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1. Inleiding
Urban Resort is door Stadgenoot gevraagd om in de plint van het door Stadgenoot te ontwikkelen 
kavel C1 op Haveneiland een broedplaats te realiseren. In dit visiedocument zetten we onze plannen 
uiteen, waarbij de belangen van de kunstenaars en de buurtbewoners de twee pijlers zijn waarop 
we bouwen. We baseren ons op een quickscan die we hebben uitgevoerd onder culturele spelers 
op IJburg en partijen van buiten die mogelijk een rol kunnen spelen in de broedplaats. We spraken 
onder andere met SET (wooncomplex voor 180 jongvolwassenen, statushouders en Nederlanders, 
op IJburg), het Sandberg, de Rijksacademie, Factor IJ, de gebied coördinator en de al twaalf jaar in 
IJburg gehuisveste autonome kunstenaar Arjan van Helmond.

Er zijn een aantal kenmerken die hun stempel drukken op broedplaats WIJBURG. Ten eerste gaat het 
om een nieuwbouwlocatie met een looptijd van in totaal twintig jaar. WIJBURG gaat in 2023 van start 
en moet tot en met 2043 een relevant en karakteriserend onderdeel van IJburg vormen, een buurt die 
veelal bestaat uit gezinswoningen. Ook in de toekomst zullen kinderen en jongeren (en hun ouders) 
zeer goed vertegenwoordigd zijn op IJburg. WIJBURG stelt zich ten doel deze digitale generatie een 
stap voor te zijn en een plek te worden waar futuristische technieken en creaties de fantasie prikkelen. 
Het urbane en jonge karakter van de omgeving moet in WIJBURG gereflecteerd worden.

Dat brengt ons bij het tweede kenmerk, namelijk dat WIJBURG een relatief kleine broedplaats zal 
zijn, met plaats voor 12 CAWA-kunstenaars en 12 maatschappelijke- of buurtinitiatieven. Om meer 
kunstenaars (uit IJburg, maar ook uit stad en land) bij de broedplaats te betrekken, willen we een 
gedeelde ruimte te realiseren en gezien de beoogde 20-jarige looptijd van de broedplaats is het 
mogelijk daar een lange termijn investering in te doen. We spelen met het idee om een tech-lab en/
of edit-studio in te richten, wat goed past bij het concept van WIJBURG. Dit zijn bovendien gewilde 
faciliteiten in Amsterdam, die optimaal benut en verhuurd kunnen worden, waar workshops plaats 
kunnen vinden voor professionals en buurtbewoners, waar zowel bewezen namen als ontluikend 
talent aan het werk kunnen. 

Het derde en meest in het oog springende kenmerk van WIJBURG is de 7 meter hoge etalage. Je ziet 
de etalage liggen wanneer je over de brug IJburg binnenkomt. Het is een unieke en uitdagende 
expositieplek. In ons grote Amsterdamse netwerk zullen we op zoek gaan naar partners die invulling 
kunnen geven aan dit visitekaartje van de broedplaats, maar uiteindelijk zijn het de kunstenaars van 
WIJBURG en de bewoners van IJburg die daar het meest bepalend in zullen zijn. Wat zeker is, is dat 
WIJBURG een innovatief en kunstzinnig centrum wordt van een wijk die de toekomst in kijkt. 

WIJBURG wordt een plek waar 
futuristische technieken en creaties 

de fantasie prikkelen. Het urbane 
en jonge karakter van de omgeving 

moet in WIJBURG gereflecteerd 
worden.
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2. Visie
2.1 Concept
WIJBURG moet een bruisende broedplaats worden waar 
kunstenaars die binnen eenzelfde discipline werken elkaar 
inspireren en aansteken met hun creatiedrift. Met 12 Cawa-
kunstenaars en 12 andere initiatieven die WIJBURG 20 jaar 
lang intensief gebruiken om te werken en bijeen te komen 
zetten we in op uitwisseling onderling, met de omgeving en 
op zichtbaarheid in de buurt. 

