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1. VOORWOORD

MEER DAN EEN DECENNIUM LANG HEEFT STICHTING URBAN RESORT AMSTERDAM ZICH INGESPANNEN om in Amsterdam betaalbare plekken te
realiseren voor kunstenaars, creatieve beroepsbeoefenaars en maatschappelijke initiatieven. Deze inzet heeft
geresulteerd tot 19 broedplaatsen (in 2020) met een
totale oppervlakte van circa 35.000 m2 verspreid over
alle stadsdelen in Amsterdam. Daar zijn wij blij mee. De
keerzijde van dit mooie plaatje is dat deze plekken vrijwel
allemaal tijdelijk zijn. Als er niets gebeurt, zullen in de
komende tien jaar veel kunstenaarsplekken verdwijnen,
terwijl de vraag naar werkruimte nu al 7 keer zo groot is
als het aanbod.
Door de grote druk op de ruimte in de stad, zien we een
toenemende verdringing van niet-commerciële activiteiten, zoals huisvesting van kunstenaars met een laag
inkomen, culturele en maatschappelijke voorzieningen en
ook gedeelde ruimte voor experiment. Urban Resort ziet
haar rol in de laatste jaren dan ook niet enkel als beheerder van broedplaatsen, maar vooral ook als stedelijke verbinder in de brede Amsterdamse samenleving.
Onze focus is vanaf 2019 steeds meer te komen liggen in
de ontwikkeling van (nieuwe) broedplaatsen met permanente werk- en woonplekken, waar duurzaam aan
een artistiek en maatschappelijk oeuvre gebouwd kan
worden, dat tegelijkertijd samenvalt met het vervullen van
een buurtfunctie. Deze opzet faciliteert het eigen initiatief
van bewoners en schept plaats voor ontmoeting door het
diverse programma dat er aangeboden wordt.

In onze zogenaamde ontwikkelingstrechter voor broedplaatsen hebben we vele plannen opgenomen die in de
komende jaren moeten leiden tot de gewenste permanente broedplaatsen.
Onze inzet in 2019 heeft ertoe geleid dat het totale oppervlak aan broedplaatsen ook in 2020 en 2021 nagenoeg
het zelfde volume van 35.000 m2 behouden kan blijven.
De realisatie van de broedplaatsen Stuart en Post én de
verlenging van de huurcontracten van de Lely met één
jaar en die van de Vlugt met nog eens vijf jaar hebben
hieraan behoorlijk bijgedragen.
Het team van Urban Resort verbeterde in 2019 zijn eigen
competenties m.b.t. ontwikkeling van innovatieve broedplaatsconcepten en programmering van broedplaatsen.
De bedrijfsvoering van de organisatie is stabiel en het
behaalde financiële resultaat van € 95.115 valt beter
uit dan de begroting. Het resultaat wordt benut voor de
versterking van de reserves om eventuele tegenslagen
op te vangen.
Het bestuur en de Raad van Toezicht van Urban Resort
hebben aan de hand van de Governance Code Cultuur
(GCC) het eigen functioneren geëvalueerd. De aandachtsvelden die daaruit naar voren kwamen betroffen
naast het jaarlijks monitoren van vorderingen m.b.t. GCC,
ook de ontwikkeling en vaststelling van het meerjarenbeleidplan 2020-2024, het reduceren van drie bestuurs- en
toezichtsorganen naar twee, de diversiteit van de samenstelling van het bestuur en tot slot het verbeteren van het
contact met interne en externe stakeholders.

Broedplaats LELY | Urban Culture Days 2017 | © Vera Duivenvoorden
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1. VOORWOORD

CONTINUÏTEIT
De gehanteerde grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van stichting Urban Resort Amsterdam
en de aan haar gelieerde stichtingen. Echter, als gevolg
van de uitbraak van het coronavirus wereldwijd, zijn
door de Nederlandse overheid ingrijpende maatregelen
genomen om de verspreiding van dit virus onder controle
te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen
die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke
financiële gevolgen voor de meeste ondernemingen in
Nederland. Deze gevolgen zijn op dit moment nog niet te
overzien.
De door de Nederlandse overheid genomen maatregelen
kunnen impact hebben op de ontwikkeling van de netto-omzet en daarmee de ontwikkeling van het resultaat
van stichting Urban Resort Amsterdam. Ook de financiële
positie (liquiditeit en solvabiliteit) van Stichting Urban
Resort Amsterdam kan daardoor onder druk komen te
staan, met als gevolg mogelijke onzekerheid over de con-

tinuïteitsveronderstelling. Door de Nederlandse overheid
is een breed pakket aan maatregelen aangekondigd ter
ondersteuning van ondernemers en instellingen.
Op grond van de financiële positie van stichting Urban
Resort Amsterdam per balansdatum en de positieve invloed van de ondersteuningsmaatregelen door de overheid die de negatieve financiële gevolgen van de uitbraak
van het coronavirus zullen beperken, acht het bestuur
van stichting Urban Resort een duurzame voortzetting
van de bedrijfsactiviteiten niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de onderneming.
Namens het Bestuur,
Duco Stadig – Voorzitter
Hans Balhuizen – Penningmeester
en

Broedplaats STUART

Zafer Yurdakul - Directeur
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KERNACTIVITEITEN VAN URBAN RESORT

URBAN RESORT HEEFT ALS KERNTAAK BETAALBARE WERKRUIMTES - EVENTUEEL GEKOPPELD AAN
WOONRUIMTE - TE REALISEREN voor kunstenaars,
creatieve ondernemers en sociaal-maatschappelijke
initiatieven.

laag is en de onderlinge betrokkenheid hoog. De dynamiek van de broedplaatsen levert een grote diversiteit
op aan presentaties en activiteiten: van de realisatie van
reusachtige installaties tot miniatuurtheater, van grotere
festivals met een paar honderd bezoekers tot spontane
bijeenkomsten met de buren.

Wij formeren culturele en creatieve communities in onze
broedplaatsen en hebben een coachende rol bij het activeren van deze broedplaatsen, gericht op het uitdragen
van wat er daarbinnen plaatsvindt.

Urban Resort streeft naar ontmoeting, kruisbestuiving
en verbinding tussen de huurders onderling. De broedplaatsen leveren daarnaast steeds meer een actieve
en positieve bijdrage aan het leefklimaat in de buurt en
de stad. Urban Resort helpt daarbij door het stimuleren,
faciliteren en desgewenst organiseren van activiteiten en
programma’s in de panden waar dat mogelijk is.

De broedplaatsen die we door de hele stad beheren,
hebben uiteenlopende huurders: o.a. theater-en filmmakers, beeldend kunstenaars, dansers en choreografen,
muzikanten en producers, creatieve organisaties en
sociale initiatieven. We bieden collectieven en individuen
plekken om vrijuit te experimenteren op artistiek, creatief,
sociaal en maatschappelijk vlak; plekken waar de huur

Broedplaats ACTA | Muurschildering | © Bas Oosterwal

De Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit
en Fair Practice Code gebruikt Urban Resort als leidraad.
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1. BETAALBARE HUISVESTING VOOR KUNSTENAARS
EN CREATIEVE BEROEPSBEOEFENAARS

1.1 VERWACHTE
ONTWIKKELING
BROEDPLAATSEN
AMSTERDAM

DE STAD WORDT ZO LANGZAAMAAN ONBETAALBAAR VOOR MENSEN MET LAGERE INKOMENS.
Omdat kunst en cultuur van onschatbare waarde zijn
voor het grootstedelijk leefklimaat, is het van groot belang
dat er partijen zijn die minder kapitaalkrachtige creatieve
beroepsbeoefenaars helpen om in Amsterdam te kunnen
blijven wonen en werken.
De roep om betaalbare ruimtes voor kunstenaars en andere creatievelingen wordt steeds meer gehoord. Wij zijn
in 2019 intensief betrokken geweest bij de formulering
van het nieuwe broedplaatsenbeleid van de Gemeente
Amsterdam. Dit nieuwe beleid heeft onze volledige steun.
DE BELANGRIJKSTE BELEIDSDOELEN VOOR
DE PERIODE 2019-2022 ZIJN:
! bestendigen van broedplaatsen, ateliers en
(atelier)woningen
! zoeken naar ontwikkelkansen voor broedplaatsen, ateliers en (atelier)woningen
! realiseren van broedplaatsen in de openbare
ruimte
! initiatieven voor nieuwe broedplaatsen opnemen in de planontwikkeling
! voortzetting van huurtermijnen voor creatieve
beroepsbeoefenaars van vijf plus vijf jaar en
voorrang geven aan toptalent
! kennisdeling en -vergroting onder broedplaatsen op het terrein van governance en
financiën
! stimuleren van verduurzaming van het casco
en de inbouw
! verbindingen stimuleren binnen broedplaatsen, tussen broedplaatsen en met de wijk
en de stad;
! verbindingen stimuleren tussen broedplaatsen en culturele instellingen
! werken aan inclusieve, diverse broedplaatsen
! een grote verscheidenheid aan broedplaatsinitiatieven stimuleren
! werken aan kennisuitwisseling en het realiseren van broedplaatsen in de MRA
! ondersteunen leegstandsbeheer met een
maatschappelijke invulling.

KANSEN
De mogelijkheid om broedplaatsen permanent toe te
voegen aan het stadsleven lijkt steeds realistischer te
worden en ook de doorontwikkeling van bestaande
broedplaatsen krijgt meer voet aan de grond. In het afgelopen jaar hebben we diverse verkenningen uitgevoerd
om bestaande broedplaatsen te behouden en te vernieuwen. Er zijn plannen om De VLUGT, KOCH, RIETWIJKER,
LELY en HW10 door te ontwikkelen, soms in hetzelfde
pand, soms in nieuwbouw op dezelfde plek of in dezelfde
buurt.
Het ontwikkelen van nieuwe broedplaatsconcepten op
nieuwe plekken in Amsterdam en rond OV-knooppunten
in de omliggende gemeenten heeft ook onze aandacht.
Hiertoe hebben we in 2019 diverse onderzoeken gedaan.
In dit licht werd in 2019 onder andere het fundament
gelegd voor nieuwe broedplaats de KAZERNE in Gaasperdam.
RISICO’S
Hoewel de kansen enigszins zijn toegenomen, blijft het
moeilijk in de overspannen vastgoedmarkt. De gemeente
is minder bereid maatschappelijk vastgoed ter beschikking te stellen voor broedplaatsen, er zijn andere beleidsdoelen met meer prioriteit. Woningbouwcorporaties
en ontwikkelaars bieden steeds minder vastgoed aan
tegen redelijke huurprijzen voor sociale, maatschappelijke of artistieke initiatieven. Daarnaast is er toenemende
concurrentie door flex-verhuurders die geen zelfstandige
werkruimte maar ad-hoc werkplekken verhuren. En wij
kunnen het niet onbenoemd laten dat het Corona-virus
dat begin 2020 de gehele wereld in zijn greep zal nemen
ook negatieve gevolgen zal hebben voor kunstenaars en
broedplaatsen.

"Wij zijn in 2019
intensief betrokken
geweest bij de
formulering
van het nieuwe
broedplaatsenbeleid
van de Gemeente
Amsterdam."
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1.2 KERNCIJFERS

Pand

Looptijd

VVO

Hoofdhuurders Tarief m2 jaar

Omzet

1 HW10

31/12/2019

1.516

25

47

74.000

2 LELY

31/12/2020

7.256

77

68

425.000

3 De VLUGT

01/04/2025

3.000

25

42

115.000

4 FORT KNOX

01/10/2020

517

8

81

40.000

5 WIJK 7

31/12/2020

1.384

1

nvt

nvt

6 VKG

01/06/2021

3.167

75

nvt

nvt

7 LIZZY

30/04/2022

439

14

95

42.700

8 SUP

07/09/2022

3.371

82

117

394.000

9 REMISE

15/04/2023

374

8

0

33.500

10 KOCH

01/10/2023

600

18

0

52.000

11 ACTA

30/09/2024

6.043

88

55

341.000

12 WESTERDOK

31/10/2024

1.613

16

98

157.900

13 STUART

09/01/2028

798

14

0

52.000

14 RIETWIJKER

30/06/2028

1.055

8

33

35.000

15 COSTA RICA

31/08/2036

286

11

80

23.100

16 TUGELA85

eigendom

682

1

44

30.000

17 De HEINING

eigendom

1.800

35

52

98.000

nvt

nvt

nvt

nvt

115.000

30/09/2024

798

0

0

0

34.699

506

Projecten A’dam
18 KAZERNE
Totaal

2.028.200

TOELICHTING BIJ DE TABEL
1. Wijk 7 is een project binnen de stichting Urban Resort Amsterdam
2. Voor het Volkskrantgebouw is een managementovereenkomst voor het beheer en de verhuur met stichting
Broedplaats Volkskrantgebouw.
3. Broedplaats KAZERNE is in 2019 in beheer genomen, de exploitatie startte per 01-01-2020

'
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Broedplaats STUART | Huurders | © Gino Kleisen
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2. ACTIVITEITEN URBAN RESORT 2019

STICHTING URBAN RESORT HEEFT IN 2019
DE VOLGENDE ACTIVITEITEN UITGEVOERD:
1. Het in beheer hebben van 18 panden verspreid
over Amsterdam
Urban Resort beheert panden in Amsterdam, in
verschillende constructies:
! In 17 panden faciliteert Urban Resort werk (en soms

woon-) ruimte voor meer dan 600 hoofdhuurders.
Naast deze hoofdhuurders, tellen onze broedplaatsen
honderden mede-gebruikers en bezoekers, waardoor
1000+ mensen onze broedplaatsen in en uitlopen.
Dit zijn de Broedplaatsen die Urban Resort in eigen
beheer heeft.

! Op basis van een managementovereenkomst met The

Magnificent 8 BV en Stichting Broedplaats VKG (Volkskrantgebouw, SBV) is de coördinatie van de verhuur
van de 75 ateliers in de achterzijde van het Volkshotel
uitgevoerd.

! Via een overeenkomst met Stichting Buurtcentra Am-

Broedplaats VKG | Huurders | © Renata Chede

sterdam (SBC) voor het beheren en onderhouden van
de 14 panden die SBC in eigendom heeft, is er voor de
meeste een meerjarig onderhoudsplan en – begroting
opgesteld.

"Urban Resort
faciliteert werk
(en soms woon-)
ruimte voor
meer dan 600
hoofdhuurders."

'
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2. Programmering vanuit Urban Resort in 2019:

! URBAN UNFOLDS – REMISE identities – 10 mei 2019

Naast dat Urban Resort haar huurders stimuleert
en, waar mogelijk, faciliteert of ondersteunt, met
het organiseren van activiteiten en programmering in haar panden, werden er door Urban
Resort zelf de volgende programma’s georganiseerd.
! THE NEXT RESORT – 25 januari 2019

Ter ere van de opening van broedplaats REMISE werden huurders en buurtgenoten uitgenodigd voor een
middag met workshops, optredens en presentaties van
o.a. Creatieve Makers, Daisy Lee Accessories en Jay
Roon. De opening speech werd gegeven door Mascha
ten Bruggencate (Gemeente Amsterdam).

! URBAN UNFOLDS – Hidden Gem Broedplaats

KOCH – 24 mei 2019
Ter ere van de opening van broedplaats KOCH werden
huurders en buurtgenoten uitgenodigd voor een middag met workshops, optredens en presentaties van o.a.
Guilio D’Anna, Saach, Breque & Likely, Ivo Victoria en
Noortje de Brouwer. De opening speech werd gegeven
door Ivar Manuel (Gemeente Amsterdam).

Broedplaats KOCH | Opening 2019 | © Gino Kleisen

Op 25 januari werd er feestelijk afscheid genomen van
Jaap Draaisma. Hij was meer dan 10 jaar directeur van
Urban Resort. Collega’s, partners en huurders kwamen
bij elkaar in RADION voor een avond met een goed gevulde programmering. Verschillende huurders droegen
bij aan de programmering, aankleding of promotie.
O.a. Valentijn Banier (VKG), Zwart Licht (VKG), ICK (de
VLUGT), Risa Takita (ACTA), Klaske Oenema (ACTA),
Woude/Dopeness Galore (VKG), Maarten van de Glas
(ACTA), Boaz van der Ban (ACTA) en DJ Isis (ACTA).
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3. ONTWIKKELING VAN BROEDPLAATSEN

WANNEER EEN NIEUW PAND ONDER HET
BEHEER VAN URBAN RESORT KOMT, wordt er in
eerste instantie een uitgebreide scan gedaan van het
gebouw, de buurt en de wijk. Urban Resort onderzoekt
welke toegevoegde waarde kunst en cultuur kan bieden
op die specifieke locatie. Op basis daarvan wordt een
visie samengesteld voor het gebouw, met daarin beoogde doelstellingen en kernactiviteiten. De visie dicteert de
ideale invulling van het gebouw. Vanuit deze visie worden
huurders geworven en geselecteerd.
Al onze panden krijgen zo een geheel eigen sfeer,
kernactiviteit, signatuur en functie in de buurt. Per pand
bouwen we daardoor aan unieke communities, die de
start vormen voor een creatieve kruisbestuiving tussen
de huurders onderling en in relatie tot de buurt.

