
Wat kan de Oude Houthaven met zijn 
monumentale pakhuizen, creatieve 
bedrijven, opvallende woongebouwen, 
graansilo en Het Veem met café/restaurant, 
theater en ateliers betekenen voor de 
omliggende buurten? En omgekeerd: wat 
kunnen die omliggende buurten betekenen 
voor de Oude Houthaven?

Historische kaarten
Ontstaan en ontwikkeling
Visie van bewoners en werkers
Onderzoek en scenario’s
Nieuwe plannen voor een oude haven
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kunstproject
claud biemans

In het kader van de studie naar de toekomst van de Oude 
Houthaven hebben vier kunstenaars, Martina Florians, 
Mathilde van Beekhuizen, James Beckett en Claud Biemans, 
hun eigen visie gegeven op dit gebied en vertaald in een 
kaart. Hier afgebeeld de bijdrage van Claud Biemans genaamd 
“Diversiteit en de roots van wilde planten”. Zij ontdekte dat 
in de vegetatie die op straat voorkomt dezelfde verdeling in 
vier kwadranten te vinden is als in de stedenbouwkundige 
situatie. 

Helianthus x laetiflorus
stijve zonnebloem

Petrorhagia saxifraga
kleine mantelanjer

Cichorium intybus
wilde cichorei

Dipsacus fullonum
grote kaardebol

Linaria maroccana
Marokkaanse leeuwenbek

Centranthus ruber
rode spoorbloem

Alcea rosea
stokroos

Foeniculum
vulgare
venkel

Pastinaca sativa
gewone pastinaak

Linum usitatissimum
vlas

Rubus idaeus
framboos

Berteroa incana
grijskruid

Antirrhinum
majus
grote 
leeuwebek

Pastinaca sativa
gewone pastinaak

Echinochloa crus-galli
hanenpoot

Asplenium ruta-muraria
muurvarenSetaria

viridis
groene 
naaldaar

Eragrostis pilosa
straatliefdegras

Parietaria judaica
klein glaskruid

Campanula
carpatica
Karpatenklokje

Digitaria sanguinalis
harig vingergras

Rubus idaeus
framboos

Ficus carica
vijgenboom

Plantago coronopus
hertshoornweegbree

Hieracium aurantiacum
oranje havikskruid

Allium 
schoenoprasum
bieslook

Meconopsis 
cambrica
schijnpapaver

Lysimachia vulgaris
grote wederik

Centaurium pulchellum
fraai duizendguldenkruid

Athyrium filix-femina
wijfjesvaren

Chaenorrhinum
minus 
kleine 
leeuwenbek     

Dryopteris filix-mas
mannetjesvaren

Dryopteris dilatata
brede stekelvaren

Aira praecox
vroege haver

Asplenium ruta-muraria
muurvaren

Amaranthus blitum
kleine majer

Thelypteris palustris
moerasvaren

Ambrosia artemisiifolia
alsemambrosia

Scrophularia nodosa
knopig helmkruid

Epipactis
helleborine
brede 
wespenorchis

Salix dasyclados
Duitse dot

Impatiens glandulifera
reuzenbalsemienSalix viminalis

katwilg

Potentilla anserina
zilverschoon

Heracleum mantegazzianum
reuzenberenklauw

Fallopia japonica
Japanse duizendknoop

Phalaris arundinacea
rietgras 

legenDa

 overlevingsgebied

 zone van de morele overwinning

 nieuwkomerszone

 zone van uitbundige tijdelijkheid
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