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De werkplek   Tjitske Storm 

2 NieuwsBreed:

Tjitske studeerde in 2009 af aan 
het Amsterdam Fashion Institute 
(AMFI). Sindsdien werkt ze als ‘free-
lancer in de mode’. 
Ze schrijft, illustreert en fotogra-
feert, spot trends voor het prestigi-
euze WeAR Magazine en ontwerpt 
kleding, accessoires en textielprints 

voor klanten als Dierenpark Emmen 
en Carl Denig. 

Via een advertentie kwam Tjitske bij 
broedplaats OH3 terecht. De meest 
geschikte ruimte was met zijn 120 
m2 veel te groot voor haar alleen. 
Foppe Eshuis van broedplaats-

ontwikkelaar CODUM stelde haar 
daarom voor om zelf medehuurders 
te zoeken. ‘Jij moet ermee werken’, 
zei hij. En zo geschiedde. Tjitske 
richtte stichting Otthopia op – ver-
noemd naar de Ottho Heldrings-
traat, waar OH3 te vinden is - en 
vond binnen no time een architect, 
een videokunstenaar, twee grafisch 
ontwerpers, een muziekproducent 
en nog vier andere creatieve free-
lancers die net als Tjitske genoeg 
hadden van het thuiswerken. ‘Ik 
heb bewust mensen gekozen die 
allemaal wat anders doen. Samen-
werken is geen verplichting, maar 
het is wel makkelijk. Het gaat ei-
genlijk vanzelf, we zijn echt een 
soort collega’s.’

Zo werkte Tjitske zelf samen met 
Margot, de videokunstenaar, aan 
een animatiefilmpje voor het Con-
certgebouw. En vraagt Maurits de 
muzikant regelmatig feedback over 
de nieuwe stukjes muziek die hij 
maakt. Ook de website van stich-
ting Otthopia werd met vereende 
krachten opgezet. ‘Iedereen is lid 
van Otthopia. Zo delen we de kos-
ten, maar onder die naam willen we 
op den duur ook als collectief naar 

buiten treden. Gezamenlijk op-
drachten binnenhalen en exposities 
en borrels organiseren.’ 

Inmiddels vulde Tjitske ook een 
tweede ruimte in OH3 met huur-
ders. De selectie was dit keer an-
ders. ‘Nog meer grafisch ontwer-
pers wilde ik niet. We hoeven elkaar 
ook weer niet te beconcurreren. 
Maar beeldhouwers die veel geluid 
en vuil maken, passen hier ook niet. 
Toch zijn het weer allemaal totaal 
verschillende disciplines geworden. 
De huurders bestaan uit een DJ, 
een actrice, een productontwerper 
en een personal coach. Allemaal 
erg leuke mensen!’ 

Broedplaats OH3 in Nieuw West 
bestaat ruim twee jaar. Onder een 
sociaal maatschappelijke doelstel-
ling werken creatieve toptalenten 
hier zoveel mogelijk samen met de 
buurt. Centrale ontmoetingsplek is 
de publiek toegankelijke koffiebar 
Coffeemania. Huurders kunnen hier 
dagelijks voor € 2,50  gezamenlijk 
lunchen.

www.studio-oh3.nl

‘Samenwerken gaat vanzelf’

Makersfestival
borduurt voort

‘Iedereen is een maker’, zo luidde het onverwoestbare 

motto van het Makersfestival dat op 4 en 5 november voor 

de tweede keer plaats vond in broedplaats Garage Notweg 

in Nieuw-West. Dat motto gold voor de deelnemers, maar 

zeker ook voor de bezoekers: passief rondlopen was geen 

optie op het drukbezochte festival. 

Tekst: Sara Spoelstra • Foto: Ben Werkt

Tekst en foto: Sara Spoelstra

Grafisch modeontwerpster Tjitske Storm (27) zocht begin 

zomer een werkruimte. Gewoon, voor haarzelf. Zes 

maanden later staat zij aan het hoofd van een stichting en 

verhuurt ze twee grote ruimtes op de begane grond van 

broedplaats OH3 in Nieuw West. 

Er moest gemaakt worden! Een ka-
potte stofzuiger, een boomhut of 
elektriciteit-vrij ijs. Het gebeurde 
allemaal op 5 november aan hoge 
houten tafels in een zonovergoten 
voormalige Renault-garage. Wie 
liever wat wilde rondkijken, kon 
zich laten inspireren door het maak-
proces van een serie magnetische 
verfkrukjes. Of door de vele kopjes 
en armbandjes die achter elkaar uit 
een 3D-printer kwamen gerold. 

Het Makers Festival is onderdeel 
van Makers+co, een programma 

van netwerkorganisatie The Beach.  
Diana Krabbendam van The Beach: 
‘Het doel van Makers + co is oude 
ambachten en nieuwe technologie 
met elkaar te verbinden. Het Ma-
kersfestival heeft hier een platform-
functie in. We hebben geprobeerd 
om zoveel mogelijk een mix te ma-
ken van lokale makers en (inter)na-
tionale kunstenaars, ontwerpers en 
mensen uit het onderwijs.’ Die mix 
lukte goed bij de presentatie van 
internationaal vermaard instituut 
STEIM (STudio for Electro Instru-
mental Music). Twee jonge MC’s uit 

Nieuw West rapten eigen teksten 
op de beat die een jongleur tevoor-
schijn toverde met een stel tech-
nisch ingenieuze ‘muziekballetjes.’ 

Crowdborduren
Ook een opmerkelijke activiteit 
op het Makersfestival betrof het 
Crowdborduren van ontwerpers-
duo Léon en Loes. Bezoekers wer-
den door hen beurtelings aan het 
borduren gezet om de tweet ‘ma-
ken is voortborduren’ op een ze-
ven meter lange lap stof te krijgen. 
Léon: ‘Dat gaf een leuke interactie 

tussen ouderen uit Osdorp en ou-
dere Marokkaanse moeders.’  

Onderdeel van het Makersfestival 
was de werkconferentie Nieuwe 
Makers op vrijdag 4 november 
waarin dieper werd ingegaan op de 
betekenis van nijverheid en de re-
cente ontwikkeling daarvan. 