2.2 Doelstellingen, doelgroepen 
en beoogde resultaten
Ad1. Het huisvesten van een community bestaande uit 
CAWA getoetste kunstenaars en andere initiatieven die 
door middel van hun discipline met elkaar verbonden zijn. 
Urban Resort beheert sinds 2007 broedplaatsen en heeft 
er op dit moment 18 onder haar hoede. Uit ervaring weten 
we dat het niet vanzelfsprekend is dat vanuit een groep 
individuele kunstenaars een gemeenschap ontstaat. Urban 
Resort selecteert weliswaar wie een atelier toegewezen 
krijgt, maar we kunnen niemand tot communaal gedrag 
verplichten. Wel weten we inmiddels hoe we gunstige 
voorwaarden kunnen scheppen om een community te 
laten ontstaan. In onze broedplaats Lizzy, die zich focust 
op audio-kunst, hebben we ervaren dat een gezamenlijke 
discipline samenhang en co-creatie in de hand werkt. Een 
dergelijke focus willen we ook in WIJBURG aanbrengen. 
We denken hier aan tech-kunst. Onder dit genre vallen 
bijvoorbeeld robotics en augmented reality (AR), maar 
ook nieuwe sculptuurtechnieken zoals 3D-printen en 
allerlei dingen die we nu nog niet kunnen verzinnen. In 
twintig jaar tijd zal er in deze discipline een hoop innovatie 
plaatsvinden. Tegelijkertijd willen we WIJBURG niet 
hermetisch van niet-technologisch gerichte kunstvormen 
afschermen. Zeker voor initiatieven uit de buurt geldt dat ze 
op hun eigen manier kunnen bijdragen aan de broedplaats. 

Een programma waaraan je zowel kan bijdragen als 
deelnemen is essentieel voor de ontwikkeling van een 
broedplaats. In de etalage van WIJBURG zijn kleine 
events als een borrel, lezingen of exposities mogelijk. 
De vele pleinen en buitenruimtes van IJburg en ook de 
binnentuin die bij kavel 1C hoort, bieden gelegenheid voor 
grotere evenementen. Maar iemand moet ze organiseren. 
WIJBURG krijgt een eigen curator om een programmering 
samen te stellen, alleen zal dat een functie worden voor 
slechts een halve dag in de week. Ons idee is dragende 
partijen aan te trekken die hun intrek nemen in WIJBURG 
en zich aldaar ontfermt over het programma. We zijn al 
benaderd door ADE om een samenwerking aan te gaan, 
dat zou goed bij het urbane karakter van de broedplaats 
passen. We denken ook aan one-minute video’s die hun 

honk hebben in onze broedplaats DE REMISE en er zijn nog 
veel meer potentiele partners die het onderzoeken waard 
zijn. Naast de dragende partij zullen we verschillende 
culturele instellingen uitnodigen om de etalage in te richten. 
Bijvoorbeeld Nxt museum, ArttechLab, Mediamatic en het 
reeds in IJburg gewortelde initiatief Rightaboutnow Inc. 

Een ander element dat we willen inbrengen om een 
inherente structuur te geven aan WIJBURG is de 
samenwerking met een kunstopleiding. De Filmacademie 
of De Rietveld academie zouden een goede optie zijn, 
maar ook het Sandberg of de Rijksacademie behoren tot 
de mogelijkheden. Door een aantal CAWA-kunstenaars die 
aan een opleiding verbonden zijn een atelier te geven, krijgt 
dat instituut een verbinding met IJburg, een nieuwe plek 
om te exposeren en een nieuw publiek om kennis mee te 
maken. 

Ad 2. De broedplaats tot het bruisende middelpunt van de 
buurt maken
Uit de gesprekken en de brainstorm blijkt dat de behoefte 
aan een digitale/technologisch gerichte broedplaats bij 
creatieven en jongeren in de buurt groot is. Een aantal 
kunstenaars in IJburg geeft aan niet zozeer op zoek zijn 
naar eigen atelierruimte, maar wel naar een studio die 
ze af en toe kunnen gebruiken. Een connectie met de 
kunstenaars van IJburg staat hoog op onze prioriteitenlijst 
en aangezien er maar weinig atelierruimte te verdelen is, 
zou een gedeelde voorziening voor deze doelgroep ideaal 
zijn. Zo raakt men bekend in de broedplaats en wordt de 
stap naar het organiseren van een eigen evenement, 
expositie of workshop kleiner.