Naast dat Urban Resort in haar panden een werkomgeving realiseert waar 24/7gecreerd en experimenteerd
kan worden in de kleine en grote ateliers, werkplaatsen
en geluidsstudio’s die onze panden rijk zijn, bieden we
kunstenaars ook een platform om hun eigen activiteiten
en programmering neer te zetten (Zie hoofdstuk 6).

Daarnaast wordt door huurders op verschillende manieren bijgedragen aan het beheer van hun pand, zoals o.a.
het onderhouden en inrichten van de gemeenschappelijke ruimtes, d.m.v het opruimen van de fysieke omgeving
rondom de broedplaats of het maken van bewegwijzering.

In 2019 deden wij een haalbaarheidsonderzoek naar de
mogelijke realisatie van een broedplaats op het Buikslotermeerplein in Amsterdam Noord en op de Lutkemeerweg in Osdorp.

Urban Resort schreef een visie voor nieuwste broedplaats de KAZERNE en startte tegen eind 2019 met de exploitatie van deze broedplaats in Zuidoost. Tevens werd
in 2019 gestart met de doorontwikkeling van Broedplaats
de Vlugt, die in de huidige afspraken afloopt op 1 april
2020. Broedplaats LELY kreeg in 2019 een jaar verlenging tot 31-12-2020. Via Stichting Buurtcentra Amsterdam
kwam het pand Lakenhalstraat 2 ter beschikking voor
een huurperiode van 20 jaar. Urban Resort maakte hiervoor een plan en het pand werd per 01-01-2020 zonder
subsidie in beheer genomen (Broedplaats POST). Ook
werden de eerste afspraken vastgelegd met Eigen Haard
voor de ontwikkeling van Broedplaats LYCKA bij Station
Sloterdijk.

3.1 WERVING & SELECTIE
NIEUWE HUURDERS
BIJ DE SELECTIE VAN NIEUWE HUURDERS MAAKT
URBAN RESORT EEN AFWEGING OP BASIS VAN
MEERDERE CRITERIA:
1. ! CAWA-verhouding in het pand (indien van

toepassing):
Afhankelijk van de actuele verdeling tussen CAWA-huurders en niet CAWA-huurders wordt bepaald
of er mogelijkheden zijn om de ruimte aan te bieden
voor het gereduceerde CAWA-tarief.
2. ! Diversiteit in de broedplaats:
Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk palet
aan disciplines binnen de kaders van autonome en
toegepaste kunst, (sub-)cultuur, creatieve beroepen
en maatschappelijke relevantie. Kandidaten die een
beroep uitoefenen of een atelier willen beginnen dat
nog niet vertegenwoordigd is in het pand, hebben
daarmee een streepje voor op andere kandidaten.
Anderzijds kan het versterkend werken om een cluster van een bepaalde discipline in hetzelfde pand
te huisvesten. Tevens houdt Urban Resort bij de selectie rekening met de wens dat de broedplaats een
internationale en grootstedelijke uitstraling heeft. Er
wordt gekeken of de kandidaten een internationale
achtergrond of werkveld hebben. Anderzijds kan een
kandidaat geselecteerd worden op basis van de
relatie die hij/zij aangaat met de buurt, of het maatschappelijke en/of sociale belang van de werkzaamheden.
In navolging van de Code culturele diversiteit wordt
bij dit punt ook nadrukkelijker geselecteerd op huurders met een andere culturele achtergrond dan de
witte westerse.
3. ! Motivatie van de kandidaat:
Een van de belangrijkste selectiecriteria is de
motivatie van de kandidaat: waarom wil hij/zij in
deze broedplaats huren, welke rol ziet hij/zij zichzelf
vervullen in de broedplaats en welke bijdrage kan er
geleverd worden aan de locatie in zijn geheel. Deze
bijdrage kan zeer breed geïnterpreteerd worden.
4. ! Inbedding/samenwerking potentie:
Er wordt gekeken of de kandidaat al samenwerkingsverbanden binnen de broedplaats heeft of hij/
zij samenwerkt met interessante externe partijen
en of deze mogelijkheden in concrete voorstellen
genoemd worden in de aanmelding.
Eind 2018 en begin 2019 kon Urban Resort door het in
beheer nemen van STUART, KOCH en REMISE, 40 nieuwe kandidaat-huurders een eigen werkruimte aanbieden. Daarvan was meer dan 40% met een CAWA-tarief.
Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van de CAWA
toewijzingen in onze broedplaatsen
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Broedplaats STUART | viering 1-jarig bestaan 2019 | © Gino Kleisen
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4. PROGRAMMERING & PUBLIEKSBEREIK

PLAATSEN WAAR KUNST GEMAAKT WORDT, ZIJN
LANG NIET ALTIJD OOK PLAATSEN WAAR KUNST
TE ZIEN IS. Een beeldend kunstenaar schept in een
atelier, maar exposeert in een galerie. Een theatergezelschap repeteert in een studio, maar treedt op in theaters.
Deze ‘makende’ kant van de kunsten blijft voor het publiek
vaak onzichtbaar.

Programmering in de broedplaatsen vindt plaats in
allerlei soorten en maten, aangezien elke locatie anders
is op het gebied van gebruikers, de functie in de wijk en
de buurt. Sommige broedplaatsen hebben een levendige en sterk naar buiten gerichte community, andere
hebben intern prachtige ruimtes waar van alles gebeurt
op cultureel gebied. Weer andere openen af en toe hun

Omdat de ruimte voor broedplaatsen onder druk staat, is
het belangrijk dat Amsterdam zich bewust is én blijft van het
belang van deze culturele kraamkamers. Vandaar dat Urban
Resort zich de laatste jaren steeds meer inzet op programmering. Urban Resort faciliteert en ondersteunt alle programmering, soms in productie, altijd in promotie. We nemen de activiteiten van alle broedplaatsen mee in onze nieuwsbrieven en
op onze website. Neem een kijkje op onze agenda pagina en
lees onze nieuwsberichten van het afgelopen jaar op www.urbanresort.nl Daarnaast lichten we wekelijks nieuwswaardige
berichten uit van onze huurders en hun activiteiten uit op onze
verschillende Facebookpagina’s. Zie o.a.: URBAN RESORT,
ACTA, VKG, LELY, HW10 en SUP .

Broedplaats TUGELA85 | Moving Arts Project | © Noud Verhave

Urban Resort wil toewerken naar een situatie waarbij ook
in de kraamkamer van de kunsten - de broedplaats en
het atelier - interactie kan plaats kan vinden met publiek.
Dat doen we onder meer door in onze broedplaatsen
meer plekken te realiseren waar zulke interactie plaats
kan vinden, zoals een buurtkamer of expositieruimte en
door evenementen in de broedplaats te ondersteunen. In
2019 werd de basis gelegd voor het realiseren van een
buurtkamer in Broedplaats KOCH.

werkplekken voor de buurt en geïnteresseerden. Zo speelde
in 2019 o.a. kleine gezelschappen in de theaterzaal van de
RIETWIJKER, werden er creatieve buurtbijeenkomsten georganiseerd in TUGELA85, konden kinderen wekelijks naailes
krijgen in ACTA, was HW10 onderdeel van het programma
van 24H Nieuw-West en werden er maandelijks hoogstaande
exposities en muziekoptredens georganiseerd in LELY door
De Appel en STEIM. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de
verschillende activiteiten en publiekprogramma’s in onze
broedplaatsen in 2019.
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5. BEHAALDE DOELSTELLINGEN/ONTWIKKELINGEN
2019 PER AFDELING

5.1 VERHUUR &
ONTWIKKELING
IN 2019 HEEFT HET VERHUUR & ONTWIKKELING
TEAM ZICHZELF EEN AANTAL DOELSTELLINGEN
OPGELEGD. Het garanderen van de stabiliteit van de
organisatie op de lange termijn werd in 2019 hoog op
de agenda gezet, en zal dat blijven de komende jaren.
Dat betekent dat de afdeling flink heeft ingezet in de
acquisitie voor verlengingen. Broedplaatsen LELY en de
VLUGT kregen dat in 2019. Tegen het einde van 2019
konden daardoor de plannen geconcretiseerd worden
om Broedplaats de VLUGT te her ontwikkelen vanaf 2020.
Een samenwerkings- en beheersovereenkomst werd aan
het einde van 2019 getekend voor een broedplaats in de
nieuwbouw locatie LYCKA van Eigen Haard nabij station
Sloterdijk. De werving en selectie voor deze locatie staat
gepland voor het voorjaar van 2021. De afdeling heeft
broedplaats de KAZERNE aan het einde van 2019 in
beheer gebracht.
In 2019 heeft het team de ‘ontwikkelkansen’ voor Urban
Resort in kaart gebracht. De verkenning heeft er toe
geleid dat Urban Resort voor verschillende locaties in
Amsterdam West en Noord een quickscan of haalbaarheidsplan heeft opgesteld. Hoogstwaarschijnlijk wordt
Urban Resort uitgenodigd om deze plannen om te zetten
in een uitvoeringsplan, met een realisatie van deze panden vanaf 2020-2021.

In de bestaande panden heeft zij als doelstelling de
leegstand en mutatiegraad te minimaliseren. Dat is in
2019 ook weer goed gelukt. Zie voor een overzicht van de
leegstand en mutatiegraad per pand in Bijlage 1.
Elk gebouw heeft vanuit Urban Resort een zogenaamde
broedplaatscoördinator. Deze coördinator is onderdeel
van het Verhuurteam en zorgt voor het dagelijks beheer
van de gebouwen, het mutatiebeheer, administratiebeheer en het facilitaire werk. Ze zijn ook de verbindende
factor en het aanspreekpunt op elke locatie. Ze beheren
bijvoorbeeld de interne facebookgroepen, waarin huurders met elkaar in contact komen, sturen nieuwsbrieven
rond over wat er gebeurt binnen en om de broedplaats
en organiseren ontmoetingen tussen de huurders,
bijvoorbeeld in de vorm van een (netwerk)borrel of een
opruim/klusdag. Waar mogelijk faciliteert de broedplaatscoördinator uitwisselingen met de wijk en buurt,
en ondersteunt hij of zij met de realisatie van publieks-

programma in de broedplaats. In Bijlage 1 worden deze
werkzaamheden en activiteiten in 2019, per pand, verder
omschreven.

In 2019 is de werkverdeling op de afdeling aangepast.
Broedplaats coördinatoren kregen in 2019 zo’n 4 tot 5
broedplaatsen in hun portefeuille, meer dan ooit per
coördinator, en er werden expertise rollen geïmplementeerd voor: juridische-, communicatie & pr- en ontwikkelingswerkzaamheden. Dit kon mede door een efficientieslag binnen de afdeling en het verminderen van de
administratieve last, welke ook de komende jaren verder
doorgevoerd zal worden.

In 2019 heeft het team zichzelf de opdracht gegeven om
het kunstenaarschap in de panden beter zichtbaar te
maken. Met extra inzet op de communicatie kanalen, het
verhogen van de frequentie van onze nieuwsbrieven en
versterken van de interne communicatie, werden vele
kunstenaars en hun activiteiten uitgelicht. De komende
jaren zullen ook de programma ambities worden verbreed. Twee evenementen in 2019 ter gelegenheid van
de openingen van Broedplaats REMISE en KOCH, dienden als testcase om ‘programmering’ in de broedplaatsen verder te onderzoeken.

Daarnaast heeft de organisatie ambities om de culturele diversiteit in onze panden te vergroten, om daarmee
een betere reflectie te zijn van de bredere Amsterdamse
samenleving. Meer culturele diversiteit realiseren binnen
onze huurdersgroepen gaat maar mondjesmaat. Er zijn
daarom in 2019 verschillende allianties aangegaan met
partijen die daarin Urban Resort zouden kunnen helpen. In 2019 is onder anderen een samenwerking met
Maru Asmellash (The New Originals) aangegaan in het
realiseren van een Broedplaats voor en door Zuidoost;
de KAZERNE. Ook op communicatie & pr gebied is er
onderzocht hoe andere doelgroepen beter bereikt kunnen worden en er is een strategisch plan in de maak om
verschillende doelgroepen te beter te kunnen gaan bereiken. In 2020 worden deze stappen verder uitgewerkt
en veranderingen geïmplementeerd. Onderdeel daarvan
is het kritisch kijken naar de eigen selectieprocedure van
huurders, als ook personeels- en bestuursleden.

5.2 FINANCIËN &
ADMINISTRATIE

HET TEAM VAN DE AFDELING FINANCIËLE ADMINISTRATIE HEEFT IN 2019, ZOALS ELK JAAR, DE
ADMINISTRATIEVE CYCLUS DOORLOPEN. De belastingaangiften voor de verschillende stichtingen werden
tijdig ingediend, de accountantscontrole was positief, de
jaarrekening 2019 werd in het tweede kwartaal opgemaakt en goedgekeurd, de afdeling produceerde per
kwartaal een liquiditeitsbegroting en de begroting 2020
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stond tegen het einde van het jaar klaar ter goedkeuring van het bestuur. Doorlopend houdt de afdeling de
debiteurenstand (huurachterstanden) en de leegstandcijfers bij. Er waren in 2019 geen buitengewone gevallen te
melden.

verplaatsen van opstallen in FORT KNOX, het plaatsen
van een brandwerende wand in de ketelruimte van ACTA.
Het Technisch Beheer team is daarnaast continue bezig
met onderhoudswerkzaamheden van de (verouderde)
panden.

De afdeling heeft in 2019 daarnaast verschillende
werkzaamheden verricht op het gebied van personeel
verzuim, het opstellen van een basis document voor de
administratieve organisatie, en heeft de opstart gemaakt
voor het invoeren van een automatische incasso voor
het innen van de huurpenningen vanaf 2020. Daarnaast
heeft de afdeling een analyse gemaakt van verschillende
CAO’s. Het team heeft een IT upgrade verzocht voor het
kantoor, waarmee de functionaliteit van de infrastructuur
is verbeterd. Er zijn stappen gezet voor de implementatie
van een nieuwe database mid-2020.

Het team is dagelijks bezig met de administratie van onze
18 panden, bestaande uit het verwerken van de inkoopfacturen, de huurfacturen, contact met leveranciers en
huurders en tot slot kas- en bankbeheer.
De afdeling verzorgt in opdracht ook de volledige administratie van 9 panden van collega ontwikkelaar: Leegstand oplossers Amsterdam (LOLA). Daarnaast begeleid
het team Lola elk jaar bij de accountantscontrole en het
samenstellen van de jaarrekening.

5.3 TECHNISCH BEHEER

HET TECHNISCH BEHEER TEAM HEEFT OOK IN
2019 WEER PLANMATIG HET ONDERHOUD AAN
DE VERSCHILLENDE URBAN RESORT & SBC PANDEN UITGEVOERD. Regulier onderhoud van technische
installaties zoals BMI, blusmiddelen, Noodverlichtingen,
ventilatiesystemen en onderhoud van Centrale Verwarmingssystemen verloopt volgens planning zonder bijzonderheden. Herstelwerkzaamheden 3140 E-inspecties zijn
bij alle SBC panden uitgevoerd en ok bevonden.
De incidentele onderhoudsverzoeken worden tijdig
opgelost. Gemiddeld krijgt TB een 10-tal verzoeken per
week waarvan de helft klein werk betreft. In het algemeen draait TB diensten normaal met af en toe een piek
in verzoeken. Noodzakelijke/gevaarlijke situaties worden
direct opgepakt.

Het team is het hele jaar door bezig met allerhande technische zaken. In 2019 waren dat o.a. bouwkundige zaken
zoals het realiseren van ruimte voor een buurtkamer in
KOCH, het plaatsen van een entresol in STUART, het

In 2019 moet daarbij gedachten worden aan o.a.:
! Het verhelpen van lekkages door oud leidingwerk en
problematiek met het riool en afvoer van hemelwater in
Broedplaats ACTA.
! Het verhelpen van stormschade en de bestrijding van
bedwantsen in Broedplaat LELY.
! Bouwkundige aanpassingen en herstel defecte ramen
in Broedplaats SUP.
! Stroomstoringen en lekkages bij Broedplaats de
VLUGT
! Internetwerkzaamheden bij Broedplaats HW10
! Aanpassingen van brandscheidingen bij Broedplaats
de RIETWIJKER.
! Rioleringsproblematiek bij Broedplaats COSTA RICA.

Het Technisch Beheer team heeft gewerkt aan het verder
professionaliseren van de afdeling, zodat zij de komende jaren meer in eigen beheer kan uitvoeren en voor
een aantal werkzaamheden geen externe partijen meer
hoeft in te huren. Daarnaast heeft de afdeling zichzelf
de komende jaren de opdracht gegeven om, daar waar
mogelijk, te onderzoeken en te kiezen voor duurzame en
minder milieubelastende alternatieven.