Zie voor een verslag de website van 
The Beach. 

www.creatieve-innovatie.nl
www.garagenotweg.nl



Interview 3

Karolina Spaic en Sebo Bakker zijn de motor achter het 

ZID Theater. Vanuit broedplaats HTS Wiltzanghlaan maken 

ze fantasievolle voorstellingen op basis van verhalen 

en dromen van bewoners van probleemwijken als de 

Kolenkitbuurt. Ook Toneelgroep Amsterdam wil nu met 

ZID samenwerken

Breed: Tekst: Fabian Takx • Fotografie: Zan van Alderwegen  

‘Mensen zijn creatiever 

dan je denkt’

een echte buurtfunctie krijgen, 
maar daar is helaas weinig van te-
rechtgekomen. De verhuurder is 
het stadsdeel. Nu we niet meer on-
der Bos en Lommer vallen, maar on-
der stadsdeel West, hopen we maar 
dat de nieuwe afdeling vastgoed nu 
wel het belang inziet van deze plek. 
En dat verwacht ik ook.’

Wie heeft er in de tussentijd de re-
gie?
‘Wij zijn de grootste huurder hier, 
dus nu treden wij maar op als be-
heerder, ongevraagd. We zorgen 
voor alles, van de schoonmaak tot 
het schilderwerk. De kinderen uit 
de buurt bekrassen dat natuurlijk 
non-stop. We moeten ook de trap-
leuningen schaven, anders krijgen 
ze splinters in hun vingers. Het 
grootste deel betalen we zelf, daar 
moet nu wel verandering in komen.’

Maar het bevalt je wel hier?
‘Ja, want we willen middenin deze 
wijk zitten. We mogen hier zeker 
blijven tot 2014, maar we hebben 
binnenkort een bespreking met het 
stadsdeel, want we willen graag ver-
lengen. We hebben zo veel in deze 

plek geïnvesteerd, en ons werk is 
inmiddels helemaal verankerd in de 
Kolenkitbuurt en in West.’

Hoe zijn jullie op deze plek terecht-
gekomen?
‘Acht jaar geleden hebben we 
samen met Jaap Schoufour van 
Bureau Broedplaatsen naar een 
nieuwe ruimte gezocht. Hiervoor 
zaten we in het Westerpark, maar 
daar werd voortdurend ingebro-
ken. Uiteindelijk heeft hij dit voor 
ons gevonden. Het gebouw was 
in heel slechte staat, maar Bureau 
Broedplaatsen en het Stadsdeel 
hebben er verwarming ingezet en 
het in eerste instantie opgeknapt. 
Met subsidie van het VSB Fonds 
en het Prins Bernhard Cultuurfonds 
hebben we hier een professionele 
dansvloer in kunnen leggen en 
het grid kunnen aanbrengen (de 
lampen en de ‘techniek’, red.). We 
hebben er zelf ook nog 15 duizend 
euro in gestopt. We hadden graag  
nog een leuke foyer gehad, maar 
dat hebben we in deze crisistijd 
nog niet kunnen realiseren. Als the-
atermaker zijn we natuurlijk erg blij 
met zo’n grote, betaalbare ruimte 
van 300 vierkante meter. Dat is echt 
een kans die je alleen in een broed-
plaats kunt krijgen.’

Waaruit bestaan jullie projecten?
‘We organiseren mini-festivals, de 
ZID MIXT Zondagen, filmvertonin-
gen en workshops en we verzorgen 
kunsteducatie voor volwassenen en 
kinderen. We willen zo veel moge-
lijk buurtbewoners activeren door 
cultuurparticipatie. Mensen van al-
lerlei leeftijden en allerlei culturen 
die nooit ergens heengaan omdat 
ze er onbekend mee zijn, willen we 
vertrouwd maken met de kracht 
van het theater en de cultuur. In 
2008 zijn we bijvoorbeeld begon-
nen met “Zoet & Zout”, waarin we 
bewoners helpen hun verhalen over 
eten en eettradities te vertellen op 
het podium. Er werd eten meege-

bracht, gedanst, gezongen... daar 
hebben een paar honderd mensen 
aan meegedaan.’

Jullie werken met professionals, 
maar ook met ‘buurtacteurs’
‘Ja, de professionele acteurs zor-
gen ervoor dat de verhalen goed 
over het voetlicht komen. De buurt-
acteurs zijn mensen uit de buurt 
die een passie voor het spel heb-
ben en dat, begeleid door ons, 
willen ontwikkelen. Ze komen echt 
uit alle landen van de wereld, van 
Turkije en Marokko tot Italië, Bos-
nië en Colombia. Ons programma 
“Droomscoop”, waarin mensen 
hun dromen vertellen, maken we 
ook met mensen uit de buurt en 
professionele acteurs. En met DIZZ 
Kids doen we kunsteducatieprojec-
ten voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Ze maken kennis met dans, theater, 
muziek en film en aan het eind van 
het jaar maken ze met ons een pro-
ductie, die ze opvoeren in Podium 
Mozaiek.’

Wil je zo de samenhang in de buurt 
bevorderen?
‘Jazeker, en de betrokkenheid bij 
elkaar. We willen creativiteit inzet-
ten als motor voor verandering. 
Mensen zijn veel creatiever dan je 
denkt. Het is geen vormingstoneel 
of sociaal werk, maar we willen wel 
het sociale gevoel vergroten en 
een soort alertheid kweken voor de 
kracht van creativiteit. Je merkt dat 
als je probleemkinderen al vroeg op 
het toneel laat staan, en de ouders 
erbij betrekt, je soms kunt voorko-
men dat ze ontsporen. Dit is een 
hele moeilijke buurt, met veel cri-
minaliteit, schooluitval en andere 
problemen. Armoede sleurt je mee 
in een negatieve spiraal. Daar willen 
wij wat positiefs tegenover stellen. ’

Vervolg op pagina 4

Karolina (1963) doet het interview, 
want mede-oprichter en partner 
Sebo (1964) is druk met de voor-
bereiding van “Zoet & Zout”, een 
community art-project in Culem-
borg. Sebo coacht de ‘acteurs’ en 
speelt mee in de voorstellingen, 
Karolina regisseert. Samen zijn ze 
aanjager en artistiek leider van ZID, 
en dochter Lara (9) treedt tegen-
woordig ook mee op. Daarnaast 
heeft het ZID Theater nog een vijf-
tal vaste medewerkers en een pool 
van professionele acteurs en ‘buurt-
acteurs’ met wie ze werken aan hun 
community art - projecten. Thuisba-
sis is een kantoor-annex- theater-
zaal in een voormalige gymzaal van 
een reeds jaren verlaten HTS aan 
de Wiltzanghlaan. Middenin de rui-
ge Kolenkitbuurt, volgens Karolina 
‘de Bronx van Amsterdam’.