De doelgroep waarvoor we graag workshops zouden 
faciliteren zijn de jongeren van IJburg, die vele pleintjes, 
tafeltjes en binnentuinen hebben om te hangen, maar 
ernstig tekortschieten in culturele voorzieningen en 
kunstzinnige uitdaging. Niet voor niets kiezen we in 
WIJBURG voor een type kunst dat een jong en hip imago 
heeft. We willen de jeugd aanspreken, maar ze vooral ook 
introduceren in een domein waar ze in de toekomst meer 
en meer mee te maken krijgen. Door middel van hightech 
art, komen meisjes en jongens in contact met coderen, 
programmeren en computertaal. Vanuit de overheid wordt 
er veel gedaan aan de popularisering van informatica 
gerichte beroepen, die nu veelal door buitenlanders worden 
ingevuld. Er zijn subsidiepotjes voor waar WIJBURG 
wellicht aanspraak op zou kunnen maken. We willen dit 
onderzoeken. 

Uit onze quickscan blijkt dat er al een aantal sociale 
initiatieven en publieke keukens zijn op IJburg, waardoor 
het idee om in WIJBURG een keuken aan te brengen minder 
importantie krijgt. Voor het contact met de directe buren 
boven en rondom de broedplaats zien we veel potentie 
in het samen ontwikkelen en genieten van de binnentuin.
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De entree van de broedplaats zal bovendien aan de 
achterzijde komen te liggen, wat WIJBURG direct verbindt 
met de schuin aflopende binnenplaats, die door deze 
vormgeving een prachtig podium vormt. Heel geschikt voor 
kleine optredens, maar ook om een installatie op te bouwen, 
of een zomerse tuinlezing te geven. In tegenstelling tot het 
merendeel van het IJburgse woningbestand bestaat het 
complex boven WIJBURG uit sociale huurwoningen. Dit 
levert waarschijnlijk een grotere diversiteit aan culturen, 
leeftijden en achtergronden op dan in de rest van de buurt. 
WIJBURG moet nadrukkelijk ook een plek worden waar 
deze mensen zich thuis voelen. De curator van WIJBURG 
zal de expliciete opdracht krijgen om omwonenden bij het 
programma te betrekken. 

2.3 Betrekking van de 
broedplaats tot de vier thema’s 
uit het broedplaatsenbeleid
Cultureel – Met een focus op digitale/technologische 
kunst zet WIJBURG zich als een nieuw broedplaatsconcept 
op de kaart. De verbinding met instituten als Nxt 
museum, de Waag society, ArttechLab en andere 
visionaire technologiebolwerken zorgt voor een innovatief 
programma. Zeker niet elke kunstenaar hoeft zich in 
te zetten voor de broedplaats. WIJBURG is er juist ook 
als veilige en betaalbare plek om in rust te werken aan 
je kunstpraktijk. In WIJBURG ambiëren we een 50/50 
verdeling van meer maatschappelijk gerichte kunstenaars, 
die in hun projecten in contact treden met de buurt en 

kunstenaars die meer op zichzelf en hun werk gericht 
zijn. Talent krijgt de kans om te bloeien in WIJBURG. 
In het programma is er ruimte voor buurtbewoners 
om eigen events te organiseren. WIJBURG heeft een 
laagdrempeligheid die omwonenden op een lichtvoetige 
manier in aanraking brengt met cultuur, maar maakt ook 
ruimte voor experimentele/hoogwaardige kunst die in 
eigen huis geëxposeerd kan worden.  

Sociaal – IJburg is een relatief welvarende buurt met 
veel gezinnen en jongeren. De gebruikers en bewoners 
van WIJBURG zorgen voor de nodige diversiteit in deze 
wijk. Voor jongeren functioneren ze als rolmodel van de 
geïnspireerde kunstenaar. Niet op tv of op de aftiteling van 
een film, maar bij jou in de straat. 

Economisch – Het (creatief) ondernemerschap van de 
kunstenaars richt de aandacht van andere artiesten en 
ondernemers op IJburg. Als welvarende buurt krijgt IJburg 
weinig budget voor cultuur van de gemeente, terwijl daar 
grote behoefte aan is. Er zijn wel creatieve bewoners, maar 
die vinden vaak elders een atelier of vertrekken uit de wijk. 
Het is belangrijk dat jonge en veelbelovende kunstenaars 
een band opbouwen met dit gebied, waar ze in de toekomst 
op terug kunnen grijpen. 