"Het garanderen
van de stabiliteit
van de organisatie
op de lange
termijn werd
in 2019 hoog op
de agenda gezet,
en zal dat blijven
de komende jaren."
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Broedplaats HW10 | Figura | © Sydnie Nislow
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6.1 BESTUUR & RAAD VAN
TOEZICHT
DE STICHTING IS OPGERICHT OP 18-09-2008 EN
WORDT GEDREVEN ONDER DE HANDELSNAAM
STICHTING URBAN RESORT AMSTERDAM. Het
vestigingsadres van de stichting is Louwesweg 1, 1066
EA te Amsterdam. De onderneming is ingeschreven bij
de kamer van koophandel te Amsterdam, onder nummer
34312884 als zijnde een stichting.
SAMENSTELLING
Duco Stadig
Hans Balhuizen
Johan Andrée
Hansje Kal
Boukje Cnossen

BESTUUR PER 31-12-2018
– voorzitter
– penningmeester
– secretaris
– bestuurder
– bestuurder
(vertrokken per november 2019)
Fred Martin
– bestuurder
Macha Rousakov – bestuurder

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT PER 31-12-2018:
Eric Nagengast
Ina Pronk
Richard-Jan Roks
Renee Hogendoorn
De stichting Urban Resort Amsterdam heeft geen
personeel in loondienst.

6.2 ONZE
BROEDPLAATSEN

STICHTING URBAN RESORT IS HET OVERKOEPELENDE ORGAAN ACHTER VERSCHILLENDE BROEDPLAATSEN IN DE STAD, DIE FUNCTIONEREN ALS
LOSSE STICHTINGEN:
! De Stichting Urban Resort Amsterdam heeft twee broedplaatsen in eigendom, zijnde 36 loodsen op industriegebied
de Heining in de Westhaven en een voormalig schoolgebouw op de Tugelaweg 85 in Oost. De stichting heeft sinds
2016 het pand Wijk 7 aan de Daalwijkdreef in gebruik en
voerde daar projecten uit. Daarnaast heeft de stichting een
beheerovereenkomst voor 14 panden van SBC (Stichting
Buurt Centra Amsterdam) en een managementovereenkomst met SBV (Stichting Broedplaats Volkskrantgebouw)
! De Stichting Urban Resort Lely heeft het voormalig Calvijn

college (84 ruimtes en 2 gymzalen) aan de Schipluidenlaan 10 en 12 voor drie jaar in beheer.

DE STICHTING URBAN RESORT AMSTERDAM IS
SINDS 28-05-2013 BESTUURDER VAN DE
VOLGENDE STICHTINGEN:

! De Stichting Urban Resort Westerdok beheert 17 atelier-

Stichting Urban Resort voormalig Volkskrantgebouw / Lely
(KvK 34248278)
Stichting Urban Resort Westerdok
(KvK 34312882)
Stichting Urban Resort Network
(KvK 34383748)
Stichting Urban Resort voormalig Actagebouw
(KvK 53987527)
Stichting Urban Resort Surinameplein
(KvK 61114383)
Stichting Urban Resort Works
(KvK 58026797)
Indien in dit jaarverslag wordt gesproken over ‘de stichting’ en ‘Urban Resort’ etc. wordt bedoeld de stichting
Urban Resort Amsterdam.
Het bestuur en de Raad van Toezicht van Urban Resort
hebben in 2019 aan de hand van de Governance Code
Cultuur (GCC) het eigen functioneren geëvalueerd.

De aandachtsvelden betreffen:
! Jaarlijks monitoren van vorderingen m.b.t. GCC
! Ontwikkeling van het meerjarenbeleidplan 2020-2024
! Van 3 besturen en toezichtsorganen naar 2
! Samenstelling van het bestuur
! Contact met de stakeholders
Deze onderdelen zullen in 2020 verder uitgediept worden.

ruimtes op het Westerdokseiland en heeft daartoe voor 9
ruimtes een huurovereenkomst met woningbouwvereniging
Eigen Haard en voor 8 ruimtes met Woonstichting Ymere.

De Stichting Urban Resort Network had in 2019
tien panden in beheer:
01. Broedplaats de Vlugt
Burgemeester de Vlugtlaan 125, Amsterdam.
02. Fort Knox
Zuider IJdijk 44, Amsterdam.
03. Broedplaats HW10
Hendrik van Wijnstraat 10, Amsterdam.
04. De Rietwijker
Parlevinker 9, Amsterdam.
05.Broedplaats Costa Rica
Piet Heinkade 233, Amsterdam.
06. (Audio)broedplaats Lizzy
Lizzy Ansinghstraat 86, Amsterdam.
07. Broedplaats Stuart
Weesperstraat 106, Diemen.
08. Broedplaats de Remise
Tweede Leeghwaterstraat 5b, Amsterdam.
09. Broedplaats Koch
Robert Kochplatsoen 19, Amsterdam.
10. Broedplaats de Kazerne
Remmerdemplein 100, Amsterdam.
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! De Stichting Urban Resort voormalig ACTAgebouw

beheert 65 ruimtes in het voormalig ACTA gebouw aan
de Louwesweg 1 te Amsterdam.

! De Stichting Urban Resort Surinameplein beheert een

gebouw met 62 woon-werkruimtes en 20 kantoor/atelierruimtes op het Surinameplein 33-35 te Amsterdam.

! De Stichting Urban Resort Works voert alle werkzaam-

heden uit die nodig zijn om de panden in voornoemde
stichtingen te beheren, te verhuren en/of te ontwikkelen.

Stic

6.3 ORGANOGRAM

Moe

Best

Raad van Toezicht - 4 leden

Stichting Urban Resort Amsterdam
Moederstichting
Bestuur – 5 leden

Stichting Urban Resort
Works
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Stichting Urban Resort
Lely

LELY

Broedplaats de HEINING
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Team Urban Resort | © Renata Chede
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6.4 OPERATIONELE
TEAMS

6.6 CODE CULTURELE
DIVERSITEIT

GEDURENDE HET JAAR 2019 WAREN ER 16 WERKNEMERS IN DIENST VAN STICHTING URBAN RESORT
WORKS (2018: 14). verdeeld over drie uitvoerende teams.
Deze drie teams van Urban Resort zijn: ontwikkeling en
verhuur, technisch beheer en financiën.
Daarnaast werkt Urban Resort met een poule van
zzp-ers die ingezet worden om pieken in het werk op te
kunnen vangen of losse projecten uit te voeren.

6.5 NIEUWE DIRECTEUR

ZAFER YURDAKUL IS OP 1 JANUARI 2019 AANGETREDEN ALS DIRECTEUR VAN URBAN RESORT. Hij is
oprichter en directeur van Podium Mozaïek, een internationaal cultuurpodium en tevens broedplaats aan de Bos
en Lommerweg in Amsterdam West. Hij blijft ook directeur van Podium Mozaïek. Met deze duo-directiefunctie
beogen de besturen van beide organisaties het huisvesten, ontwikkelen en presenteren van kunsten meer in
elkaars verlengde te organiseren en elkaar daarmee te
versterken.

"In 2019 heeft
Urban Resort
gewerkt aan het
opstellen van
een strategisch
beleidsplan"

URBAN RESORT ONDERSCHRIJFT DE CODE CULTURELE DIVERSITEIT IN HAAR TAAKUITOEFENING EN
PAST DIT TOE OP DE KEUZE VAN HAAR ACTIVITEITEN, DOELGROEPEN, PERSONEEL (INCLUSIEF DE
TOEZICHTHOUDERS) EN PARTNERS.
Onder externe deskundige begeleiding heeft Urban
Resort eind 2018 het onderstaande stappenplan opgesteld op het terrein van diversiteit en exclusiviteit (D&I).
In 2019 heeft Urban Resort gewerkt aan het opstellen
van een strategisch beleidsplan waarin het stappenplan
is opgenomen. In 2020 worden de doelstellingen in de
organisatie verder geïmplementeerd.
! Stap 1: In lijn met de missie en de doelstellingen van

Urban Resort een aansprekende ‘why’ en
visie op diversiteit & inclusie formuleren m.b.t.
producten & diensten, huurders, personeel en
partners.
! Stap 2: Deze aansprekende visie concretiseren in
strategische beleidsprioriteiten, heldere kaders vaststellen m.b.t. personeel, programma,
partners en publiek.
! Stap 3: Ontwikkeling van een gebalanceerde aanpak
vanuit 3 perspectieven: achterstand, afstand,
achterstelling (wat we kunnen we doen vanuit
elk perspectief om divers te zijn en inclusief?).
Divers: Werf exclusief op het realiseren van
een mix van verschillende disciplines, achtergronden etc. (m.b.t. personeel, huurders en
partners).
Inclusief: Breng (samen met de doelgroep)
uitsluitingsmechanismen in het systeem (w.o.
selectieprocessen, community building) en in
de organisatiecultuur in kaart en transformeer
deze.
! Stap 4: Leren, leren, leren. Geen blauwdruk maar
gewoon doen. Ruimte voor experiment; vallen
en opstaan; ervaringen delen; doorzetten en
-bouwen. Ontwikkelen via de principes van
viral change. Budget reserveren voor de ontwikkeling van medewerkers.
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FINANCIEEL VERSLAG
2019 (VERKORT)
2019

2018

Netto omzet

1.921.198

1.737.169

TOTAAL OPBRENGSTEN

2.101.242

164.925

1.902.094

Kostprijs verhuur ruimtes

805.667

651.451

Overige personeelskosten

204.245

323.566

OPBRENGSTEN
Overige bedrijfsopbrengsten

180.044

KOSTEN
BEDRIJFSLASTEN
Lonen en salarissen
Autokosten

Algemene kosten

Ontwikkelingskosten
Voorzieningen

Kosten evenementen

Overige baten en lasten
Afschrijvingen

683.505
7.035

80.073
26.103
47.319

36.917

34.201

494.503
5.997

72.163
0

40.871

35.444
46.563

TOTAAL BEDRIJFSLASTEN

80.957

2.006.022

79.233

Bedrijfsresultaat

95.220

152.313

Financiële baten

0

575

Exploitatie

95.115

114.162

Financiële lasten

105

30

1.749.781

38.726

BIJLAGE 1
1.

Onze broedplaatsen in de stad
& (CAWA) verantwoording

Broedplaats ACTA

Broedplaats ACTA opende in 2012 haar deuren in
het voormalig Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam aan de Louwesweg 1 in Slotervaart. De
broedplaats beslaat de begane grond en de eerste
verdieping, wat in totaal 90 ruimtes zijn. ACTA telt 88
hoofdhuurders en gemiddeld 190 mede-gebruikers. Dit is
een diverse groep kunstenaars en andere creatieven uit
verschillende disciplines in de creatieve sector. O.a. Studio
Teppo voor illustraties, huisstijlen en infographics, is in
het gebouw gevestigd, maar ook autonoom schilder Adzer
van der Meulen, beeldend kunstenaar Edwin Zwakman,
audiovisueel artiest en podcastmaker Ruben Pest en
documentairemaker Jacco Groen hebben hun werkruimte
hier. Een aantal van hen staat met hun profiel op de website
van Urban Resort.
Het idee, zoals geformuleerd in het visiedocument van
2011, was een grootschalige, betaalbare broedplaats te
realiseren met een publieksgericht karakter die aansluiting
vindt bij de buurt, waaronder onze buren in het gebouw.
Samen met TWA (Tijdelijk wonen Amsterdam) en RADION
wordt het omliggende terrein van de broedplaats beheert.
Urban Resort realiseerde bij de start van ACTA een
woongroep op de derde verdieping van het naastgelegen
studentencomplex van TWA. Op deze verdieping wonen 12
broedplaatshuurders. De combinatie van een betaalbare
woon en werkplek helpt kunstenaars om in Amsterdam te
kunnen blijven en de praktijk heeft uitgewezen dat deze
bewoners zeer betrokken zijn bij de broedplaats.
In 2019 hebben de meer de meer dan 200 gebruikers
(hoofd- mede-, en onderhuurders) vanuit diverse
kunstdisciplines en creatieve industrieën onderling
samengewerkt, workshops en lessen gegeven en
geëxperimenteerd binnen de muren van de broedplaats en
daarbuiten.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats ACTA onder
de verantwoordelijkheid van Ran Hoogerwaard, die haar
werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg aan
Merel Oosterhof. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Ramon Gajadhar.
Er werd in 2019 enkele keren een ACTA-lunch
georganiseerd, waarbij huurders in de gezamenlijke hal
samen kwamen voor een ‘pot-lunch’, en werden er twee
borrels georganiseerd waarbij een aantal huurders een
korte presentatie verzorgde in zijn/haar atelier.

Activiteiten & programmering

Huurders hebben projecten opgezet waarbij
kruisbestuiving tussen verschillende kunstdisciplines
mogelijk werd. Ze zijn uit hun ateliers getreden om in
RADION, de openbare ruimtes van ACTA, of de buurt
hun werk te tonen en hebben zelf of samen culturele
evenementen, workshops en tentoonstellingen
georganiseerd.
Cultureel podium (inclusief 24-uursclub), eetcafé en
expozaal RADION is gehuisvest in de broedplaats en heeft
een aantrekkende werking op de buurt en de stad. Er kan
elke dag gegeten en gedronken worden in het cafégedeelte
en RADION biedt een veelzijdig (cultureel) clubprogramma
aan een breed publiek. Tijdens evenementen in 2019
hebben enkele huurders uit de ACTA bijgedragen middels
een performance, (muziek)optredens, exposities of andere
ludieke interventies.
De in het jaarverslag van 2018 genoemde activiteiten,
zoals Yoga in RADION en de workshops van naaiatelier
Sewing Chickies, zijn voortgezet. Daarnaast worden er
binnen ACTA wekelijks drum(techniek)lessen gegeven voor
kinderen, volwassenen en conservatoriumstudenten door
jazzmuzikanten Daniel van Dalen en Bart-Jan Hogenhuis
en beeldhouwcursussen door kunstenaar Benn Schroer.
Ook zijn er nieuwe initiatieven en activiteiten gestart.
Enkele voorbeelden:
Ruben Pest | ACTA by Night | 2 januari

Ruben vertelt verhalen met bewegend beeld en geluid.
Dans, theater, korte film, installatie en podcast zijn in zijn
werk terug te vinden. Actaan Ruben Pest was onlangs
‘s nachts aan het werk en maakte een geluidsfragment
van de nachtelijke bezigheden in de broedplaats: ACTA
by night, met daarin een verrassend pianoconcert op de
gemeenschappelijke piano in de hal.

Between Two Hands| Presentation of work in progess | 22 maart

Het kunstcollectief Between Two Hands maakt
objecttheatervoorstellingen. Het werk ‘Oceanus’ werd in
2019 gepresenteerd in RADION. Daniel Maalman (artist in
resident bij STEIM in broedplaats LELY) werd uitgenodigd
om daarbij zijn onderzoek rond keramiek en geluid te tonen.
De expositie was onderdeel van het ‘RADION-Kultuur’
programma.
Nadine Spronk | Intuïtief schilderen workshops | Doorlopend

Nadine Spronk is beeldend kunstenaar. Haar schilderijen
zijn een expressieve explosie, die ze zelf omschrijft als een
‘Neon Romantische’ stijl. Daarnaast heeft ze een duurzaam
kleding- en stoffenlabel: ‘De nieuwe couture’. Naast haar
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werk als beeldend kunstenaar geeft Nadine Spronk
intuïtieve schilder workshops in haar studio.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 2748 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats ACTA. Dit is 45% van het volledige
VVO van 6043m2.
In de subsidie beschikking is niet het volledige VVO van
ACTA vermeld. Hier is uitsluitend het oppervlakte van de
verhuurbare ruimten zelf benoemd. Gangen en sanitaire
ruimten zijn niet meegenomen. Dat betekend dat er in
ACTA volgens de beschikking 2688 m2 aan CAWA-ruimten
verhuurd moet zijn.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 10 mutaties:
Vertrokken huurder – 7 mutaties
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 3 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van bijna 8%. In 2018 was dat 17%.
De meeste huurders vertrokken omdat zij dichterbij huis
of aan huis gingen werken, of omdat zij naar een andere
stad verhuisden. Eén huurder vertrok naar een andere
broedplaats, STUART. Geen van de huurders verhuisde
omdat de ruimte financieel niet meer haalbaar was. De
huurprijzen bij Broedplaats ACTA zijn zeer voordelig in
vergelijking met andere locaties. Er was geen leegstand in
ACTA in 2019.
Er vertrok in 2019 één bewoner uit de ACTA woongroep
in het naastgelegen gebouw van TWA (Tijdelijk Wonen
Amsterdam). De woongroep maakt in overleg met Urban
Resort een keuze voor een nieuwe huurder. De plek in
de woongroep wordt beschikbaar gesteld in combinatie
met een werkruimte in broedplaats ACTA. Urban Resort
ondersteunt de woongroep bij het zoeken naar een nieuwe
geschikte huurder die bij de groep én de broedplaats past.

2.