Werken jullie samen met andere 
huurders binnen dit gebouw?
Karolina: ‘Nou, dat willen we wel, 
graag zelfs, maar deze broedplaats 
stond de laatste twee jaar bijna 
helemaal leeg. Pas sinds een paar 
maanden zijn er weer nieuwe huur-
ders. Ooit moest deze broedplaats 

Karolina Spaic en Sebo Bakker
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Hoe werken jullie?
‘Altijd improviserend, vanuit de 
verhalen van de mensen zelf. Zoals 
in “De verborgen stad”. Dan vra-
gen we de kinderen: wat zijn jullie 
ideale plekken in de stad? We zet-
ten hun werkelijkheid om in kunst, 
prikkelen hun fantasie, vertalen 
hun dromen, verlangens en ang-
sten in een voorstelling. Als je ze 
op het spoor van de fantasie zet, 
komt er veel meer los dan dat je 
het één op één over hun werkelijk-
heid gaat hebben.’

Krijg je genoeg erkenning?
‘Jazeker. Naar aanleiding van ons 
werk in de Kolenkitbuurt zijn we 
in Culemborg gevraagd. We tre-
den ook in het buitenland op. Het 
afgelopen jaar hebben we prijzen 
gewonnen en we zijn vorig jaar in 
New York uitgenodigd om over 
ons werk te vertellen op de confe-
rentie Theatre of the World. Maar 
wat helemaal leuk is, is dat we nu 
met Toneelgroep Amsterdam gaan 
samenwerken. Acteurs van TGA 
zullen hier de komende twee jaar 
workshops geven en niet-professi-
onele acteurs coachen, en wij gaan 
“De russen” uit hun repertoire op-
voeren. Een stuk van zes uur! In 
april zullen we ermee in de Stads-
schouwburg staan. Voor deze wijk 
is dat natuurlijk helemaal geweldig. 
En voor TGA is het bitter nodig, 
anders hebben ze over twintig jaar 
alleen een blank en grijs publiek 
over. We zorgen ervoor dat de hele 
Kolenkitbuurt naar de schouwburg 
komt, driehonderd, vierhonderd 
man sterk. Mensen die daar nog 
nooit binnen zijn geweest. Ieder-
een is razend enthousiast, want 
van de Sloterplas naar de Stads-
schouwburg, dat is natuurlijk hun 
grote droom.’

www.zidtheater.nl

Als wethouder kunst en cultuur 
Carolien Gehrels langskomt om 
de nieuwe Servicegarage aan de 
Cruquiusweg te openen, is de 
verf net droog. Aan verschillende 
ateliers wordt zelfs nog driftig ge-
sleuteld. Maar de door de Japanse 
kunstenares Sachi Miyachi gerolde 
sushi staat klaar en de zeven kun-
stenaars kijken haar verwachtings-
vol aan, terwijl hun kinderen vrolijk 
rondrennen. ‘Ik vind dit een gewel-
dig initiatief, en ik ben blij dat jullie 
op deze manier talentvolle, inter-
nationaal georiënteerde kunste-
naars behouden voor Amsterdam’, 
spreekt de wethouder hen met on-
gebroken enthousiasme toe. ‘Voor 
een kleine, open, internationale 
stad als Amsterdam is dat van le-
vensbelang.’ 

Duizenden belangstellenden
In 2007 nemen kunstenaars Thijs 
Rijnsburger en Frank Ammerlaan 
het initiatief tot De Servicegarage. 
En een garage was het duizend 
vierkante meter grote gebouw 
aan de Stephensonstraat. Na hun 
opleiding hebben Ammerlaan en 
Rijnsburger al een ruimte gekraakt 
in Post CS en omgetoverd tot de 
galerie Horse Move Project Space. 
Als ze daar uit moeten, verzamelen 
ze een aantal mensen van de aca-
demie om zich heen en betrekken 
ze de voormalige garage die door 
de sympathiserende eigenaar om 
niet ter beschikking wordt gesteld. 
Voorwaarde is wel dat ze iets voor 
de buurt gaan betekenen. Dat pak-
ken de twaalf ‘huurders’ goed op: 
er komt een studio voor een ‘ar-
tist in residence’ en er volgen tal-
loze exposities die al snel voor een 
enorme buzz zorgen. Vele honder-
den belangstellenden komen er op 
de openingen af, duizenden staan 
er – ook nu nog – op de mailinglijst. 
Steeds vaker exposeert de Service-

garage ook collectief, in binnen- en 
buitenland. Op de Kunstvlaai, maar 
ook in Stockholm, Berlijn, Istan-
boel, Malmö, Luzern en Hamburg. 
 
Energie
Aan het begin van dit jaar treedt er 
een nieuwe ‘directie’ aan, Daniel 
Hofstede en Benjamin Roth. Na de 
sloop van de oude garage en de 
nodige aanloopperikelen hebben 
ze dan nu hun nieuwe ruimte. Klei-
ner dan de vorige en met minder 
huurders, maar met het bord van 
de vorige Servicegarage nog altijd 
fier op de gevel. En verbouwd met 
subsidie van Bureau Broedplaat-
sen. Amvest en PFC2, hebben de 
hangar tegen een schappelijke 
huur voor drie jaar ter beschikking 
gesteld. 
Benjamin zegt: ‘Daniel, Arik Visser 
en ik zijn er al vanaf het begin bij. 
Nu hebben we er vier kunstenaars 
bijgezocht, twee van het Sand-
berg, één van de Ateliers en een 
van de Rietveld die ook aan het St. 
Joost studeert. We willen mensen 
met dezelfde energie. Goede kun-
stenaars, maar ook mensen die de 
meerwaarde zien van dit collectief 
en zich ervoor willen inzetten.’