Ruimtelijk – WIJBURG wordt een benaderbare en 
open culturele plek waar je graag naar toe gaat. De 
aantrekkingskracht van IJburg en haar bewoners wordt 
vergoot voor de stad. WIJBURG bevordert de spreiding 
van kunst en cultuur over de stad, zodat er gelijke kansen 
ontstaan voor actieve cultuurparticipatie. 
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2.4 De betekenis voor de stad 
Amsterdam
De signatuur die we beogen voor WIJBURG, namelijk urban, 
technologisch, visueel en innovatief geeft Amsterdam een 
unieke plek erbij, die niet alleen ogen uit de stad, maar 
ook uit de randstad, het hele land en misschien zelfs wel 
van over de landsgrenzen op IJburg zal richten. Het 
voordeel van een broedplaats met een duidelijke focus is 
dat het specialisten en liefhebbers aantrekt, die bereid zij 
daarvoor te reizen of zelfs te verhuizen. Op het gebied van 
computertechnologie loopt Amsterdam bepaald niet voorop 
in de wereld. Een broedplaats die kunst en technologie 
verbindt, past bij een stad die aansluiting met de toekomst 
wil houden.

2.5 Beoogde looptijd
Stadgenoot biedt de broedplaats een raamovereenkomst; 
eerst voor 10 jaar en vervolgens twee verlengingen van vijf 
jaar. Vanaf 2023 tot en met 2043. 
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3. Organisatie
3.1 Organogram met toelichting 
van onderdelen en onderlinge 
relaties

Eigenaar: Stadgenoot
Is ontwikkelaar en beheerder van het hele gebouw op kavel 
C1. 

Bureau Broedplaatsen
Aanjager en stimulator 

Stichting Urban Resort Network hoofdhuurder
Stichting Urban Resort Network gaat de ruimtes op de 
begane grond en de eerste verdieping van het gebouw 
verhuren. Urban Resort is met haar 18 broedplaatsen 
veruit de grootste speler op de broedplaatsenmarkt in 
Amsterdam. Urban Resort wil herkenbare broedplaatsen 
opzetten die ruimte geven voor ontmoeting en verbinding 
middels een aantrekkelijk programma. De afgelopen jaren 
hebben we ons beleid aangepast om meer permanente 
of langdurige broedplaatsen te creëren in plaats van de 
kortlopende contracten in gebouwen die wachtten op sloop. 
Verblijven in nieuwbouw gaat ons al goed af in broedplaats 
COSTA RICA (ook van Stadgenoot) en binnenkort in een 
gloednieuw pand in Sloterdijk. Onze ervaring in het tot 
stand brengen van kunstzinnige communities en ons grote 
netwerk in Amsterdam zetten we graag in om van WIJBURG 
een succes te maken. 

De broedplaatscoördinator
De broedplaatscoördinator op WIJBURG zal ongeveer een 
halve dag in de week aanwezig zijn en zich bezighouden 
met de selectie en werving van kunstenaars. De 
broedplaatscoördinator is het aanspreekpunt voor alle 
partijen die huren, zorgt ervoor dat huurders makkelijk 
met elkaar in contact komen en weet snel verbindingen te 
leggen. 

De programmeur/curator
Aangezien er maar een klein budget is om hier 
iemand voor in te zetten, moet degene die deze taak 
op zijn schouders neemt gevonden worden binnen de 
broedplaats. Zoals eerder aangegeven is het aangaan 
van een verbinding met dragende partijen hier onze 
strategie. Zodra programmerende partijen zich verbinden 
aan de broedplaats zal hun eigen (gesubsidieerde) 
programmabudget worden ingezet voor het programma 
in de broedplaats. In LELY hebben we dit succesvol 
gedaan met De Appel en in de kleine, maar zeer autonome 
broedplaats TUGELA85 heeft het Moving Arts Project deze 
rol op zich genomen. 