Broedplaats HW10

uit Slotervaart. De broedplaats kenmerkt zich door de
vele wekelijkse lessen die er door de huurders worden
aangeboden voor jong en oud uit de directe omgeving.
Omwonenden verenigden zich in 2012 in Stichting HW10
en initiëren, organiseren en ondersteunen al jaren veel
van de activiteiten in de broedplaats. Jaarlijks worden
er nieuwjaarborrels en zomerfeesten georganiseerd,
Enkele huurders komen uit de figuratieve kunstsector,
zoals beeldhouwen en schilderen, maar er zijn ook veel
creatieven uit andere disciplines in de creatieve sector,
zoals decorbouw en sierraden ontwerp. Huurder en
designer Babette Porcelijn schreef het en publiceerde
in 2019 een boek over ecologie, Frederike Top ontwierp
meerdere (licht) installaties voor de publieke ruimte
en Academy of Figurative Sculpture, opgezet door
beeldhouwer Sanne van Tongeren, is vorig jaar gevestigd
in de broedplaats. Een aantal van hen staan met een profiel
op de website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats HW10 onder
de verantwoordelijkheid van Ran Hoogerwaard, die haar
werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg aan
Merel Oosterhof. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Ramon Gajadhar.
Activiteiten & programmering

De entree van de broedplaats en het aangrenzende
Lokaal 01 worden enkele keren per jaar verhuurd voor
buurtbijeenkomsten, vergaderingen of (buurt)feestjes. In
2019 hebben huurders van HW10 daarnaast meerdere
exposities, performances, workshops, evenementen en
andere activiteiten georganiseerd. Woensdagochtend
is er koffie en taart voor de buurt in Lokaal 01 en elke
1ste vrijdag van de maand wordt er een ‘Dinner & Movie”
georganiseerd. Andere activiteiten en evenementen in 2019
waren:
Lokaal 01 | Makersmarket | 13 april en 12 mei

I.s.m. Studio Wondervorm, organiseert Lokaal 01
verschillende markten in de broedplaats, met kunst,
design, eigen ontwerpen en ambachtelijke producten van
kunstenaars uit de HW10 en creatieven uit Slotervaart en
Nieuw-West.
Lokaal 01 | Spoken Word Nieuw West | 16 mei en 14 november

In de zomer van 2012 is Urban Resort benaderd door de
Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart (VHS) om de
mogelijkheden te verkennen om een broedplaats te maken
van de Voormalige Pro-Regeschool op de Hendrik van
Wijnstraat 10. Daarmee was HW10 de eerste broedplaats
van Urban Resort die op initiatief van buurtbewoners, en in
samenwerking met hen, is ontstaan.

Verschillende optredens van dichters en een open mic. Het
evenement werd mede mogelijk gemaakt door de steun van
Fonds Nieuw-West.

HW10 huisvest 25 werkruimten verspreid over de begane
grond en de eerste verdieping met in het midden een
binnenplaats. De broedplaats telt 25 hoofdhuurders
en ongeveer 30 medegebruikers. Het is een levendige
community met een ontmoetingsruimte en veel
publieksactiviteiten, die een belangrijke functie voor
de buurt vervult. Denk daarbij aan open atelierroutes,
yoga, vechtsport en workshops voor en door bewoners

In 2019 was de 6de editie van het jaarlijkse
midzomernachtfeest, dat door HW10 wordt ingevuld met
exposities, workshops, live muziek en optredens.

Bettina Weller | Atelier Tekenkamer | doorlopend

Atelier Tekenkamer ontwikkelt beeldende workshops en
cursussen voor kinderen uit de buurt met gastlessen van
andere kunstenaars uit HW10.
Broedplaats HW10 | Zweeds Midsommer Feest | 22 juni

Broedplaats HW10 | 24H Nieuw-West | 14 september

Broedplaats HW10 gooide de deuren open voor het publiek
tijdens het stadsdeel-evenement. Van 12:00 tot 23:00 waren
er tal van activiteiten in de broedplaats o.a. boetseren, een
markt en expositie, workshops Jiu-Jitsu en tekenen.
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Broedplaats HW10 | De Culturele zondag borrel | maandelijks

I.s.m. Stichting HW10 organiseert de broedplaats een
maandelijkse (netwerk) borrel voor iedereen die werkt
in Slotervaart, waarbij het werk van steeds een andere
huurder wordt gepresenteerd.

Het aanbod van workshops en lessen voor de buurt in
HW10 is groot. Op dagelijkse basis vinden er lessen en
workshops plaats op het gebied van sport, dans, muziek,
tekenen, schilderen, beeldhouwen, taal en meer.
Een overzicht van enkele wekelijkse/terugkerende
activiteiten in de broedplaats:
• Keramieklessen - Pablo Ponce
• Muzieklessen - Olga van Oeffelen
• Braziliaanse Jiu Jitsu – Marcos Flexa
• Wing Tsun Kung Fu – Ricardo Slotema
• Beeldende kunst workshops – Bettina Weller
• Tekenlessen – Natacha Frid
• Yoga – Mathilde Bosker, Alice Neuteboom en Sylvia
Krenz
• Beelhouwen – Academy of Figurative Sculpture, Sanne
van Tongeren
Alle nieuws, activiteiten en evenementen worden
maandelijks gedeeld in een nieuwsbrief. Deze wordt
geschreven en vormgegeven door huurder Bettina Weller.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 608 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats HW10. Dit is 41% van het
volledige VVO van 1467 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 aan voldaan.
De genoemde m2 in de bijgevoegde ‘Balans, winst en
verlies HW10, bedragen VVO meters, dat wil zeggen:
inclusief een opslag voor de gangen en de entree. In de
huurovereenkomsten met de HW10 huurders leggen we
echter alleen de oppervlakte van de ruimte zelf vast (GNO).
Zie ook de bijgevoegde plattegronden hieronder.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 2 mutaties:
Vertrokken huurder – 2 mutaties
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 8%. In 2018 was dat 12%. Eén
huurder vertrok naar een andere broedplaats (niet van
Urban Resort) i.v.m. vrienden die daar huurden. In 2019
werd studio 1 overgenomen, voorheen van De Hofdames.
Het programma in deze ruimte (koffie ochtenden, movie
nights etc.) werd voorgezet door een nieuwe buurtbewoner
onder de naam Lokaal01. Er was geen leegstand in HW10
in 2019.

3.

Broedplaats LELY

Broedplaats LELY, aan de Schipluidenlaan 10 en 12 in
Nieuw-West, opende in januari van 2017 haar deuren.
De broedplaats bestaat uit 5 verdiepingen in het
hoofdgebouw, en twee verdiepingen in het Gymgebouwmet
in totaal 74 ruimtes. Er zijn 67 hoofdhuurders en zo’n 31
mede-gebruikers.
Op de begane grond, eerste verdieping en vijfde verdieping
zijn in totaal 19 werkruimtes gerealiseerd. De meeste
ruimtes op de begane grond en eerste verdieping worden
gehuurd door STEIM en De Appel. Dit zijn op zichzelf geen
CAWA gerechtigde huurders, maar deze partijen bieden
wel een podium, werkplekken, artist in residence plekken en
samenwerkingen aan (potentiële) CAWA-kunstenaars. Er
zijn daarnaast in totaal 48 woonwerkplekken gerealiseerd
op de tweede, derde en vierde verdieping van de
broedplaats, waarvan 42 CAWA-plekken, 5 woonruimtes
voor statushouders en 1 artist in reidence ruimte van STEIM.
Naast een aantrekkelijke woon/werkruimte biedt LELY
(jonge) kunstenaars en nieuwe Amsterdammers een
omgeving waarbinnen zij kansen krijgen om hun creatieve
en ondernemende vaardigheden te ontwikkelen en hun
netwerk in Amsterdam te vergroten. De huurders zijn een
diverse groep kunstenaars en creatieven uit verschillende
disciplines. Fotograaf Vera Duivenoorden, muzikant
Memhet Polat en fotograaf Jimena Gabriellawonen en
werken o.a. in de broedplaats. Een aantal van hen staat met
een profiel op de website van Urban Resort.
In totaal huisvest LELY een kleine 20 nationaliteiten. In
elke woongroep woont en werkt daarnaast een jonge
statushouder. Door in de selectie van deze nieuwe
Amsterdammers te kijken naar hun creatieve beroep, biedt
LELY hen de gelegenheid onderdeel te worden van een
jong, lokaal en creatief netwerk. LELY is ook de uitvalsbasis
voor Open Embassy, een online helpdesk voor mensen die
nieuw zijn in Nederland.
Broedplaats LELY is daarnaast een gastvrije plek voor
buurtbewoners en cultuurminaars uit de hele stad. Het
pand is zodanig ingericht en geprogrammeerd dat er
veelvuldig gezamenlijke activiteiten plaatsvinden die
leiden tot een culturele uitstraling van niveau. Er is een
hoge mate van eigenaarschap en zelfinitiatief onder de
huurders. Om het gebouw heen verrijzen aan alle kanten
gebouwen. LELY vormt een creatieve hub te midden van
die bedrijvigheid en is een vertrouwd baken in de transitie
naar een nieuwe invulling van het gebied. Voor de directe
omgeving betekent de aanwezigheid van broedplaats LELY
meer levendigheid, cultureel aanbod en aantrekkingskracht
voor de gebiedsontwikkeling. Daarmee is LELY niet alleen
relevant voor de doelgroep van vaste huurders, maar ook
voor de omgeving.
Broedplaats LELY vormt met de internationale groep
van bewoners en gebruikers en de grote hoeveelheid
publieke programma’s anno 2019 een bruisende plek waar
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dagelijkse minstens 100 mensen in en uit lopen en op
drukke dagen zo’n 600 of meer.
Met de betaalbare woonruimten voor kunstenaars
en als betaalbare standplaats voor maatschappelijk
geëngageerde, gevestigde en tegelijk experimentele
kunstinstellingen waaronder De Appel en STEIM, is
broedplaats LELY van groot belang binnen de onder
druk staande vastgoedmarkt van Amsterdam waar onze
huurders steeds moeilijker een goede en betaalbare plek
kunnen bemachtigen. Broedplaats LELY creëert banen,
brengt nieuwe samenwerkingen en biedt ruimte om te
experimenteren.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats LELY onder
de verantwoordelijkheid van Hilde van Wijk, die haar
werkzaamheden tegen de zomer 2019 grotendeels
overdroeg aan Tessa Conijn. Het beheer van het pand
deden zij in samenwerking met Terrus Wassenaar.
Ter gelegenheid van de aankondiging van de verlenging va
de broedplaats tot eind 2020 werd er een huurdersborrel
georganiseerd. Deze gelegenheid werd tevens gebruikt
om gezamelijk de buitenruimte op te ruimen. Regelmatig
maken huurders voorafgaande aan een huurdersborrel nu,
maandelijks, de parkeerplaats op.
Broedplaats LELY was een festival locatie van 24H NieuwWest. De Kift (op dat moment programma maker in de aula)
hield een workshop dwijlgooien, Olympia Circus Amsterdam
had openhuis en verschillende huurders hadden open
atelier.
Activiteiten & programmering

Sinds 2017 realiseert Urban Resort een cultureel
programma in LELY. Er zijn in het gebouw twee ‘podia’: de
Aula en de multifunctionele ruimte MixTree. Hieronder een
greep uit de programmering van 2019:
Stichting Mixtree is in 2017 de huiskamer van LELY
geworden. Niet alleen verzorgt Mixtree de ondersteunende
horeca voor de broedplaats en de evenementen in de
Aula, tevens is het een taalschool waar wekelijks Engelse
les wordt gegeven op verschillende niveaus. Mixtree
organiseert diverse evenementen voor een internationaal
publiek, waaronder kleinschalige concertjes die cultureel
gethematiseerd zijn, zoals een Griekse of een Turkse avond.
In Mixtree werken huurders uit het gebouw achter de bar.
Mixtree | Borderless Agean | 8 februari

Een avond gevuld met live optredens van Turkse en Griekse
muzikanten.
MixTree | Language Exchange Meetup | Maandelijks

Een avond waar bezoekers worden uitgenodigd elkaars
taal te leren onder het genot van een hapje en een drankje.
STEIM (the STudio for Electro-Instrumental Music) is een
onafhankelijk elektronisch muziekcentrum sinds 1969,
met een focus op het ontwikkelen van instrumenten voor
experimentele elektronische muzikanten die live stage
performance art uitvoeren.

De artistieke en technische afdelingen van STEIM
ondersteunen een internationale gemeenschap van
artiesten, muzikanten en beeldend kunstenaars om
unieke instrumenten te ontwikkelen voor hun werk. Ideeën
worden gekatalyseerd door kritische feedback te bieden
op basis van professionele ervaring. Ten slotte worden
nieuwe creaties blootgesteld aan een klein nichepubliek bij
STEIM voordat ze worden getoond aan een groter publiek.
Naast werkruimtes en muziekstudio’s heeft STEIM ook
een gastenkamer in het gebouw, waar artiesten langere
tijd kunnen verblijven tijdens hun residentie bij STEIM.
Daarnaast heeft STEIM een lange gang in gebruik als
permanente expositieruimte met steeds wisselende werken
die hier tentoongesteld worden en STEIM organiseert
luisteravonden / concerten in de Aula en bij Mixtree. In
2019 bestond de stichting 50 jaar en zij vierde dat met een
reeks activiteiten en evenementen in LELY.
STEIM | CONNECTOR | 7 februari, 4 april, 6 juni, 3 oktober en 5
december

CONNECTOR is een terugkerende avond, waarbij elke keer
drie of vier artiesten een optreden verzorgen en met elkaar
en het publiek in gesprek gaan.
STEIM | Workshop for artificial intelligence for music & art | 22
maart

Een les in het gebruik van verschillende methoden om
artificiële intelligentie te gebruiken in muziek en kunst.
De Appel is een gerenommeerd hedendaagse non-profit
kunstinstelling. Met een experimentele, open en inclusieve
benadering die zich bewust is van de cultureel diverse
realiteit waarin we leven, richt het programma zich op
de intellectueel en emotioneel nieuwsgierige, (niet-)
gespecialiseerde kunstliefhebber. De Appel realiseert
tentoonstellingen, performances, filmvertoningen, lezingen,
educatieprogramma’s in en buiten broedplaats LELY.
De instelling is de thuisbasis van een wereldvermaarde
curatorenopleiding, heeft een bijzonder archief waarin
haar eigen geschiedenis gedocumenteerd is en bezit een
uitgebreide bibliotheek.
De Appel speelt een grote rol in de community van het
gebouw. De Appel heeft kunstwerken op het dak van het
gebouw tentoongesteld, in gangen, de gemeenschappelijke
hal en het trappenhuis. De Appel huurde vanaf 2018 een
kelderruimte van ~100m2 t.b.v. exposities met voornamelijk
videokunst. Huurders in het gebouw worden regelmatig
uitgenodigd om bij te dragen aan programma’s of er vinden
samenwerkingen plaats (o.a. tijdens Museumnacht en
24h Nieuw West). Daarnaast heeft De Appel bewoners
uit het gebouw in dienst voor productiewerk, suppoosten,
schoonmaak e.d. en gebruikt De Appel geregeld techniek
en technici via STEIM.
We lichten twee spraakmakende evenementen van De
Appel uit:
De Appel | The Other Abilities | 1 – 3 maart

The OtherAbilities presenteert vernieuwend werk van
kunstenaars, muzikanten, ontwerpers en wetenschappers
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die ons idee van ‘handicap’ bevragen en uitdagen. Een
festivalprogramma van drie dagen met een tentoonstelling,
performances, workshops en talks i.s.m. De Waag en
STEIM.
De Appel | Expositie Guess Who’s Coming to Dinner Too? | 5
oktober – 1 december

Geïnspireerd op het bekende werk ‘The Dinner Tabel’ (1979)
van Judy Chicago toont Kaersenhout een gigantische
installatie in de aula van LELY, bestaande uit een grote,
rijk gedekte eettafel in driehoeksvorm, vol van symboliek,
waaraan 36 zwarte vrouwen als ‘heldinnen van verzet’
worden geëerd.
Collectief At7 programmeerde (groeps)exposities,
performances en filmavonden in haar ~50m2 projectruimte
tot juli 2019. De programmamakers en organisatoren van
projectruimte At7 wonen grotendeels op de 2e verdieping.
At7 | Life Without Negativity | 12 april

Een groepsexpositie van 7 kunstenaars.
Verder bevinden zich in de Gymzaal van broedplaats
LELY aan de ene kant Circus Lab (circus gerelateerde
workshops en shows) en aan de andere kant Frascati
en de Hogeschool voor de Kunsten (theater) die zelf ook
programma’s maken.
Genoemden activiteiten zijn maar een deel van de vele
activiteiten die er in LELY plaatsvonden. In 2019 waren
er, naast de wekelijkse circus en taallessen, opgeteld 164
evenementen en publieke activiteiten (waarvan sommige
terugkerend gedurende enkele weken in het geval van
theatervoorstellingen).
Urban Resort programmeerde in 2019 de Aula grotendeels
via verhuur aan externe partijen. De monumentale
ruimte wordt met name gebruikt voor bijeenkomsten,
performances, exposities, theater- en muziekvoorstellingen.
In 2019 waren dat onder andere:
De Kift | Expositie de Orenmens en optreden | 7 – 21 september

In de tentoonstelling Orenmens, 30 jaar De Kift in Beeld
was de kunst te zien die gedurende dertig jaar is gemaakt
bij de muziek van het Zaanse muziekgezelschap De
Kift. Tijdens de tentoonstelling vonden ook optredens,
workshops, openbare repetities en een boekpresentatie
plaats.
Orange Theater Company | Noises off | 24 mei – 1 juni