Gast-curatoren
Twee grote ruimten zijn naast de 
ateliers uitgespaard voor tentoon-
stellingen en feesten. Vaak no-
digen ze ‘gast-curatoren’ uit die 
talentvolle studenten en experi-
mentele kunstenaars uitnodigen, al 
dan niet internationaal. ‘Ze kunnen 
hier dingen doen die in het officiële 
kunstcircuit wat moeilijker gaan’, 
zegt Benjamin. Enkele fans hadden 
‘moeite’ met de broedplaatssubsi-
die, maar hij is zeer welkom, zegt 
de directie eenstemmig. 

www.deservicegarage.nl, 
deservicegarage.blogspot.com.

Cruquiusweg: de nieuwe 
creatieve hub

Er is nóg een broedplaats op de 
Cruquiusweg, met plaats voor 
17 industrieel vormgevers en 
ontwerpers: Krux Amsterdam. 
Op 31 december vindt de offi-
ciële opening plaats. De hal van 
Krux is gehuurd van Amvest.

Ongeveer de helft van de huur-
ders komt van de Design Acade-
my in Eindhoven. Zoals Dajo Bo-
disco, die samen met een andere 
geboren Amsterdammer, een 
Duitser en een Fransman het ini-
tiatief heeft genomen. ‘Voor ons 
is Amsterdam het centrum van 
Europa, meer dan Eindhoven. 
We hopen hier een betekenisvol, 
internationaal georiënteerd de-
signplatform op te zetten’, zegt 
hij. De ontwerpers huren allemaal 
een unit van veertig vierkante 
meter voor minder dan de helft 
van het CAWA-tarief. Ze kun-
nen gebruikmaken van gemeen-
schappelijke ‘esssentiële facilitei-
ten’ voor hun beroep, zoals een 
spuitcabine, een machinepark, 
een kunststofwerkplek, een ke-
ramiekwerkplaats en een fotostu-
dio. ‘We hebben ook twee hijs-
kranen mogen overnemen van 
De Loor, een metaalbedrijf dat nu 
nog een kwart van het gebouw 
huurt.’ De huurders hebben alle 
verbouwingen zelf uitgevoerd, 
Bureau Broedplaatsen financiert 
een deel van de kosten. Iedereen 
is welkom om de eindproducten 
te komen bewonderen in deze 
‘designstraat’ met verschillende 
disciplines binnen de toegepaste 
kunst. Verder blijft de Cruquius-
weg gewild, want er is nóg een 
broedplaats in voorbereiding en 
er zijn plannen voor horeca.

De Servicegarage 2.0

‘We willen mensen met dezelfde energie’

Op 22 oktober was het dan zo ver: de Servicegarage werd 

een officiële broedplaats. Toen een groep afgestudeerden 

van de Rietveld zich in 2007 vestigden in een oude garage 

bij het Amstelstation zag het daar nog niet naar uit. 

Tekst: Fabian Takx

Wethouder Gehrels tussen de directeuren Roth (l) en Hofstede.
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Wat is de CAWA?
Iedereen op zoek naar een CAWA-atelier wordt 
getoetst op professioneel kunstenaarschap door 
de Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpan-
den Amsterdam. Daarnaast adviseert de CAWA 
het College van B&W en Bureau Broedplaatsen 

over het atelier- en broedplaatsenbeleid. Wil een broedplaats voor 
subsidie in aanmerking komen, dan moet het huurdersbestand voor 
minimaal 40 % bestaan uit ‘CAWA-gecertificeerde’ kunstenaars. De 
commissie is onafhankelijk en bestaat uit drie kunstenaars en vier des-
kundigen op de deelgebieden cultuur, vastgoed, (woon)werkpanden 
en juridische aspecten. Voorzitter Thomas van Dalen werkt als organi-
satieadviseur in de cultuursector. www.cawa.wzs.amsterdam.nl

Thomas van Dalen, met op de achtergrond 
ambtelijk secretaris Emine Koç.

Onlangs constateerde de CAWA 
dat er een schreeuwende behoefte 
is aan betaalbare woon- en werk-
ruimte voor kunstenaars. Van de 
ongeveer 2200 ingeschreven kun-
stenaars kon de commissie er vorig 
jaar maar 68 een atelier of woon-
werkruimte toewijzen. De commis-
sie toetst kandidaten tot nu toe 
alleen op ‘professionaliteit’ en in-
komen. ‘We oordelen niet over de 
kwaliteit van het werk, maar we kij-
ken wel of de kunst iemands hoofd-
activiteit van bestaan is, of iemand 
erkend wordt door het veld, of hij 
exposeert bij galeries en wat voor 
opleiding iemand heeft gedaan’, 
legt Van Dalen uit. ‘Dus het hele 
plaatje. Wat we wel constateren is 
dat we met het huidige reglement 
problemen hebben, want we kun-
nen de prutsers er bijna niet uit krij-
gen. De definitie van professionali-
teit is te ruim. Wij willen die graag 
aanscherpen.’
Nu maakt iedere ‘goedgekeurde’ 
kunstenaar kans op een ‘topatelier’ 
op een mooie plek in de stad. Wat 
Van Dalen betreft mag daar veran-
dering in komen, gezien de grote 
schaarste aan ruimtes tegen het 
CAWA-tarief van maximaal 58 euro 
per vierkante meter. De CAWA 
onderschrijft het Kunstenplan van 
wethouder Carolien Gehrels en de 
ambities van Bureau Broedplaat-
sen: internationaal toptalent met 
een ‘meerwaarde’ voor de stad zou 
voorrang moeten krijgen.
‘Als de wethouder zegt: we willen 
kunstenaars met een internationale 
uitstraling, of het nou Nederlan-
ders zijn of buitenlanders, dan zou 

