in overleg met de eigenaar 
van het terrein) We willen graag In de omgeving van de Beepod een kunstintegratie verzorgen voor de 
wilde bij en de solitaire bijen, omdat die even belangrijk zijjn in het verhaal. Dat zou bijvoorbeeld een Barri-
cade van Luc Deleu kunnen zijn waarin de holtes kunnen dienen voor solitaire bijen. Op die manier onstaat 
een monument voor meer verwildering. 
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Naast het terrein: kunstprints ( 2 jaar)

Er zijn veel kunstenaars die rond bijen en diversiteit werken. Deze kunnen ‘multiples’ of prints op onze site 
aanbieden. Wij printen die af in het atelier van kunstenaar Louis De Cordier - COSCO en sturen deze op. 
Het gaat om betaalbare prints op beperkte oplage. De opbrengst gaat deels naar de kunstenaar, deels naar 
de werking van Beespshere (onderhoudskosten en verderzetting) maar moet eerder gezien worden als een 
promotieinstument voor het project. Nieuw We proberen de kunstenaars ook aan te zetten hun deel van de 
opbrengst in te zetten voor hun eigen biodiversiteits en bijenprojecten. 

Tim Joye (R21vzw) heeft door zijn praktijk als curator voldoende contacten met kunstenaars die sociaal en 
ecologisch geëngageerd zijn om op langere termijn Beesphere verder artistiek te ondersteunen.

Verder enkele voorbeelden van een mogelijke bijkomende kunstintegraties op middelange 
termijn en kunstenaars die via kuntprints /multiples e.a. kunnen deelnemen aan het netwerk. 

Luc Deleu maakt barricades. Oude keramische buizen zouden kunnen dienen om een biodiversiteits-barricade op te werpen ism 
kunstenaar Luc Deleu en de buurt. Een kunstwerk met holtes is ideaal voor solitaire bijen, insecten, verwildering en biodiversiteit, 
en bovendien kan het makkelijk weer weggenomen worden als Beepshere naar een ander terrein moet. 



Verschillende kunstenaars werken rechtstreeks met de bijen, was en 
honingraat in hun kunstpraktijk. 
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Naast de bijen zelf, kan er ook met bijvriendelijke begroeiing gewerkt worden. Bv bloementapijt Kasper 
Bosmans op Beaufort 2015