Een Engelstalige comedy voorstelling, waarin de
dwaasheden van theatermensen worden onderzocht en uit
de hand gelopen ego’s worden uitgelicht.
Urban Resort huurt broedplaatshuurders in als
locatiemanager, technicus, schoonmaker, gastheer/vrouw en programmeur/verhuurder. In 2019 werkten in
totaal 8 huurders die hun inkomen gedeeltelijk of volledig
verwierven binnen de broedplaats.
Urban Resort verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief, ‘LELY
in Beweging’, met daarin de belangrijkste nieuwsberichten

en een overzicht van de programmering. De nieuwsbrief
wordt gedeeld met de huurders, andere broedplaatsen in
Nieuw-West en omwonenden.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 2144 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats LELY. Dit is 58% van het volledige
VVO van 3683 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 46,5% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 aan voldaan.
Noot: Bij aanvang zou het verhuurbaar oppervlakte 3309
m2 worden. Tijdens de verbouwing en de selectieperiode
heeft Urban Resort besloten om ruimten onder de aula
en de keuken van de horeca toch te verhuren en niet
uitsluitend voor de aula te benutten. Bij een nameting
bleek de ruimte groter geworden dan we vooraf hadden
ingeschat. Het WO is daarmee vergroot van 3309 tot
3682,50 m2.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 23 mutaties:
Vertrokken huurder – 14 mutaties
Interne verhuizing – 9 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder –73 mutaties. Alle
huurders, inclusief huurders van de gymzalen, kregen in
2019 een verlenging op hun huidige huurovereenkomst
i.v.m. de verlenging van de broedplaats toto 31 december
2020.
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van bijna 18%. In 2018 was dat ook 18%.
De huurders in de woongroepen zijn gemêleerd qua leeftijd.
In de broedplaats wonen jonge en oudere kunstenaars
van, over het algemeen, begin 20 tot eind 30. Sommige
huurders richten hun blik na een periode in LELY op
andere woonmogelijkheden. Ze gaan samenwonen met
hun partner, vinden een woning die centraler ligt of waarbij
voorzieningen met minder mensen gedeeld worden. Gezien
de korte duur van de broedplaats, blijft het overgrote
deel van de huurders naar waarschijnlijkheid het volle
termijn van de broedplaats wonen in zijn/haar ruimten.
De huurders vinden in LELY een betaalbare woonruimte
inclusief werkplek, vaak onmogelijk in de rest van de stad,
en zien het samenwonen met anderen als een kans om hun
netwerk te vergroten.
Enkele huurders zijn in 2019 (terug) naar het buitenland
gegaan en andere huurders zijn uit hun ruimten gegroeid
en verhuisd naar ruimere broedplaatsen van Urban Resort.
Aanvankelijk zou de broedplaats eind 2019 op z’n einde
komen, waardoor het lastig bleek ruimtes met zo’n kort
vooruitzicht weer te verhuren. Dit trok in 2019 weer bij
i.v.m. de aankondiging over de verlenging, waardoor de
leegstand weer geminimaliseerd kon worden. De totale
leegstand in LELY in 2019 was 52 dagen.
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4.

Broedplaats LIZZY

Midden in de Pijp, op de Lizzy Ansighstraat 86, bevindt zich
broedplaats LIZZY. Dit voormalig jongerencentrum bestaat
uit een begane grond en een eerste verdieping. Het
gebouw is bijna helemaal vrijstaand, heeft weinig ramen
en is daardoor zeer geschikt voor geluidskunstenaars.
In de broedplaats zijn 11 werkruimten te vinden en een
gemeenschappelijke ruimte met een collectief keukentje.
Acht ruimten werden door huurders geschikt gemaakt als
geluidsstudio. De overige drie ruimten hebben voldoende
lichtinval en worden gebruikt als kantoren en werkplekken.
Sinds 2017 werken en experimenteren 14 hoofdhuurders
in deze audio-broedplaats samen met zo’n 15
medegebruikers. Dit zijn veelal jonge muzikanten en (audio)
visuele kunstenaars. O.a. heeft Nineyards Audio voor
kwalitatief hoogwaardig geluidsontwerp voor theater, film
en games, hier hun geluidsstudio gevestigd. Verschillende
bands waaronder de Yukon club repeteren wekelijks in de
broedplaats. Een aantal van hen staat met een profiel op de
website van Urban Resort.
De vraag naar betaalbare repetitieruimten en
opnameruimten is enorm. Op veel plekken in Amsterdam
zijn ruimtes te huur per uur. Deze vorm van huur is een
uitkomst voor repeterende bandjes en gearriveerde
muzikanten met een modaal inkomen, maar voor de
startende professional is het huren per uur financieel niet
haalbaar.
Bijna 25% van de aanmeldingen bij Urban Resort is geluidgerelateerd. In eerste instantie waren dit voornamelijk
pop- en elektronische muzikanten. De afgelopen vijf jaar
meldt een steeds grotere groep klassiek en jazz geschoolde
muzikanten zich. Ze missen hun vaste inkomens uit de
gesaneerde gezelschappen en moeten nu zelf op zoek naar
repetitieruimten.
Als een van de club-hoofdsteden van Europa en met
de drijvende kracht van Amsterdam Dance Event is de
dance industrie in Amsterdam van wereldniveau, maar
kleinschalige experimenteerruimten voor startende en
kunstzinnige (muziek)initiatieven zijn nauwelijks te vinden.
In de afgelopen jaren heeft Urban Resort een groot
netwerk opgebouwd van ‘voortrekkers’ in verschillende
muziekscenes in Amsterdam. Dit zijn gearriveerde dj’s/
muzikanten die hun kennis graag overdragen aan
aanstormend (jong) talent. Door haar schaal, ligging en
betaalbaarheid biedt LIZZY de mogelijkheid voor zulke
sessies. Ook lenen musici instrumenten en apparatuur van
elkaar, geven ze elkaar feedback op hun werk en spelen
mee op elkaars nummers.
Huurders zijn zelf verantwoordelijk om hun ruimte te
isoleren, maar als verhuurder begeleiden en monitoren
wij intensief. Dat is vrij uitzonderlijk want bij de meeste
verhuurders wordt dit niet toegestaan, het mogelijk risico op
overlast wordt niet genomen.
Het voormalig jongerencentrum ligt midden in een

woonbuurt. Buurtbewoners kunnen in de broedplaats
terecht voor een verscheidenheid aan muzieklessen.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats LIZZY onder de
verantwoordelijkheid van Stefanie Nijenbandring de Boer,
die haar werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg
aan Marijke Eckhardt. Het beheer van het pand deden
zij in samenwerking met Ramon Gajadhar en David van
Dommelen.
Activiteiten & programmering

In broedplaats LIZZY komen dagelijks bandjes en
producers over de vloer bij de hoofdhuurders. Sommige
geluidstudio’s worden vast of per dagdeel aan andere
creatieven verhuurd. Daarnaast vinden er wekelijkse lessen
plaats.
Een overzicht van enkele wekelijkse/terugkerende
activiteiten in de broedplaats:
• Gitaarlessen van Eva Aukes
• Zanglessen & Stemcoaching door Francesca Pichel
• Mixen & Masteren door Zeger de Vos
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 321 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats LIZZY. Dit is 73% van het volledige
VVO van 439 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 47% van het totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 ruimschoots aan
voldaan.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 0 mutaties:
Vertrokken huurder – 0 mutaties
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In 2019 hebben er in totaal 0 mutaties plaatsgevonden. Er
waren in 2018 ook geen mutaties. Er was daardoor in 2019
opnieuw geen leegstand.

5.

Broedplaats de VLUGT

De VLUGT opende in 2010 haar deuren. De broedplaats
ligt midden in Slotermeer aan de Burgermeester de
Vlugtlaan 125 in het staddeel Nieuw-West. De buurt
maakt deel uit van de Westelijke Tuinsteden, een van de
grootste herstructureringsbuurten van Nederland. Er werd
de afgelopen jaren volop gesloopt en gebouwd en er zijn
programma’s voor economische stimulering en sociale
verbetering.
De klaslokalen van deze voormalige huishoudschool doen
dienst als atelier, kantoor en geluids-, film- of fotostudio. De
broedplaats bestaat uit 3 verdiepingen en 36 ruimtes, telt
25 hoofdhuurders en gemiddeld 18 vaste mede-gebruikers.
De huurders zijn een diverse groep kunstenaars en
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andere creatieven uit verschillende kunstdisciplines en de
creatieve sector. Beeldenkunstenaar Mirko Lazovic bouwt
hier zijn kunstinstallaties, waar licht, water en elektriciteit
met elkaar gecombineerd worden. O.a. ook sieraden maker
Gitte Nygaard en glas kunstenares Patula Berm hebben
hier beide een kleinschalige werkplaats gerealiseerd. Een
aantal van hen staat met een profiel op de website van
Urban Resort.
Broedplaats de VLUGT heeft een belangrijke buurtfunctie.
Bij de start van het project werd dan ook het belang hiervan
zwaarder meegenomen in de huurdersselectie, dan
wellicht bij andere broedplaatsen. Daarnaast zijn er veel
huurders uit het pand die nauw verbonden zijn met theaters
en culturele instellingen in de stad, bijvoorbeeld Podium
Mozaïek, de Meervaart of cultureel centrum Mezrab.
De VLUGT bestaat ondertussen al tien jaar en de
verbindingen met de buurt zijn in die periode met
veel inzet door huurders, gerealiseerd. Huurders en
buurtbewoners treffen elkaar bij coöperatief en buurtcafé
Westside of bij een van de andere buurtinitiatieven in de
broedplaats. Theatergroep Zina organiseert traditionele
theeceremonies waar alle vrouwen uit de buurt welkom
zijn en waar ongeremd gesproken kan worden over familie,
seksualiteit of financiën. KunstWest schildert en tekent
met buurtbewoners. In de gymzaal van het gebouw huist
dansgezelschap ICK en op de bovenste verdieping worden
meerdere studio’s gehuurd door kunstcollectief Goleb.
Naast ateliers zijn de ruimtes bij Goleb ook in gebruik als
project spaces, waar regelmatig activiteiten, exposities en
presentaties plaatsvinden.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats de VLUGT
onder de verantwoordelijkheid van Renee Janssen, die
haar werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg aan
Marijke Eckhardt en Shai Langen. Het beheer van het
pand deden zij in samenwerking met Cai van Hoboken.
In 2019 werden regelmatig huurdersbijeenkomsten
georganiseerd, met name om de vorderingen te bespreken
met betrekking tot de eventuele verlenging van het
huurcontract tussen Urban Resort en Gemeentelijk
Vastgoed, dat afloopt op 1 april 2020.
Activiteiten & programmering

De hieronder genoemden activiteiten zijn maar een
paar van de 49 activiteiten/evenementen die in 2019 in
broedplaats de VLUGT plaatsvonden.
• Zina | Zina Salon met Fedwa Misk | 18 april

I.s.m. Literatuur Festival Read My World werd schrijfster
Fedwa Misk uitgenodigd in De VLUGT om te spreken over
de impact van het geschreven woord in Marokko en wat
haar werk daar teweeg heeft gebracht.
• Goleb | Casting a Shadow | 7 juli

In 2019 organiseerden verschillende kunstenaars uit
de broedplaats de tweede editie van een tweeweekse
expositie genaamd: Casting A Shadow Wherever We
Stand. Een multimedia expositie in combinatie met een

publiek programma dat nieuw werk presenteert van vijf
kunstenaars uit Amsterdam met een artistieke achtergrond
in dans, video, schilderen, geluid en performance.
• Westside | Geluksdisco | 6 september

Sociale onderneming Westside voorziet in een ruimte
waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Westside
faciliteert o.a. de Geluksdisco. Een warme avond die de
hele buurt samen brengt, waar lokale bands en talenten
een podium krijgen, geflankeerd door hapjes van een
wisselende buurtkok en natuurlijk met een glitterbol
waaronder samen gedanst wordt. Leeftijd, afkomst,
inkomen, opleiding en religie spelen geen rol.
Een overzicht van enkele wekelijkse/terugkerende
activiteiten in de broedplaats:
• Tekenen en schilderen kinderen & volwassenen –
KunstWest
• Smaakvolle ontmoetingen – een driegangenmenu voor
5 euro, samen met je buren aan lange tafels terwijl er
theatrale interventies plaatsvinden. - Samenwerking tussen
Zina, Resto van Harte, Sezo en Westside
• Voedselbank elke vrijdagochtend – Westside
In 2019 werd het plein voor de entree van de broedplaats
opgeknapt met hulp van het Stadsdeel. Het plein werd
feestelijk geopend in september door de huurders van de
VLUGT met een creatief programma voor jong en oud.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 1722 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats de VLUGT. Dit is 50% van het
volledige VVO van 3420 m2.

In de beschikking staat dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 ruimschoots aan
voldaan.
In broedplaats De VLUGT kon Urban Resort in 2019
haar huurders de laatste 10 jaar een zeer laag huurtarief
aanbieden in vergelijking met haar andere broedplaatsen.
Vanaf 2020 zal Urban Resort een nieuwe
huurovereenkomst aangaan met de Gemeente voor nog
eens 5 jaar. Met deze verlenging zullen de huurtarieven
voor huurders helaas aanzienlijk verhoogd moeten
worden. Urban Resort zet zich in om alsnog, ondanks
deze aanpassing, een betaalbaar aanbod te creëren in de
VLUGT.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 7 mutaties:
Vertrokken huurder – 6 mutaties
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 1 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van bijna 17%. In 2018 waren dat er
5, dat is 12%. De meeste vertrekkers geven aan de ruimte
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niet meer genoeg te gebruiken om hem te blijven huren. De
totale leegstand in de VLUGT in 2019 was 56 dagen.

6.

Broedplaats WESTERDOK

WESTERDOK opende in 2009 haar deuren en is een van
de weinige broedplaatsen die nog in het centrum van
Amsterdam te vinden zijn. De ruimtes zijn verdeeld over
de Westerdoksdijk, Winthonstraat en Leliedaalstraat
en bevinden zich op de begane grond. Te midden van
de woningen in deze nieuwbouwwijk zijn dit 16 parels
van ateliers die bijdragen aan de levendigheid van het
Westerdokseiland. De broedplaats telt 16 hoofdhuurders en
gemiddeld 8 mede-gebruikers
De ligging van de ruimtes en de grote etalageramen
zorgen voor een open en toegankelijk karakter waarmee,
volgens de visie, interactie wordt gestimuleerd tussen de
buurtbewoners en de huurders. De nieuwbouw waarin de
broedplaats huist heeft o.a. vormgevers, productontwerpers
en architecten aangetrokken, dit biedt in combinatie met de
meer autonome kunst een bijzondere afwisseling.
WESTERDOK huisvest een flink aantal internationaal
gerenommeerde kunstenaars, er wordt kwalitatief
hoogwaardig werk gemaakt. Stichting If you can’t dance,
I don’t want to be part of your revolution, is gevestigd in
de broedplaats. De Stichting onderzoekt en presenteert
het werk van hedendaagse kunstenaars die werken
in de ‘performance’ industrie. Een paar deuren verder
werkt CRE8 aan methodes om producten te ontwerpen
met 3D-printers en laser snijder. Ze maken prototypes,
organiseren workshops en cursussen in ontwerp en
technieken. Beeldend kunstenaars als Berndnaut Smilde,
Roosje Klap en componist Arnoud Noordegraaf zijn
toonaangevend in hun vak. De huurders van WESTERDOK
zijn zowel lokaal, nationaal als internationaal actief, wat de
broedplaats een werelds karakter geeft, terwijl het toch ook
toegankelijk blijft voor de buurt en stad. Een aantal van de
huurders staat met een profiel op de website van Urban
Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats WESTERDOK
onder de verantwoordelijkheid van Renée Janssen, die
haar werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg
aan Hilde van Wijk. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Ramon Gajadhar.
Activiteiten & programmering

Op het eiland met voornamelijk woningen biedt broedplaats
WESTERDOK levendigheid en reuring. Met name Ateliers
Westerdok en Stichting If I can’t Dance I don’t want to be a
part of your revolution zorgen voor evenementen, debatten,
publicaties en activiteiten, die zowel (podium)kunstenaars
en externen als de omliggende buurt aantrekken.
Een greep uit de evenementen die plaatsvonden in
broedplaats WESTERDOK in 2019:

• Atelier Westerdok | Masterclass Silk painting /hand embroidery |
6 oktober

Vietnamese kunstenares Luna Nguyen werd uitgenodigd
om een masterclass te geven in Atelier Westerdok.
• Atelier Westerdok | Moed van Rob Loos | 30 september – 8
november

Kunstenaar Rob Loos exposeerde zijn olieverf serie.
www.atelierwesterdok.nl

• If I Can’t Dance, [..] Your Revolution | Open Reading Group with
ELLE | 27 januari

If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your
Revolution organiseerde de eerste editie van de leesclub
met het thema Social Movement.
www.ificantdance.org
In de broedplaats zijn enkele wekelijkse/terugkerende
activiteiten:
• Teken- en schildercursussen – Atelier Westerdok
• Open archief - If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part
Of Your Revolution
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 832 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats WESTERDOK.Dit is 52% van het
volledige VVO van 1613 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 51% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 aan voldaan.
Om ervoor te zorgen dat ook op een zeer centrale
locatie in de stad betaalbare werkruimtes beschikbaar
worden gesteld aan creatieven, heeft Urban Resort een
scherpe prijs weten te realiseren voor de ruimtes in deze
broedplaats.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 5 mutaties:
Vertrokken huurder – 4 mutaties
Interne verhuizing – 1 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 7 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 25%. In 2018 waren er geen
mutaties. De reden dat er in 2019 meer mutaties hebben
plaatsgevonden in vergelijking met 2018 heeft te maken
met het aflopen van een aantal huurovereenkomsten.
Twee huurders hebben een andere ruimte gevonden
die geschikter was voor hun werkzaamheden. Eén
vertrekkende huurder heeft aangegeven de huur niet meer
te kunnen opbrengen en de andere vertrekkende huurder
maakte, naar eigen zeggen, te weinig gebruik van de
ruimte.
In 2018 voldeed WESTERDOK niet volledig aan het CAWA
percentage. In 2019 is dit echter rechtgetrokken. De totale
leegstand in WESTERDOK in 2019 was 11 dagen. Dit kwam
door het niet tijdig kunnen ondertekenen van de nieuwe
huurovereenkomsten in afwachting van de CAWA uitslagen
van deze huurders.
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7.