je je kunnen voorstellen dat je zegt: 
dan kennen we de mooiste ateliers 
op een centrale plek toe aan die 
doelgroep. Je geeft liever een plek 
in de Jordaan aan een kunstenaar 
die Amsterdam mee op de kaart 
helpt te zetten dan aan een kunste-
naar die niet productief is of geen 
enkele uitstraling heeft.’
Maar hoe bepaal je dan of iemand 
voldoende ‘kwaliteit’ of ‘internatio-
nale uitstraling’ heeft? Volgens Van 
Dalen is dat geen probleem.
‘We kunnen prima op basis van cv’s 
toetsen of we te maken hebben 
met een A-klassekunstenaar of ie-
mand uit de B- of C-klasse, of dat 
iemand nog kan groeien. Je zou 
bijvoorbeeld kunnen definiëren wat 
je topopleidingen vindt. Of kijken 
of iemand hele toonaangevende 
prijzen heeft gehad of bij topgale-
ries exposeert.’
Voor een storm van protest is Van 
Dalen niet bang, mocht zijn wens 
ooit beleid worden. ‘Er zal zeker 
protest zijn, maar er is al een grote 
generatiewisseling in de kunste-
naarsscene geweest. De jongeren 
kijken daar toch zakelijker tegen-
aan.’

Plekkenbeleid
Al jaren hamert de CAWA er op dat 
het broedplaatsbeleid en het ate-
lierbeleid beter op elkaar zouden 
moeten worden afgestemd. En dat 
gezamenlijke beleid zou ook beter 
moeten aansluiten op het gemeen-
telijke kunstenbeleid. Daarnaast 
adviseert de CAWA Bureau Broed-
plaatsen over ingediende concep-

Tekst en foto: Fabian Takx

ten voor nieuwe broedplaatsen, en 
om de drie jaar toetst de commis-
sie of er nog genoeg professionele 
kunstenaars in een broedplaats 
zitten. Meestal is dat volgens Van 
Dalen geen probleem, want het 
zijn er vaak meer dan de beno-
digde veertig procent die nodig is 
om subsidie te krijgen. Het is nog 
nooit voorgekomen dat de CAWA 
adviseerde een broedplaats op te 
doeken; wel heeft de commissie re-
gelmatig een negatief advies uitge-
bracht over broedplaatsplannen of 
de indieners gevraagd hun concept 
nog eens goed te laten bezinken. 
‘We hebben nu door een advies-
bureau een instrumentarium laten 
ontwikkelen om broedplaatsen op 
vier aspecten te toetsen: ruimte-
lijk, sociaal, cultureel en econo-
misch’, zegt Van Dalen. ‘Dat loopt 
vooruit op de ontwikkeling die het 
broedplaatsbeleid nu doormaakt, 
namelijk van individueel broed-
plaatsbeleid naar een integraal 
plekkenbeleid dat de verschillende 
sectoren en plekken met elkaar 
vervlecht.’ Er moet meer worden 
gekeken naar wat voor broedplaats 
een bepaalde wijk nodig heeft en 
wat de samenhang is binnen het 
hele broedplaatsbeleid, vindt Van 
Dalen. ‘Wij hebben de indruk dat 
er soms een hoge toevalsfactor is 
of er in een bepaald gebied een 
broedplaatsgebouw vrijkomt. Maar 
je zou vanuit Bureau Broedplaat-
sen ook een speciale focus kunnen 
hebben op gebieden waarvan de 
gemeente zegt: dát hebben we 
daar nodig, en vanuit stedebouw-
kundige bril kunnen kijken naar 
plekken waar je broedplaatsen heel 
hard kunt gebruiken.’
Van broedplaatsontwikkelaars ver-
wacht de CAWA dan ook dat ze 
goed nadenken over dit soort vra-
gen.
‘Het kan zijn dat een broedplaats-
groep zegt: wij zitten in een ach-

Toetsen op kwaliteit?

Zou Vincent van Gogh nu een 
CAWA-atelier toegewezen krij-
gen?
‘Ik denk het wel’, antwoordt 
Thomas van Dalen. ‘Als we kij-
ken naar zijn inkomen, dat zit 
wel snor, dat was laag genoeg. 
Op erkenning en verkoop zou 
hij misschien wat zwakker heb-
ben gescoord, want hij heeft 
tijdens zijn leven maar één 
schilderij verkocht, en een af-
geronde kunstopleiding had hij 
ook niet. Maar gezien zijn hoge 
productie en erkenning door 
andere kunstenaars had hij mis-
schien wel een regulier CAWA-
atelier gekregen.’

Thomas van Dalen (36) is voorzitter van de CAWA, de 

commissie die ateliers toewijst aan kunstenaars. Hij bepleit 

een beter ‘plekkenbeleid’ voor broedplaatsen en wil 

ateliers toewijzen op basis van kwaliteit. 

‘Geef topkunstenaars voorrang’

terstandswijk waar sociale en eco-
nomische armoede heerst, dus we 
willen kunstenaars werven die iets 
met die omgeving willen doen. 
Dan zeggen wij: prima, zoek vooral 
geëngageerde kunstenaars. Dan 
heb je een heel ander concept dan 
broedplaatsen voor een bepaalde 
doelgroep, bijvoorbeeld ontwer-
pers of ambachtslieden.’ De nieu-
we broedplaatsontwikkelaars-op-
leiding van Bureau Broedplaatsen 
is volgens Van Dalen al een stap in 
de goede richting om de plannen 
meer ‘gefocused’ te krijgen, net als 
de criteria die het bureau aan plan-
nenmakers voorlegt. Want: ‘We 
hebben de afgelopen jaren teveel 
middle of the road-plannen gezien. 
De commissie wil het ondernemer-
schap kunnen proeven, en daar 
hoort uitgesprokenheid bij.’
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Hotspot Nieuw-West
Veel belangstelling voor ACTA 

6 Breed:

In het ACTA-gebouw in stadsdeel Nieuw-West start Urban 

Resort vanaf het voorjaar van 2012 een broedplaats. Van 

de ruim 360 belangstellenden hebben zich na verschillende 

kijkdagen 186 als kandidaat-huurder ingeschreven

pen en vides bestaat. Vandaar dat 
van de 7500 vierkante meter er 
‘slechts’ 5000 beschikbaar zijn voor 
werk- en kantoorruimte. De ruimtes 
variëren sterk in grootte en lichtin-
val, variërend van vijftien tot vier-
honderd vierkante meter. De grote 
ruimtes zijn vooral bedoeld voor 

Op de begane grond en de eerste 
verdieping van het vroegere Aca-
demisch Centrum Tandheelkunde 
Amsterdam van de VU en de UvA 
komen 65 werkunits. Daar is een in-
grijpende verbouwing voor nodig, 
omdat het academische gebouw 
voor een aanzienlijk deel uit trap-

Reportage

Stadsdeelvoorzitter Rob Post 
bleek toch nog een aardig partij-
tje mee te kunnen trommelen. Op 
woensdag 2 november verrichtte 
hij de officiële opening van de 
nieuwe studio’s in de ‘Muziek-
straat’ in Amsterdam-Noord.

Op de speelplaats aan de Sijs-
jesstraat, middenin de Vogelbuurt, 
bouwden buurtbewoners, lokale 
bobo’s en muzikanten een feestje. 
Peuters en ouders zorgden voor 
percussie, buurtbewoners geno-
ten van een hapje en een drankje, 
buurtkoor De Vrolijke Noot zong 
close harmony en de eerste Mu-
ziekstraat-cd werd gepresenteerd. 
Daarvoor had een select gezel-

Ook Fabiola kwam een kijkje nemen. 

schap een fietstocht gemaakt om 
de Broedstraten te bezoeken.
De Muziekstraat maakt sinds 
september 2010 deel uit van de 
Broedstraten in Amsterdam-Noord. 
Zo is er een Kleurenstraat, een 
Marktstraat en sinds kort een Mo-
destraat, en een Theaterstraat is in 
voorbereiding. 

Broedstraten
De Broedstraten zijn opgezet door 
het team van de Noorderpark-
kamer, een initiatief van cultureel 
ondernemer Floor Ziegler die in 
Noord woont en werkt. De Noor-
derparkkamer wil de creativiteit 
‘naar de mensen toebrengen’ met 
de Stichting Broedstraten. 

groepen die willen samenwerken. 
De huren zullen uiteenlopen van 
ongeveer 50 euro tot 80 euro per 
vierkante meter. Kunstenaars die 
willen samenwerken krijgen kor-
ting, commerciële partijen betalen 
het meest. 

Eisen
Aan de huurders worden door 
Urban Resort wel eisen gesteld: 
veertig procent moet een kunstop-
leiding hebben afgerond of al drie 
jaar werken in de creatieve sector. 
Minimaal vijftig procent van de 
huurders moet onder de dertig jaar 
oud zijn en hun inkomen mag niet 
hoger zijn dan € 36.000 zijn. Een 
registratie bij de KvK en een BTW-
nummer zijn ook verplicht. Van de 
huurders wordt bovendien een ac-
tieve betrokkenheid bij de buurt en 
het gebouw verwacht. 
Ze worden geacht klein onderhoud 
te verrichten en ‘bij te dragen aan 
de uitstraling van het gebouw’. 
Urban Resort heeft bij het samen-
stellen van het huurdersbestand 
gelet op een gevarieerde  mix 
van disciplines en wil nadrukke-
lijk buurtbewoners bij het ACTA-
gebouw betrekken. Zelfs plannen 
voor ‘broedplaatstelevisie’ zijn in 
de maak, door huurders uit de me-
diasector. Mogelijk komt er in een 
voormalige collegezaal ook een 

film- annex-theaterzaal waarvoor 
gesprekken worden gevoerd met 
Kriterion en Frascati.

Woonplekken voor huurders
Op de hoger gelegen verdiepin-
gen van het gebouw verhuurt de 
Stichting Tijdelijk Wonen 460 ka-
mers aan jongeren en studenten. 
Urban Resort heeft daar twintig 
woonplekken voor huurders van 
de broedplaats gereserveerd. De 
broedplaatsbeheerder kan het ge-
bouw voor tien jaar huren, maar als 
de huurders per 1 januari hun huur-
contract tekenen, is dat voor een  
periode van drie jaar, met een optie 
op verlenging. De opzegtermijn is 
twee maanden. Bureau Broedplaat-
sen subsidieert de verbouwing met 
een half miljoen. 

Tijdens de kijkdagen leidden Ur-
ban Resort-prominenten als Jaap 
Draaisma en Eric Duivenvoorden 
de belangstellenden persoonlijk 
rond door het gebouw. Aspirant-
huurders konden zich tevens te-
goeddoen aan de pompoensoep 
en appeltaart van Station West, een 
nieuwe horecagelegenheid die zijn 
intrek in het gebouw zal nemen.
 

www.urbanresort.nl
www.station-west.nl

Die stichting wil de band tussen de 
kunstenaars en creatieven met de 
buurt waarin ze werken en soms 
ook wonen, versterken. De kunste-
naars krijgen betaalbare woonruim-
te aangeboden en er wordt een 
speciale kwartiermaker aangesteld, 
de ‘spin in het web’ die ze helpt ac-
tiviteiten en projecten op te zetten. 
Inmiddels ondersteunen stadsdeel 
Amsterdam-Noord, diverse woon-
corporaties en culturele organisa-
ties als het Amsterdams Fonds voor 
de Kunst en Bureau Broedplaatsen 
het initiatief. 

Geluidsdicht
De tien musici van de Muziekstraat 
wonen en werken in en rond de 

Leeuwerikstraat. In de geluids-
dichte studio’s in de Sijsjesstraat 
gaat druk worden gemusiceerd, 
gestimuleerd door kwartiermaker 
Maartje Kuipers. Muzikanten kun-
nen er oefenen en muziek opne-
men, les geven en workshops orga-
niseren voor de buurt, en ook het 
koor en het buurtorkest bereiden 
zich er voor op optredens. Woning-
corporatie Stadgenoot verhuurt 
niet alleen de studio’s, maar ook de 
zes huizen rond de aangrenzende 
Leeuwerikstraat voor de musici. Die 
zijn al druk bezig met het organise-
ren van concerten, al dan niet met 
andere musici uit de Muziekstraat. 
Kijk voor concerten en andere ac-
tiviteiten op www.broedstraten.nl.