Broedplaats SUP

Broedplaats SUP aan het Surinameplein 33-35 in West
opende begin 2015 haar deuren. Deze voormalige
opvang voor verslaafden biedt nu een thuis aan allerlei
creatieve starters. Een mix van kunstenaars, creatieven
en culturele en maatschappelijke initiatieven, van dansers
tot theatermakers en van ontwerpers tot muzikanten.
Broedplaats SUP telt 82 hoofdhuurders en gemiddeld 30
mede-gebruikers.
De broedplaats bestaat uit 5 verdiepingen met zowel
woon- als werkruimtes. Op de bovenste drie verdiepingen
wonen en werken 42 mensen in groepen van 14. Ze delen
keuken- en toiletvoorzieningen met elkaar en hebben grote
gemeenschappelijke werkruimtes. Op de eerste en tweede
verdieping wonen en werken 20 mensen in groepen van
vijf. Ook zij delen voorzieningen, maar hebben een eigen
werkruimte.
Op de begane grond en in het twee verdiepingen tellende
voorgebouw worden 12 kantoor/atelierruimtes verhuurd. In
de kelder is aan zeven mensen de mogelijkheid geboden
een eigen studio te bouwen. Naast de 7 geluidsstudio’s is
er in de kelder ook nog 1 werkruimte.
Huurders hebben onderling veel contact met elkaar. Dit
komt mede door de gemeenschappelijke ruimte op de
begane grond waar een aantal huurders een pantry delen
en elkaar geregeld treffen. Maar ook omdat deze ruimte
in eigen beheer is en zich leent voor het organiseren van
evenementen.
Op de woonverdiepingen hebben huurders een andere
relatie tot elkaar omdat ze ook huisgenoten zijn in
plaats van ‘alleen’ broedplaatsgenoten. Dit leidt tot
intensievere samenwerkingen en kleinschalige, inpandige
programmering, maar soms ook tot onderlinge irritaties.
SUP neemt een bijzondere positie in binnen de schakering
van broedplaatsen in Amsterdam, want het ligt als een van
de weinige broedplaatsen binnen de ring. Daarbij heeft het
een bijzondere functie, omdat veel jong creatief talent hier
woont. Dit levert enerzijds een iets meer gesloten karakter
op, want bewoners stellen hun woonruimte minder snel
open voor publiek dan hun werkruimte. Anderzijds heeft
de broedplaats een functie die voor de hele stad van grote
betekenis is, namelijk het huisvesten en bij elkaar brengen
van jonge creatieve geesten, zoals ook de visie destijds
dicteerde.
Naast veel geboren Amsterdammers en Amsterdamse
academie-verlaters heeft het unieke creatieve klimaat
in broedplaats SUP ook zijn aantrekkingskracht op
afgestudeerden van andere academies in Nederland.
Onder andere Artez in Zwolle en Arnhem, de Koninklijke
Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag en
de Toneelacademie in Maastricht. Zij vonden in grote
aantallen een plek in broedplaats SUP. Daarnaast huist de
broedplaats ook veel internationaal talent o.a. uit de V.S,
Australië, Turkije en Syrië. Op die manier weet SUP een

grote bijdragen te leveren aan het behoud van talent in
onze stad.
Broedplaats SUP herbergt een zeer divers scala aan
creatieven. Waarbij naast (grafisch) ontwerpers, culturele
organisatoren en ambachtslieden, vooral theater, dans
en muziek goed vertegenwoordigd zijn. Muzikant Pete
Philly, danser en choreograaf Feadan McCall en actrice/
theatermaker Kyra Bououargane werken en/of wonen in
de broedplaats. Een aantal van hen staat met een profiel op
de website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats SUP onder
de verantwoordelijkheid van Wessel de Boer, die zijn
werkzaamheden tegen de lente 2019 overdroeg aan
Karima Maâyad. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Terrus Wassenaar.
De huurders communiceren bij voorkeur met elkaar via de
besloten Facebookgroep. Bij behoefte komen de huurders
fysiek bij elkaar voor een vergadering. In het 2019 zijn er
een aantal bijeenkomsten geweest, vaak geïnitieerd door
de broedplaats coordinator. Zo werd er een kelderborrel
georganiseerd, gezamenlijk de tuin opgeruimd en werd er
vergaderd met een aantal huurders over de invulling van de
gemeenschappelijke ruimte. De woongroepen organiseren
regelmatig zelfstandig een huisvergadering.
Activiteiten & programmering

De gemeenschappelijke ruimte die gecreëerd is in
de broedplaats leent zich uitstekend voor workshop
en vergaderingen, maar minder voor grootschalige
optredens of exposities. De ruimte wordt veel gebruikt voor
ontmoetingen, creatieve brainstorms, sociale activiteiten,
filmvertoningen en yoga. Gelukkig biedt de stad Amsterdam
genoeg andere podia om het talent uit broedplaats SUP tot
haar recht te laten komen.
Hieronder een greep uit de activiteiten in de broedplaats in
2019:
• SurinameSessies | Sean Gascoigne & St. Maane | 5 juli

SurinameSessies is een terugkerend evenement, waarbij
elke keer een ander optreden georganiseerd wordt in de
woonkamer van de woongroep op de 4de verdieping.

• Shin Yu Body & Mind Practices | The Samurai Game! | 27 oktober

Workshop voor persoonlijke ontwikkeling
Een overzicht van enkele wekelijkse/terugkerende
activiteiten in de broedplaats:
• Yin Yoga - Tamara Catharina
• Film night - Romy Jasmijn Yoga & Lifestyle
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 1570 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats SUP. Dit is 48% van het volledige
VVO van 3243 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 45% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
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gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 aan voldaan.
De huren in Broedplaats SUP liggen relatief hoog in
vergelijking met andere broedplaatsen. Echter heeft
de broedplaats een zeer gunstige ligging en zijn de
woon-werkplekken alsnog populaire vanwege hun prijs,
aangezien dit nog altijd veel lager is dan een kamer elders
in de stad.
Mutaties

Huurders van de woon/werkverdiepingen krijgen in
Broedplaats SUP een apart huurovereenkomst voor hun
woonruimte én een aparte huurovereenkomst voor de
(gedeelde) werkruimte. Deze zijn echter onlosmakend met
elkaar verbonden. De ene kan dus niet zonder de andere
opgezegd worden.
In 2019 waren er in totaal 21 mutaties:
Vertrokken huurder – 20 mutaties
Interne verhuizing – 1 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 17 mutaties
Vanwege de jaarlijkse verlening van de vergunning
voor Tijdelijke Verhuur (als bedoeld in art. 15 van de
Leegstandswet met betrekking tot de woonruimte),
verlengen wij jaarlijkse de huurovereenkomsten van 62
huurders op de woon/werk verdiepingen. Dit betreft een
jaarlijkse verlenging van 123 huurovereenkomsten.
In 2019 hebben wij 17 huurders op de begane grond, het
voorgebouw en de kelder een verlenging aangeboden met
een huurtermijn t/m 7 september 2022.
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 9%. In 2018 waren dat er 17, dat is
bijna 8%.
De huurders in de woongroepen zijn jong, mid-20. Na
enkele jaren te hebben gewoond in SUP, richten de meesten
hun blik op andere mogelijkheden. Ze gaan samenwonen
met hun partners, vinden een woning die centraler ligt
of waarbij voorzieningen met minder mensen gedeeld
worden. De nieuwe huurders zijn veelal jonge creatieven
die samenwonen met anderen als een kans zien om hun
netwerk te vergroten. Zo fungeert broedplaats SUP als een
‘stepping stone’ voor jonge kunstenaars die voet aan de
grond willen krijgen in de hoofdstad. In 2019 verliet één
huurder helaas de woongroep vanwege financiële redenen.
In de kelder heeft zich een stabiele groep huurders
gevormd. Deze huurders hebben geïnvesteerd in het
geluidsdicht maken van hun ruimte en, mede door deze
investeringen, gaan we ervanuit dat de meeste van deze
huurders de volle bestaansperiode van de broedplaats van
hun ruimte genieten. Eén ruimte in de kelder heeft in 2019
lang leeg gestaan, vanwege het weinige daglicht in deze
studio, en lichte overlast van omringende geluidsstudio’s.
Op de begane grond blijkt het moeilijker een stabiele
huurdersgroep te vormen, het verloop van huurders is
hier groter. Dit heeft te maken met de grootte en de prijs
van de ruimten die hoger ligt in vergelijking met andere

broedplaatsen. Dit maakt het soms lastig om een nieuwe
huurder te vinden die binnen ons creatieve profiel past. De
totale leegstand in SUP in 2019 was, vaak me opgave van
de bovenstaande reden, 231 dagen.

8.

Broedplaats De HEINING

Broedplaats De HEINING is in 2005 ontwikkeld door de
Gemeente Amsterdam en in 2009 eigendom geworden
van Urban Resort. De broedplaats bevindt zich in
industriegebied Heining 149 t/m 159 in Westpoort, wat
behoort tot stadsdeel Nieuw-West. De broedplaats bestaat
uit 36 grote werkruimten. De ruimtes worden gehuurd door
35 hoofdhuurders, met zo’n 6 mede-gebruikers.
De meeste broedplaatsen die worden gerealiseerd
voorzien voornamelijk in atelierhuisvesting voor
‘schone handen’ kunstenaars. Dit komt doordat de
broedplaatspanden oude kantoorpanden zijn en niet
geschikt zijn voor het grovere of grotere werk. De
potentiele geluidsoverlast (dunne muurtjes) en de hoogte
van de ruimtes zijn het grootste manco. Concreet gaat
het om beeldhouwers, decorbouwers, houtbewerkers,
meubelmakers en productontwerpers die in de stad lastig
een werkplek vinden.
Deze kunstenaars komen de afgelopen jaren steeds meer
met lege handen te staan. Urban Resort wil nadrukkelijk
ook aan hen ruimte kunnen aanbieder. De HEINING biedt
die mogelijkheid, en de visie voor deze broedplaats werd
uitdrukkelijk met deze wens vormgegeven. Op de HEINING
vind je geen grafische vormgevers, maar juist kunstenaars
die zich op het grensvlak van ambacht en autonome kunst
bevinden. De ruimtes lenen zich uitermate goed voor
werken met grote en zware materialen, aangezien ze allen
beschikken over een garagedeur op de begane grond en
de locatie goed bereikbaar is met de auto of de bus.
Daarnaast is broedplaats de HEINING aantrekkelijk
omdat het afgelegen is en daarmee geschikt om wat meer
geluid te produceren. Op de HEINING zijn er twee kanten
ontstaan: een schilder/ ambachtskant en de vuile-handenkunstenaar kant waar met meer geluid producerende
apparatuur gewerkt wordt en veel installatiekunstenaars
werken aan grote objecten. Zijn fascinatie voor ritualen is
terug te vinden in de installaties van beeldend kunstenaar
Yasser Ballemands, enkele deuren verder werkt beeldend
kunstenaar Wouter Klein Velderman liever met industriële
materialen in zijn sculpturen. Marjolein Innemee is van
het kleinere werk en richt zich in haar atelier op tekenen,
schilderen en keramiek.
Een aantal van de huurders staat met een profiel op de
website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats de HEINING
onder de verantwoordelijkheid van Renée Janssen, die
haar werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg
aan Hilde van Wijk. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Ramon Gajadhar.
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Activiteiten & programmering

Er vonden in Broedplaats de HEINING geen publieke
evenementen plaats in 2019.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 1239 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats de HEINING. Dit is 69% van het
volledige VVO van 1790 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 50% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 ruimschoots aan
voldaan.
In broedplaats de HEINING kon Urban Resort in 2019
haar huurders een zeer gunstig huurtarief aanbieden. Een
HEINING-huurder betaalt +/- €93,- kale huur per maand
voor een CAWA-werkruimte van 20m2. Ook niet-CAWA
huurders betalen hier een gunstige huur van +/- €99,kale huur per maand voor een werkruimte met dezelfde
afmetingen.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 3 mutaties:
Vertrokken huurder – 3 mutaties
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 1 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 8%. In 2018 was dat er 1, dat is
bijna 3%. De redenen van vertrek waren: andere prioriteiten
in het leven en een andere werkruimte gevonden in
combinatie met wonen. De totale leegstand in de HEINING
in 2019 was 198 dagen. In verband met een entresolbeleid
waarbij de huurders in de toekomst ook een vierkante
meter prijs gaan betalen voor de entresol meters in hun
studio’s, moest er bij de vrijkomende ruimtes het een en
ander uitgezocht worden m.b.t. de huurovereenkomst en
bouwkundig staat, alvorens de ruimtes weer verhuurd
konden worden. Daarnaast hebben we niet veel
aanmeldingen ontvangen voor één van de werkruimte bij
de HEINING. Dat kan liggen aan de geïsoleerde locatie van
de broedplaats.

9.

Broedplaats REMISE

Midden in de Csaar Peterbuurt in stadsdeel Centrum,
werd in 2018 broedplaats REMISE ontwikkeld in een oude
paardentramremise die de afgelopen decennia dienst
deed als jongerencentrum. In de zomer van dat jaar
trokken de eerste huurders in het monumentale gebouw
op de Tweede Leeghwaterstraat 5b. REMISE is een kleine
broedplaats met op de begane grond één kleine werkruimte
en een grote semi-publieke ruimte van 130m2. Hier wordt
dagelijks getekend en geschilderd in het open atelier
van Atelier Remise. De grote zolder is in gebruik door
verschillende creatieven, die in een gemeenschappelijke
ruimte hun werkplek hebben, waar o.a. ook MUG magazine
kantoor houdt. Op de zolder bevindt zich ook nog een groot

atelier aan de voorzijde.
Broedplaats REMISE telt 8 hoofdhuurders waarvan 4 een
werkplek huren in de gemeenschappelijke ruime. Medegebruikers zijn voornamelijk MUG magazine medewerkers.
In Atelier Remise werken tientallen kunstenaars uit de stad
in het gemeenschappelijke atelier middels een maandelijks
abonnement. In de broedplaats is ook The One Minutes
Foundation gevestigd met een collectie van meer dan
15,000 1-minute werken van video artiesten uit meer dan
120 landen. Een aantal van de huurders staat met een
profiel op de website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats REMISE onder
de verantwoordelijkheid van Marijke Eckhardt, en in de
maanden april t/m juli onder Ran Hoogerwaard. Het
beheer van het pand deden zij in samenwerking met David
van Dommelen.
Activiteiten & programmering

Op 10 mei 2019 werd de broedplaats feestelijk geopend
tijdens “Urban Unfolds: REMISE Identities” door wethouder
Mascha ten Bruggencate, waarna buurtgenoten een
kijkje konden nemen in de verschillende ateliers, waar
huurders activiteiten, optredens en workshops hadden
georganiseerd.
• Atelier Remise | Expositie Mario Letschert | 27 – 29 september

Een fototentoonstelling van het werk van fotograaf Mario
Letschert die zich richt op vloeistoffen en verschillende
materialen.
Er worden regelmatig workshops en activiteiten
georganiseerd in de grote atelier ruimte van Atelier
Remise.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 64 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats REMISE. Dit is 21% van het
volledige VVO van 307 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Het WO blijkt echter af te wijken van het eerder
gecommuniceerde metrage. In totaal is het WO 307 m2
en zou UR conform het percentage vanuit de beschikking
van 49% 168 m2 WO aan door CAWA positief getoetste
huurders moeten realiseren.
Op basis van onze haalbaarheidsberekening kwamen
wij destijds €40.000 te kort. We kozen ervoor te verhuren
aan 49% door CAWA positief getoetste kunstenaars.
Op basis van de gesubsidieerde €40.000 was het ook
mogelijk geweest om slechts 40% te verhuren aan door
CAWA positief getoetste kunstenaars. Conform de 49%
verplichting had UR ook €50.000 kunnen aanvragen Stel
we zouden 40% van de m2 WO verhuren aan door CAWA
positief getoetste kunstenaars, dan zou dat conform het
daadwerkelijke m2 WO neerkomen op 137m2. We kunnen
123 m2 realiseren.
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De reden dat in Broedplaats REMISE het cawa percentage
in 2019 niet is behaald, is dat drie van de vier werkplekken
op de zolder, het hele jaar niet verhuurd zijn.
Het bleek bijzonder lastig om deze CAWA werkplekken te
verhuren, binnen een grotere, gedeelde ruimte. Pas in
januari 2020 is het gelukt de drie CAWA werkplekken te
verhuren. Ondanks dat de verhuur van de CAWA meters
erg moeizaam is gebleken, is er nu wel vooruitzicht op een
betere score. Op dit moment zijn er 2 CAWA huurders in
atelier 1.2 en 1.3, sinds begin 2020.
Mutaties

In 2019 was er in totaal 1 mutatie:
Vertrokken huurder – 1 mutatie
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 16%. In 2018 was dat er geen. De
reden van vertrek was financieel; de betreffende huurder is
vanuit huis gaan werken. De totale leegstand in REMISE
in 2019 was 324 dagen. Dit komt voornamelijk doordat drie
van de vier werkplekken op de zolder van Remise pas in
januari van 2020 verhuurd waren.