De Vogelbuurt blijft swingen 

Muziekstudio’s in de Muziekstraat geopend



De zaal kijkt naar hem uit. De goeroe. De 
schrijver van het boek The Great Reset. Hij zit 
daar, op een stoel als alle andere, ontspan-
nen grijnzend op de eerste rij in jeans en 
polo. Richard Florida. Het is begin november, 
Maastricht, tijdens de Biënnale voor herge-
bruik. Haast achteloos loopt hij het podium 
op terwijl de voorzitter nog doende is hem te 
introduceren.

Vijf minuten later denk ik: wat kan deze man 
fantastisch een verhaal neerzetten! Zijn stelling: 
deze crisis is veel en veel fundamenteler dan 
de nu wankelende eurozone, hypotheekellen-
de of lege kantoren. Zijn vader was een jochie 
van acht jaar tijdens de Beurskrach van 1929. 
Pas in 1970 kon hij zijn eerste huisje kopen. 
Het herstel besloeg dus veertig jaar. Florida 
betoogt dat de huidige crisis het einde vormt 
van een naoorlogse periode van fixatie op 
groei, met nare consequenties als inkomens-
ongelijkheid en milieuvernietiging. Herstel 
zal lang duren en hopelijk grondig zijn, stelt 
Florida. Steden zullen het voornaamste speel-
veld zijn van die vernieuwing. Geef ruimte aan 
ondernemend initiatief van onderop en zorg 
als overheid voor de noodzakelijke zekerheden 
en mogelijkheden voor kleinere, al dan niet 
creatieve, spelers.

De volgende werkdag vraagt Philipp, project-
leider bij ons bureau, of ik nu direct aan tafel 
wil gaan zitten met een stel kunstenaars. Zij zijn 
ten einde raad. Ze konden een voorschot krij-
gen uit het broedplaatsenfonds, maar hebben 
hun papierwerk niet snel genoeg op orde. Kan 
het voorschot ook worden gegeven zonder die 
formaliteiten, luidt natuurlijk de vraag. Nee, 
is mijn eenvoudige antwoord. Nee, ook geen 
vijfduizend euro. De houthandel levert nu geen 
nieuwe partij hout voor de inbouw van hun 
ateliers en hun planning loopt in het honderd. 
Wat kunnen we nu nog doen?

Gelukkig weten we een bevriende broedplaats-
ontwikkelaar over te halen het geld aan hen te 
lenen, binnen drie dagen. Ze kunnen door. Met 
of zonder Richard Florida.  

Column
Lessen van 

Richard Florida

Jaap Schoufour

Hoofd Bureau Broedplaatsen
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De Bonte Zwaan versleept

Eind september werd de Bonte Zwaan versleept naar 
zijn uiteindelijke bestemming aan de Haparandadam, 
middenin het IJ. De drijvende broedplaats met 29 
ruimtes voor kunstenaars en zes kantoorruimtes voor 
creatieve bedrijven lag al sinds 2002 in de Houtha-
vens en werd na een ingrijpende restauratie vanaf 
2005 verhuurd. 

Profijt van cultuur in de wijk
Liefst tweehonderd belangstellenden kwamen op 15 
september af op het symposium ‘Profijt van cultuur in 
de wijk’ in The Colour Kitchen in Nieuw-West. 

Amsterdams burgervader Eberhard van der Laan 
pleitte fel voor cultuurbehoud. ‘De komst van kun-
stenaars en andere creatievelingen is niet alleen een 
motor van de economie, maar ook een teken dat het 
goed gaat met een wijk.’ Volgens Van der Laan gaat 
het zelfvertrouwen van de bewoners er met sprongen 
op vooruit als ze hebben deelgenomen aan cultuur-
participatie-projecten. 
De bezuinigingswoede van dit kabinet hing als een 
Zwaard van Damocles boven de bijeenkomst, die was 
georganiseerd door de Stichting Cultuurimpuls, het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Nicis Insti-
tute. Prof. Wim Hafkamp, wetenschappelijk directeur 
van het Nicis Institute, constateerde dat onderzoek 
uitwijst dat met goede culturele voorzieningen de 
waarde van een huis 1000 euro per jaar stijgt. Jan 
Brouwer (ABF Cultuur) liet zien dat niet alleen de cul-
tuur zelf, maar ook de horeca en de creatieve indus-
trie profiteren van cultuur in de wijk. En Gerard Marlet 
van de Atlas voor Gemeenten betoogde dat de her-
waardering van de stad als geliefde woonomgeving 
rechtstreeks te maken heeft met de aanwezigheid 
van culturele voorzieningen. Ook Roel Steenbeek, 
bestuurvoorzitter van Ymere, hield een vurig pleidooi 
voor investeringen in cultuur. 

Creatief met erfgoed
Op 7 november vond ‘Hacking Heritage’ plaats, een 
initiatief van Stadsherstel. Hoe kun je erfgoed creatief 
‘kapen’? 

Paul Morel van Stadsherstel liet zien dat de locatie, 
de 19de-eeuwse katholieke kerk De Duif, zelf een 
goed voorbeeld is van hergebruik. In 1974 kraakten 
de parochianen hun kerk en vier jaar later lieten ze 
er 182 Marokkanen bivakkeren. Sara Mattens en Da-
niela Bershan hielden een geoliede rap-presentatie 
van FatForm, een internationaal underground-kuns-
festival op het dak van de parkeergarage van Kraai-
ennest. Daarna volgden stunts van het jonge team 
van Parkour & Free Running en architect en galerie-
houder Bastiaan Gribling constateerde dat creatief 
hergebruik een must is voor de stad. Intussen hackte 
kunstenaar Floor van Keulen met een beamer een 
madonna met kind in een nis van de kerk. 

Nieuws

14 december
manifestatie 
broedplaatsen 
in ACTA

Op woensdag 14 december is 
er opnieuw een Manifestatie 
Broedplaatsen. Ditmaal is de 
locatie de broedplaats-in-
voorbereiding ACTA, waar-
over hiernaast wordt bericht. 
Het plenaire gedeelte begint 
om 15.15 uur, maar belang-
stellenden kunnen al om 
14.00 uur terecht. Om 14.15 
uur is er een rondleiding door 
de nieuwe broedplaats.