10.

Broedplaats STUART

Aan de Weesperstraat 16, op het bedrijventerrein Verrijn
Stuart in Diemen realiseerde Urban Resort eind 2018
broedplaats STUART. Het is een kleinschalige broedplaats,
voor 10 jaar (of langer) met 14 werkruimten voor kwalitatief
hoogwaardige kunstproductie voor theater, dans, mode
en beeldende kunst. De 14 hoofdhuurders en zo’n 3
medegebruikers uit al deze verschillende kunstdisciplines
hebben hier hun werkplaats gevonden. In de grote loods
en in de overige ruimtes wordt zowel ambachtelijk en met
machines gewerkt als achter de computer. De broedplaats
biedt daarmee een unieke combinatie tussen werkplaatsen kantooromgeving. O.a. tassenontwerper Loes Glas heeft
haar maakatelier vorig jaar in STUART gevestigd. Ook
schilderes Merel Ellen en beeldend kunstenaar May Heek
hebben er een werkplek. Een aantal van de huurders staat
met een profiel op de website van Urban Resort.
De vraag naar betaalbare werkruimten voor kunstenaars
blijft urgent in de explosief aantrekkende Amsterdamse
vastgoedmarkt. Urban Resort ziet dat zij een leemte
opvult door ook in Diemen, ten zuidoosten van de stad,
betaalbare werkplekken te realiseren. Als Amsterdam
een creatieve metropool wil blijven, waar ruimte is voor
innovatie, experiment en cultuur, dan is het onontbeerlijk
dat er ook atelierruimten in de regio net buiten de grenzen
van Amsterdam moet worden ontwikkeld, verbonden via
OV-knooppunten met de stad waar de creatieven veelal hun
werk tonen en presenteren.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats STUART
onder de verantwoordelijkheid van eerst Marijke Eckhardt

die de werving en selectie deed, vervolgens Wessel de
Boer, na diens vertrek tijdelijk opgevolgd door Hilde van
Wijk ondersteund door Merel Oosterhof. Het beheer
van het pand deden zij in samenwerking met David van
Dommelen.
Eind 2019 vonden er huurdersbijeenkomsten plaats ter
voorbereiding van de opening en viering van het 1 jarig
bestaan van de broedplaats.
Activiteiten & programmering

Het jaar 2019 stond in het teken van een hechte, kleine
huurdersgroep vormen in de broedplaats. In 2020 wordt
STUART feestelijk geopend, waarbij buurtbewoners, familie
en vrienden een kijkje kunnen nemen in de broedplaats.
In Broedplaats STUART worden beeldhouwen/
houtbewerking lessen gegeven door huurder Ellen
Harmsma. Er vonden in 2019 geen andere publieke
activitieten plaats.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 418 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats STUART. Dit is 64% van het
volledige VVO van 650 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 ruimschoots aan
voldaan.
Aangezien het moeilijk is een werkplek te veroveren in
Amsterdam, konden wij ook net op de grens met de stad
een zeer mooi huurbedrag bieden aan huurders in STUART.
Op dit moment worden alle ruimten verhuurd aan CAWA
huurders behalve de loods welke verhuurd wordt tegen een
iets hogere huurprijs.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 2 mutaties:
Vertrokken huurder – 2 mutatie
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van 14%. 2019 is het eerste jaar dat
we STUART verhuren. De totale leegstand in STUART in
2019 was 189 dagen. Met name doordat we de tijd hebben
genomen om te zoeken naar een geschikte huurder voor de
grote loods, is dit aantal dagen zo hoog.

11. Broedplaats KOCH
Op de begane grond van het Robert Kochplantsoen
19 heeft Urban Resort in 2018 een kleinschalige
buurtbroedplaats gerealiseerd in een voormalig zorgtehuis.
In de broedplaats zijn 21 werkruimtes, waarvan ook twee
woonruimtes. Naast de 18 hoofdhuurders werken er zo’n 25
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medegebruikers.
Broedplaats KOCH bevindt zich in Watergraafsmeer,
stadsdeel Oost, net aan de rand van het
herontwikkelingsgebied Tuindorp Frankendael. Het
gebouw ligt daarmee op een scheidslijn, tussen
de buurt Tuindorp Frankendael met een hechte
vergrijzende bevolking in sociale huurwoningen en de
buurt Middenmeer met veel gezinnen in vrije sector
koopwoningen. Voor de broedplaats is een visie ontwikkelt
waarbinnen de broedplaats de komende twintig jaar
onderdeel zal uitmaken van een woongebouw met een
buurtfunctie. Er komen, op den duur, sociale huurwoningen
voor ouderen en vrije sector koopwoningen op de tweede
verdieping. Om dit te realiseren biedt de gemeente het
gebouw te koop aan.
De vraag naar betaalbare woon- en werkruimten voor
kunstenaars is urgent in de explosief aantrekkende
Amsterdamse vastgoedmarkt. In de broedplaats zijn
daarom ook twee woonruimtes gerealiseerd. Een
broedplaats voor 20 jaar, zoals voor KOCH beoogd is,
geeft langdurige zekerheid aan de kunstenaars en de
ondernemers in deze buurt. De broedplaats is tot stand
gekomen vanuit een nadrukkelijke vraag van de omgeving
en werd daarop geïnitieerd door stadsdeel Oost. Urban
Resort gaat zich in 2020 nog meer inzetten voor een
ontmoeting/presentatiefunctie voor broedplaatshuurders
en buurtbewoners in de entreehal. De ruimte is in 2019
geschikt gemaakt als buurtkamer die per dag of dagdeel te
huur is voor een zeer laag tarief.
Totdat de nieuwe eigenaar met de renovatie start, zal de
broedplaats het gebouw delen met de gebruikers van
leegstandsbeheerder Villex. Tijdens de renovatie zullen
de broedplaatshuurders hoogstwaarschijnlijk het gebouw
voor een periode moeten verlaten, om daarna weer terug
te kunnen keren. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet
duidelijk.
De broedplaats vormt samen met de overige verdiepingen
een mix van functies, voor ouderen en jongeren, wonen en
werken. Het is een rustige omgeving met af en toe enige
culturele reuring. De kleine schaal van de broedplaats
maakt dat KOCH een gemeenschap is geworden waar
creatief ondernemers en kunstenaars elkaar inspireren,
stimuleren en de deuren voor elkaar open hebben staan
O.a. verhalenverzamelaar en schrijver Ivo Victoria huurt in
de broedplaats. Daarnaast zijn ook kunstenaars Noortje
de Brouwer, die in haar studio haar indrukwekkende
textiel installaties bouwt, en Barbara Jans die er haar
handgemaakte keramiek produceert, onderdeel van deze
creatieve community. Een aantal van de huurders staat met
een profiel op de website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats KOCH
onder de verantwoordelijkheid van Marijke Eckhardt,
die haar werkzaamheden in maart overdroeg aan
Ran Hoogerwaard. Tegen de zomer 2019 nam Merel
Oosterhof dit over. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Ramon Gajadhar.

Activiteiten & programmering

Op 24 mei 2019 werd de broedplaats feestelijk geopend
tijdens “Urban Unfolds: Hidden Gem KOCH” door
wethouder Ivar Manuel. Waarna buurtgenoten een
kijkje konden nemen in de verschillende ateliers, waar
huurders activiteiten, optredens en workshops hadden
georganiseerd.
Cawa-verantwoording

In 2019 heeft Urban Resort 344 m2 met de CAWA-prijs
verhuurd in Broedplaats KOCH. Dit is 56% van het
volledige VVO van 619 m2.
In de beschikking staat dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA. Urban Resort heeft daar in 2019 ruimschoots aan
voldaan.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 8 mutaties:
Vertrokken huurder – 6 mutatie
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 2 mutaties
In het geval van ‘vertrekkende huurders’ is dit een
mutatiepercentage van bijna 28%. In 2018 was dat er geen.
In 2019 vertrokken de twee huurders van de woonwerk
ruimtes, door een persoonlijk conflict. Daarnaast vertrok
één huurder vanwege financiële redenen en omdat thuis
werken een betere optie was. De totale leegstand in de
KOCH in 2019 was 154 dagen. Dat kwam mede doordat
er bij Urban Resort een interne wisseling van coördinatie
was, ten tijde van enkele mutaties. Door het inwerkproces
van de nieuwe coördinator wat daarop volgde en een
vertraging door het wachten op enkele CAWA-uitslagen,
was er leegstand.

12. Broedplaats TUGELA85
Al tien jaar functioneert de voormalig basisschool aan
de Tugelaweg 85 als broedplaats en verbinder in de
Transvaalbuurt, waar Oost op z’n meest divers is. Terwijl in
de verschillende ateliers, verspreid over 3 verdiepingen,
eigen projecten en collectieven gerund worden, vormen de
huurders van het pand samen een hechte community. De
broedplaats richt zich sinds dag één naar de buitenwereld
en wil cultuur maken voor en met mensen uit de buurt
rondom sociaal-maatschappelijke thema’s. Elkaar
ontmoeten staat daarbij centraal.
De 15 kunstenaars en creatieve professionals die het
pand rijk is dragen allemaal hun steentje bij aan de
uiteenlopende programmering, bijvoorbeeld door bij
toerbeurt de maandelijkse vrijdagavond te organiseren. De
ene keer is dat een disco, die uitnodigt op blote voeten te
komen swingen, de andere keer een dynamische filmavond
met shorts (korte films) van Nederlandse bodem. De tuin
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biedt elke dinsdag en vrijdag een andere laagdrempelige
manier om buurtgenoten te ontmoeten.
TUGELA85 was sinds 2009 al actief in de buurt. In 2014
sloot de Gemeente Amsterdam een convenant met Stichting
Tugela85 voor het realiseren van haar ambities om de
sociale cohesie en leefbaarheid in de Transvaalbuurt
te verbeteren en te versterken. Om deze missie te
verwezenlijken werd het pand aan de Tugelaweg door
de Gemeente in erfpacht uitgegeven aan Urban Resort,
zodat zij daar de broedplaats/culturele wijkonderneming
kon accommoderen die onder de verantwoordelijkheid
van Stichting Tugela85 kwam te staan. De afgelopen jaren
heeft de groep van eigenzinnige artistieke professionals
die in de broedplaats huist honderden sociaalmaatschappelijke en culturele activiteiten en projecten
ontplooid, georganiseerd en ondersteund.
In broedplaats Tugela85 zijn o.a. Moving Arts Projects
gevestigd, een multidisciplinaire kunstenaarscollectief
die uiteenlopende theaterproducties en maatschappelijk
projecten initiëren en ontwikkelen in de buurt en de
stad. In de broedplaats huist ook ’t Kleinkookbedrijf. De
organisatie ontwikkelt creatieve en culinaire concepten
met een multidisciplinaire karakter en is community-based.
Theatermaker Victor Bottenbley en beeldend kunstenaar
Rosa Sijben hebben er een atelier. Een aantal van de
huurders staat met een profiel op de website van Urban
Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Tugela 85 onder de
verantwoordelijkheid van Bas van de Geyn.
Activiteiten & programmering

Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen
wekelijks bij TUGELA85 terecht voor workshops, lessen en
evenementen in of rondom de broedplaats. De hieronder
genoemde activiteiten zijn maar een klein deel van alles wat
er in TUGELA85 plaatsvond.
• TUGELA85 | Burendag | 27 september

Ter ere van de Nationale Burendag organiseerde de
broedplaats een open dag voor de buurt. Met verschillende
workshops en presentaties lieten de huurders zien wat er in
en om het gebouw wordt gemaakt en gecreëerd en wat er
wekelijks te beleven is aan lessen en evenementen.
• TUGELA85 | Sounds from the east | 7 februari

Een spetterende kunstroute door TUGELA85 bomvol
muziek, performance en beeldende kunst. De huurders
van TUGELA85 ontmoeten gevestigde en opkomende
muzikanten uit Amsterdam Oost, en presenteren
gezamenlijk hun disciplines in korte performances in de
verschillende ateliers.
Cawa-verantwoording & Mutaties

Stichting Tugela85 schrijft haar eigen Jaarverslag 2019 met
daarin een CAWA-verantwoording, met daarin inzage in de
mutaties die hebben plaats gevonden en een uitgebreid
overzicht van de activiteiten die in de broedplaats hebben
plaats gevonden in 2019.

13. Broedplaats COSTA RICA
In het najaar van 2016 werd broedplaats Costa Rica
gerealiseerd, en is daarmee de kleinste broedplaats
van Urban Resort. Op de begane grond van het
nieuwbouwcomplex Costa Rica aan de Oostelijke
Handelskade 233, bevinden zich een 6 tal ateliers met
een gezamenlijke keuken, waar 11 hoofdhuurders
werken samen met nog zo’n 3 medegebruikers. O.a. De
kunstenaars achter Atelier Junn, werken hier dagelijks
aan hun ‘natte plaat’ fotografie en illustraties, en beeldend
kunstenaar en beeldhouwer Capser Braat stelt zijn
imposante werk ten toon in de grote ramen van zijn atelier
de broedplaats. Een aantal van de huurders staan met een
profiel op de website van Urban Resort.
Door de glazen gevel is de plint van het gebouw hét visite
kaartje van het gebouw en een perfecte etalage voor de
kunstenaars . Ook de Ramses Sociëteit is gevestigd in
de plint en een groot deel van de sociale huurwoningen
(Stadsgenoot) op de 1ste verdieping worden ingevuld door
het Ramses Shaffy Huis, die hier 24 oudere kunstenaars
en 12 jonge kunstenaars (via Bureau Broedplaatsen)
heeft gehuisvest. De sociëteit organiseert publieke
tentoonstellingen en activiteiten, in eerste instantie voor de
kunstenaars die wonen in het Ramses Shaffy Huis, maar
daarnaast ook voor de broedplaats huurders, die de 1ste
verdieping kunnen bereiken via een tussendeur.
COSTA RICA is gunstig gelegen, als een van de weinige
broedplaatsen dicht bij het centrum van de stad. De
broedplaats biedt betaalbare werkruimte in een omgeving
waar weinig betaalbare ateliers te vinden zijn. Door
de speciale relatie met het Ramses Shaffy Huis vormt
het de creatieve cluster in zowel het gebouw als de
omgeving die in de visie verbeeld werd. Midden in een
hoogstedelijke nieuwbouwwijk, waar alles duur en gelikt is,
valt de broedplaats soms uit de toon. Broedplaats COSTA
RICA is daarmee een pareltje van culturele creativiteit,
vrijzinnigheid en recalcitrantie; in de Amsterdamse traditie
van Ramses Shaffy en de Amsterdamse subcultuur. Klein,
maar fijn.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats Costa Rica
onder de verantwoordelijkheid van Hilde van Wijk. Het
beheer van het pand deed zij in samenwerking met Ramon
Gajadhar.
De huurders organiseren zelf verschillende
huurdersbijeenkomsten o.a. ook voor de organisatie van de
jaarlijkse opendag.
Activiteiten & programmering

Hieronder een greep uit de activiteiten in de broedplaats in
2019:
• Vliegen/ Open Studio Avond | 28 juni 2019

Elk jaar organiseren de broedplaats huurders een open
dag met een ander thema. Tijdens het evenement waren
de studio’s te bezoeken en werd er o.a. fotografisch werk,
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illustraties, schilderwerk, film en poëzie gepresenteerd
rondom het thema ‘vliegen’.
Verantwoording

Urban Resort hoeft geen verantwoordingsverlichting voor
broedplaats COSTA RICA zoals we dat wel voor veel van
onze andere panden geldt. Desalniettemin staat in de
beschikking dat tenminste 5 van de 6 ruimtes beschikbaar
moet worden gesteld aan kunstenaars die positief worden
getoetst door de CAWA. Dat is minimaal 83% van de
totale oppervlakte van de broedplaats. Alle 6 de huurders
in COSTA RICA zijn CAWA-getoetste kunstenaars. Urban
Resort heeft daar in 2019 dus ruimschoots aan voldaan.
Mutaties

In 2019 waren er in totaal 2 mutaties:
Vertrokken huurder – 2 mutatie
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 4 mutaties
In het geval van een vertrekkende huurder is dit een
mutatiepercentage van bijna 33%. In 2018 was dat er
slechts 1 dus 17%. De totale leegstand in de COSTA RICA
in 2019 was 18 dagen, omdat de ruimte in de hete zomer
moeilijk verhuurbaar bleek vanwege de hitte in combinatie
wat vertraging de CAWA vergaderingen.

14. Broedplaats RIETWIJKER
Broedplaats de RIETWIJKER is gehuisvest in een
voormalig jongerencentrum aan de Parlevinkerstraat 9
in de Banne Noord in Amsterdam Noord. De buurt- en
ontmoetingsfunctie wilde Urban Resort weer terug brengen
in het gebouw, toen zij deze in 2014 in beheer kreeg. In
2019 werken hier 8 hoofdhuurders en zo’n 5 onderhuurders.
Daarnaast werken er een tiental gebruikers/medewerkers
bij Stichting De Theaterstraat en het Ragazze Quartet.
Volgens de visie, vindt men in de Rietwijker een mooie
mix van cultuurproductie en maatschappelijk initiatief.
In de broedplaats is, naast 11 ateliers, werkruimten
en opslagruimten allen op de begane grond, tevens
een theaterzaal die beschikbaar voor podiumkunsten.
Hier kunnen producties gemaakt worden, try-outs
georganiseerd worden en voorstellingen gegeven
worden voor ongeveer 200 mensen. In de BanneNoord is weinig cultuuraanbod en de Rietwijker springt
daar goed op in, met name voor kinderen die in deze
ontwikkelbuurt opgroeien. De theaterzaal wordt verhuurd
door het makerscollectief Theaterstraat, en zij verzorgen
voornamelijk het culturele programma in de broedplaats,
o.a. theatervoorstellingen, knutselmiddagen en
kookworkshops worden door hen wekelijks georganiseerd.
Het Ragazze Quartet, een strijkkwartet dat zich profileert
met geënsceneerde concerten, is ook gevestigd in de
broedplaats. Studio de Zoete Inval heeft in de broedplaats
een studio waar zij opnames, voice-overs, technische
ondersteuning en hulp bij composities bieden aan
muzikanten. Ook zij maken regelmatig gebruik van de

theaterzaal voor opnames, repetities en fotoshoots. Een
aantal van de huurders staan met een profiel op de website
van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats de
RIETWIJKER onder de verantwoordelijkheid van Hilde van
Wijk. Het beheer van het pand deden zij in samenwerking
met Urban Resort’s technisch beheer team en veelal met
Ramon Gajadhar.
Stichting De Theaterstraat is verantwoordelijk voor de
werving en selectie, een groot deel van het onderhoud, de
schoonmaak en dus ook de huurdersparticipatie. Daartoe
organiseren zij ook bijeenkomsten met alle huurders.
Activiteiten & programmering

Hieronder een greep uit de activiteiten in de broedplaats in
2019:
• Theaterstraat | De Wereld Draait Noord ‘De nieuwe Banne 4:
Superwijk’ | 4 juli 2019

Kinderen doen creatieve voorstellen voor de herinrichting
van de Banne en gaan in gesprek met ambtenaren
en ontwerpers van de gemeente. Ze presenteren ‘De
Superwijk’.

• Theaterstraat | Open zondag Junior Lekker koken & Eten | 7 april
2019

Een kinder-kookworkshop onder begeleiding van een kok
en smaakles van Ayla Duchateua voor kinderen van 5 tot 10
jaar.
Verantwoording

Urban Resort hoeft geen verantwoordingsverlichting
voor broedplaats de RIETWIJKER zoals we dat wel voor
veel van onze andere panden geldt. Desalniettemin dient
aangehouden te worden dat minimaal 40% van de totale
oppervlakte van de broedplaats beschikbaar moet worden
gesteld aan kunstenaars die positief worden getoetst door
de CAWA vanwege het lage erfpachttarief. Urban Resort
hoeft geen verantwoordingsverlichting voor broedplaats
de RIETWIJKER zoals we dat wel voor veel van onze andere
panden geldt. Urban Resort heeft desalniettemin in 2019
minimaal 40% van de broedplaats aan CAWA-kunstenaars
verhuurd.
Mutaties

In 2019 was er in totaal 3 mutaties:
Vertrokken huurder – 1 mutatie
Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 2 mutaties
Er was 1 huurder die vertrok naar het buitenland en de
overige contractuele veranderingen betroffen huurders
die al een overeenkomst hadden en er respectievelijk een
ruimte bij gingen huren. In het geval van een vertrekkende
huurder is dit een mutatiepercentage van bijna 9%. In
2018 was er ook 1 mutatie. Er was geen leegstand in de
RIETWIJKER in 2019.
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15. Broedplaats FORT KNOX
In 2013 nam Urban Resort vrijplaats Fort Knox over; een
wild creatief productie terrein op Zeeburgereiland, net ten
zuiden van de Piet Hein tunnel aan de Zuider Ijdijk 44.
Met de overname kwam een eind aan het jarenlange
touwtrekken rond dit terrein. De gemeente probeerde
jarenlang het terrein te ontruimen. Toen dit dreigde te
gebeuren ontstond zowel in de gemeenteraad als bij de
lokale media de discussie of Amsterdam hierdoor niet een
waardevolle creatieve vrijplaats zou kwijt raken. Urban
Resort is blij dat zij, door de overname van dit terrein, FORT
KNOX als culturele werkplek heeft kunnen behouden voor
Amsterdam. FORT KNOX blijft een schoolvoorbeeld van
een ‘rafelrand’ van de stad; hier kan nog gelast, geboord en
geklopt worden. Vanwege zijn afgelegen plek ten midden
van een bedrijven terrein kan nog herrie gemaakt worden
door de vele objectbouwers, ambachtelijke kunstenaars en
decorontwerpers die hier hun atelier hebben.
Op het terrein zijn 9 werkunits te vinden, o.a. in een
loods die op het terrein staat, een aantal wagens en
zelf gebouwde objecten. In 2019 is er een deel van de
oppervlakte van het terrein in gebruik genomen door
de Gemeente. Daardoor heeft Urban Resort een van
de werkunit moeten weghalen toen een van de huurder
vertrok. Daarmee bleven er in de tweede helft van 2019 nog
8 werkunits over i.p.v. 9, waarin 8 hoofdhuurders dagelijks
werken.
Freelance artiest, ontwerper, regisseur & kunstenaar
Jesse Limmen werkt op het terrein. Vanuit Fort Knox
organiseerde hij o.a zes keer Het Magneetfestival op de
Oostpunt in Amsterdam Oost. Ook creatieve duizendpoot
Jaimy van Solkema werkt in de broedplaats. Ze schildert,
ze boort, ze last en werkt regelmatig op grote hoogte voor
decors en festivals.
Een aantal van de huurders staan met een profiel op de
website van Urban Resort.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats FORT KNOX
onder de verantwoordelijkheid van Wessel de Boer, die
zijn werkzaamheden tegen de zomer 2019 overdroeg
aan Hilde van Wijk. Het beheer van het pand deden zij in
samenwerking met Cai Hoboken.
Activiteiten & programmering

Er hebben bij FORT KNOX in 2019 geen evenementen
plaats gevonden.
Verantwoording

Urban Resort hoeft geen verantwoordingsverplichting
voor broedplaats FORT KNOX zoals we dat wel voor veel
van onze andere panden geldt. Desalniettemin werken er
in FORT KNOX al jaren enkel kunstenaars pur sang in deze
unieke rauwe broedplaats. We hanteren hier geen speciaal
CAWA-tarief.
Mutaties

In 2019 was er in totaal 1 mutaties:
Vertrokken huurder – 1 mutatie

Interne verhuizing – 0 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In het geval van een vertrekkende huurder is dit een
mutatiepercentage van bijna 12%. In 2018 waren dat er
geen. Er vertrok in 2019 een huurder die thuis ging werken.
Deze werkunit werd met zijn vertrek ook verwijderd. Er
kwam dus geen nieuwe huurder voor terug. Er was geen
leegstand in FORT KNOX in 2019.

16. Broedplaats WIJK7
Broedplaats WIJK7 is gevestigd in een voormalig
dagverblijf voor gehandicapte kinderen aan de
Daalwijkdreef 7 in stadsdeel Zuidoost. Het gebouw met
allerlei verschillende ruimtes, van bijeenkomstruimte tot
zwembad, is in 2011 omgetoverd tot een broedplaats met
woon- en werkunits, veel gemeenschappelijke ruimtes, een
gedeelde keuken en een grote tuin.
In Broedplaats WIJK7 vind je een hechte
woonwerkgemeenschap die de relatie opzoekt met de
buurt. Destijds konden groepen zich aanmelden om het
pand met elkaar te betrekken, wanneer zij een compleet
plan van invulling, het beheer en beoogde activiteiten
aanleverden. Urban Resort geeft de broedplaats in zijn
totaliteit in bruikleen aan de bewonersvereniging die
werd opgericht door de gekozen groep. Taken zoals
administratie, financiën, gemeenschappelijke activiteiten
en technische werkzaamheden, worden ondertussen al
vele jaren met elkaar opgepakt. Ondertussen wonen er in
de broedplaats meerdere gezinnen, allen werkzaam in de
culturele of creatieve sector.
WIJK7 kenmerkt zich door zijn sociale, educatieve en
culturele karakter. In de broedplaats worden regelmatig
activiteiten georganiseerd, vaak met een spirituele
inslag, voor de buurt en voor kinderen, zoals exposities,
presentaties, opendagen en culturele bijeenkomsten.
In 2019 viel de coördinatie van Broedplaats WIJK7 onder
de verantwoordelijkheid van Bas van de Geyn.
Activiteiten & programmering

Hieronder een greep uit de activiteiten in de broedplaats in
2019:
• WIJK7 | Burendag | 29 september 2019

Tijdens nationale burendag opende ook de broedplaats zijn
deuren. Buurtgenoten konden er een workshop volgen, er
was een optreden en kinderactiviteiten in de tuin.
• WIJK7 | Bijlmer Sangha: Meditatie in Zuidoost | 6 maart 2019

Elke maand is WIJK7 open voor deelname aan een
meditatie sessie. Ofwel om het te leren of omdat je dit graag
gezamenlijke doet.
• WIJK7 | Kids Atelier/ de Recycle Stad | 12 januari

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen samen van
afvalmaterialen een stad bouwen. Docenten woonachtig in
de broedplaats, begeleiden de kinderen met het bedenken
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en creëren.
Verantwoording

Urban Resort hoeft geen verantwoordingsverplichting voor
broedplaats WIJK7 zoals we dat wel voor veel van onze
andere panden geldt. Desalniettemin wonen en werken
er in WIJK7 voornamelijk mensen die werkzaam zijn in
de culturele en creatieve sector. We hanteren hier geen
speciaal CAWA-tarief.
Mutaties

De community in WIJK7 huren gezamenlijk als groep van
Urban Resort. Mutaties worden onderling geregeld.
Intern vond in 2019 een wisseling plaats binnen de
bewonersgroep. Er was geen leegstand in WIJK7 in 2019.

17.

Broedplaats VKG

Na het vertrek van De Volkskrant nam Urban Resort het
leegstaande gebouw aan de Wibautstraat 150 in 2007
in beheer. Het eerste pand van Urban Resort. Het pand
veranderde in een bloeiende broedplaats, waar honderden
kunstenaars, creatieve en maatschappelijke ondernemers,
een betaalbare werkplek vonden. Na de opening van het
nieuwe Volkshotel in juni 2014 bleef de broedplaats in
afgeslankte vorm behouden in de achtervleugel van het
gebouw.
De broedplaats is ondertussen onlosmakelijk verbonden
met het Volkshotel: waar de makers behalve maken, ook
hun werk kunnen tonen. De broedplaats heeft zich in de
loop der jaren ontwikkeld tot een plek waar verschillende
subculturen, sectoren en disciplines samenkomen en
daarmee een bijdrage leveren aan de Amsterdamse (kunst)
cultuur.
Het Volkshotel, de nieuwe eigenaar van het pand, gaat
in 2014 een samenwerking aan met Urban Resort. De
broedplaats blijft behouden en verhuist naar de achterkant
van het gebouw. Er wordt een eigen stichting opgericht.
Urban Resort blijft de broedplaats beheren voor Stichting
Broedplaats Volkskrantgebouw (SBV).
Broedplaats VKG telt 75 studio’s waarvan 23 geluidsstudio’s
en een gemeenschappelijke kantine. De broedplaats,
verspreid over een kelder, begane grond, 1ste- en 2de
verdieping, telt 75 hoofdhuurders en zo’n 250 medegebruikers. De huurdersgroep is zeer divers en bestaat
uit fotografen, filmmakers, fashion designers, dj’s,
animatoren, journalisten, schrijvers, grafisch vormgevers,
dansers, theatermakers, product ontwerpers, architecten,
muzikanten, schilders en nog veel meer! O.a. dj duo
Beesmunt Soundssystem is gevestigd in de kelder van de
broedplaats, Bureau Wibaut, een collectief van freelance
journalisten houdt er hun kantoor, en raper en schrijver
Akwasi Ansah werkt er aan zijn albums en publicaties. Een
aantal van de huurders staan met een profiel op de website
van Urban Resort.

Broedplaats VKG biedt werkplekken voor gevestigde namen
starters. Lokaal en internationaal talent werkt hier naast
elkaar. In de afgelopen jaren is een levendige community
opgebouwd, iedereen draagt zijn/haar steentje bij aan
de community en door de samenwerking met het hotel
is een podium ontstaan voor ontmoeting, experiment en
manifestatie.
Podiumavond DUS is hiervan een goed voorbeeld, waarbij
tientallen broedplaats huurders betrokken zijn of als gast
uitgenodigd worden. Dj’s worden daarnaast regelmatig
geprogrammeerd voor de clubavonden en huurders volgen
wekelijks de Volkshotel yogalessen en model tekensessies,
die worden georganiseerd door huurders. Het Volkshotel
organiseert het hele jaar verschillende evenementen
waarbij de broedplaats kan aansluiten, van markten,
festivals tot filmavonden. Er wordt door huurders geborreld
in Werkplaats en gedanst in Canvas.
Op basis van een managementovereenkomst met
The Magnificent 8 BV en Stichting Broedplaats
VKG (Volkskrantgebouw, SBV) viel de coördinatie van
Broedplaats VKG, begin 2019 onder de verantwoordelijkheid
van Stefanie Nijenbandring de Boer. Tegen de lente droeg
zij haar werkzaamheden grotendeels over aan Karima
Maâyad.
In 2019 zijn er verschillende huurders bijeenkomsten
geweest. Voornamelijk geïnitieerd door Urban Resort ter
informatie verstrekking van de verbouwing die in zomer
van 2020 van start zal gaan. Ook is een samenkomst
georganiseerd voor verdiepingvertegenwoordigers op
lopende zaken en ambities in de broedplaats te bespreken.
In 2019 is er tweemaal een netwerkborrel georganiseerd
zodat huurders elkaar beter konden leren kennen en
elkaars ruimte konden bezoeken.
Activiteiten & programmering

Hieronder een greep uit de activiteiten in de broedplaats in
2019:
• Volkshotel | Shot Movie Sunday | 15 december 2019

Korte films va broedplaats huurders werden tijdens
dit evenement getoond op de 3de verdieping van het
Volkshotel.
•vDUS | De Kop #5 | 31 oktober 2019

Elke twee maanden vindt DUS plaats in DOKA. Een
programma voor een door makers van Broedplaats VKG
met elke keer een ander thema. Kunstenares Zofia Kollar
sprak deze editie over haar kunstzinnige onderzoek naar
mensenhaar.
• Volkshotel | Life Drawing Sessions | Elke week

Broedplaats huurder Monica Leigh Schwartz organiseert
elke week een teken sessie met model in een van de ruimtes
van het Volkshotel. Creatieven vanuit de hele stad komen op
deze avonden af.
Verantwoording

Broedplaats VKG heeft een eigen stichting, Stichting
Broedplaats Volkskrantgebouw (SBV), en daarmee een
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eigen bestuur. Deze is opgebouwd uit: Bas van de Geyn
(Urban Resort), Job Heimans (Volkshotel) en Akwasi
Ansah (huurders-vertegenwoordiger). Urban Resort wordt
ingehuurd om de broedplaats te beheren en adviseert
het bestuur. In broedplaats VKG werken wij niet met een
CAWA tarief, en daarom is een Cawa-verantwoording in ons
jaarverslag net nodig. We hanteerde wel een zeer gunstig
kortingstarief wat ingezet wordt voor 40% van de huurders.
SBV hanteert een eigen beleid voor het toekennen hiervan.
Mutaties

In 2019 was er in totaal 10 mutaties:
Vertrokken huurder – 9 mutatie
Interne verhuizing – 1 mutaties
Nieuwe overeenkomst zittende huurder – 0 mutaties
In het geval van een vertrekkende huurder is dit een
mutatiepercentage van bijna 11%. In 2018 waren dat er 26
dat is 31%. De mutatiegraad bij Broedplaats VKG behoeft
enige uitleg. Volgens het verhuurbeleid van SBV komen
zittende huurders doorgaans tot 3 keer toe in aanmerking
voor een nieuwe huurovereenkomst (tot 9 jaar). Daarna
biedt de stichting de studio aan een nieuwe huurder. In
2018 kwamen veel huurovereenkomsten op hun einde, en
gaven we ruimte aan nieuwe huurders om zich voor een
aantal jaar te vestigen in de broedplaats en gebruik te
maken van de faciliteiten. Huurders vertrokken in 2019
veelal om financiële redenen. Er was geen leegstand in VKG
in 2019.
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