Zoals bij eerdere edities zal de 
manifestatie worden gemo-
dereerd door dagvoorzitter 
Ruben Maes. 

Het gehele programma ziet 
er als volgt uit:

14.00-15.15 uur 
Inloop, ontvangst en om 
14.15 uur een rondleiding 
door het gebouw.

15:15-16:30  
Deel 1: Plenaire bijeenkomst 
onder leiding van Ruben 
Maes.
16:00-16:45: Interview wet-
houders Carolien Gehrels (o.a. 
Kunst & Cultuur) en Maarten 
van Poelgeest (o.a. Ruimte-
lijke Ordening en verantwoor-
delijk voor Broedplaatsen) 
door Ruben Maes.
Onderwerpen: 
•	 Waarde-ontwikkeling	in	

wijken met broedplaatsen;
•	 Kwaliteit	in	broedplaatsen	

en de ketenbroedplaats;
•	 Rolverdeling	bij	reorganisa-

tie broedplaatsen;
•	 Best	practices.

16:45-17:30  
Deel 2: Workshops
Onderwerpen:
•	 Amsterdam	als	biotoop	

voor internationaal talent;
•	 Wijken;
•	 Economie;
•	 Bestaande	broedplaatsen,	

de vrije ruimte en initiatie-
ven van onderop.

17.30-18.00  
Plenaire afsluiting, het delen 
van bevindingen onder lei-
ding van Ruben Maes.
18.00-19.00: Borrel.

Waar: Actagebouw, Louwes-
weg 1, Amsterdam Slotervaart

Aanmelden vooraf noodza-
kelijk via  info@bureaubroed-
plaatsen.amsterdam.nl



Singers Jam, a capella-jamsessie 
o.l.v. Anneke Brattinga, in Wijk 7, 
Zuidoost. Wijk7.wordpress.com.

Benefietfeest voor het Global-
DanceLab met dans, live muziek 
en dj’s. 14.00-18.00 uur. 
www.globaldancelab.nl

Winters Binnen festival met 
muziek, theater en verhalen in 
Amsterdam-Noord, georganiseerd 
door de Tolhuistuin, de Broedstra-
ten, NDSM en OBA. 
www.wintersbinnen.nl

Oude Meesters, Jonge Honden, 
debatbijeenkomst over idealisme, 
19.30-21.30 uur, Pakhuis de Zwij-
ger, www.dezwijger.nl, aanmelden: 
www.lokaalmondiaal.net.

Kino Praxis, vertoning van 
Bernardo Bertolucci’s Before The 
Revolution (1964) met introductie, 
OT301, 20.30 uur. Voor meer films 
etc.: www.ot301.nl

Afsluitingsbijeenkomst Het Blau-
we Huis, kunstproject van Jeanne 
van Heeswijk e.a. op IJburg. Vanaf 
17.00 uur. www.blauwehuis.org

‘De speelse stad van Aldo van 
Eyk’, expositie in het Van Eesteren-
museum, Broedplaats De Vlugt, 
www.vaneesterenmuseum.nl

Feestelijke opening Krux 
Amsterdam, Cruquiusweg 120A.
www.kruxamsterdam.eu

Hollands Next Modeltekenen 
in De Wittenplaats, met ‘teken & 
drinken’ en ‘slechte muziek’, iedere 
tweede woensdag van de maand, 
20.00-23.00 uur,  
www.hollandsnextmodeltekenen.nl

Openingsfeest PLANETART, 
Volkskrantgebouw, daarna films, 
exposities e.a. Zie: www.volkskrant-
gebouw.nl en www.urbanresort.nl/
agenda

Facebook
Volg al het ‘broedplaatsgerela-
teerde’ nieuws op www.bureau-
broedplaatsen.amsterdam.nl of op 
de Facebook-pagina van Bureau 
Broedplaatsen Amsterdam!

O.a. in dit nummer:

11
december

Elke woensdag 

20.00 - 21.30 uur

16-18
december

19
december

27
december

30
december

31
december

31
december

11
januari

28
januari

1) Acta, Louwesweg 1
2) Servicegarage, Cruquiusweg 79
3) HTS Wiltzanghlaan, Wiltzanghlaan 60
4) Krux, Cruquiusweg 120a
5) OH3, Ottho Heldringstraat 3
6) Garage Notweg, Notweg 38 
7) Muziekstraat
8) Bonte Zwaan, Haparandadam

Breed: geeft actuele informatie over Broedplaatsen
in Amsterdam en wordt mogelijk gemaakt door Bureau 
Broedplaatsen. Bureau Broedplaatsen is de programma-
organisatie van de gemeente Amsterdam waarin de 
gemeente samenwerkt met stadsdelen, corporaties, 
marktpartijen, kunstenaars en alternatieve ondernemers aan 
de realisatie van (woon-)werkpanden en atelierruimtes. Zie 
www.bureaubroedplaatsen.amsterdam.nl

Voor meer informatie kun u bellen met 
020 - 552 96 42 of mailen naar
info@bureaubroedplaatsen.amsterdam.nl

Kopij voor Breed: 
info@bureaubroedplaatsen.amsterdam.nl

8 Agenda

Breed:
Cover
De foto op de cover is 
gemaakt tijdens een ‘ZID 
Mixt Zondag’ door Zan van 
Alderwegen, ‘huisfotograaf’ 
van het ZID Theater. Het 
portret van Karolina en 
Sebo op pagina 3 is ook van 
haar. Zan is vrij kunstenaar, 
maar ook beschikbaar voor 
commerciële fotografie- en 
stylingopdrachten. 
www.zan.nu.

Colofon
Redactie: 
Fabian Takx
Teksten
Fabian Takx
Sara Spoelstra
Uitgever:  
Bureau Broedplaaten
Vormgeving: 
Baba Anousch 
Iwan Daniëls
Fotografie: 
Fabian Takx
Zan van Alderwegen 
Ben Werkt
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