Broedplaats Wijburg

Stichting urban Resort Network
Rechtspersoon

Programmering 
Etalage

Curator is een huurder, 
dragende partijen, 

kunstenaars en 
buurtbewoners

Verhuur, 
technisch- 
en sociaal 

beheer

Stichting Urban 
Resort Network

Werving en 
selectie

Urban Resort met 
dragende partijen
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3.2 Toewijzingssystematiek van 
de verschillende ruimten
Dragende partij
Voor WIJBURG worden een of meerdere dragende partijen 
gezocht, zij nemen de leiding in het opzetten van een 
programma en verbindingen met de buurt. Dit is een 
zoektocht die we nu al starten. De dragende partijen 
bewegen zich op het snijvlak tussen technologie en kunst 
bewegen, realiseren een relevant artistiek programma en 
zijn bereid om verbindingen aan te gaan buurtbewoners, bij 
voorkeur jongeren. Waarschijnlijk zullen partijen richten op 
hun eigen specialisme; culturele programma’s, workshops 
of netwerk in de buurt. Urban Resort zal de intermediaire 
rol op zich nemen om partijen met elkaar te verbinden. 

Etalage
De inzet is dat culturele instellingen/de dragende partij 
deze ruimte tijdelijk willen huren omdat deze goed 
is ingericht en het juiste publiek aantrekt. Er zullen 
verschillende culturele partijen worden gevraagd om delen 
van hun programma uit te voeren in deze zaal.  

Ateliers
6 cawa ruimtes en 4 ruimtes voor andere kunstenaars/
maatschappelijke organisaties.
Voor de selectie van huurders zullen de volgende 
selectiecriteria worden gehanteerd:
1. CAWA-kunstenaars (basistoets), 6 ateliers zijn 
beschikbaar voor CAWA-werkruimtes
2. Je bent gemotiveerd om je vaardigheden (tegen 
betaling) in te zetten voor de culturele programmering in de 
etalage.
3. Je bent betrokken en bereid om je in te zetten 
voor de broedplaats, als verbinder, organisator van 
evenementen of anderszins. We verwachten dat je vanuit 
jezelf meehelpt met een tuinmiddag of een schilderuurtje. 
Voor je inzet zullen we waar mogelijk de gedragscode Fair 
Practice Code hanteren.

4. Je draagt bij aan de culturele diversiteit van 
WIJBURG.
5. Je hebt een relevant netwerk. 

Urban Resort zal een visuele promotiecampagne in de 
stad verzorgen om kandidaten te werven. Hierbij horen 
vormgegeven campagnebeeld en wervende teksten, 
die worden ingezet om via de verschillende academies, 
sociale media, het Urban Resort netwerk en algemene 
verspreiding van drukwerk de doelgroep te bereiken. 
Daarnaast zal er extra aandacht zijn voor zichtbaarheid van 
de campagne in de omgeving van WIJBURG, en zal Urban 
Resort daar gericht mensen benaderen.      

Woningen
Urban Resort zou graag zien dat een aantal van de 
woningen boven de broedplaats toegewezen wordt aan de 
kunstenaars. Door de kunstenaars bij hun atelier te laten 
wonen ontstaat een levende community en wordt de band 
met de buurt en de andere bewoners boven de broedplaats 
hechter. Urban Resort kan zorgdragen voor de werving 
en selectie van de bewoners. Stadgenoot is bereid om dit 
onderzoeken maar het is niet zeker of het lukt. Woningen 
toewijzen aan kunstenaars wijkt namelijk af van de 
kerntaak; het toewijzen van sociale huurwoningen volgens 
het gemeentelijke beleid. 
Lees hier haar reactie; 
‘Stadgenoot heeft de taak om sociale huurwoningen toe te 
wijzing volgens het gemeentelijke beleid. De vrije ruimte die 
zij daarin heeft, is bedoeld voor maatwerk, uitzonderings- 
en noodgevallen. Daarbij is geen ruimte in de vrije 
toewijzingen om deze projectmatig in te zetten. Stadgenoot 
onderzoekt de mogelijkheden binnen de gemeentelijke 
regels om dat woningen éénmalig buiten haar vrij 
toewijzingsruimte en het woonruimte-verdeelsysteem 
toe te wijzen aan afnemers van de ateliers in de plint (die 
verbonden aan Urban Resort). Afhankelijk of dit lukt, kan 
Stadgenoot het beoogde aantal woningen beschikbaar 
stellen.’ 
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4. Gebouw en ruimtegebruik
4.1 Algemene beschrijving van 
gebouw en ruimten
Broedplaats WIJBURG is gelegen in het nieuw te bouwen 
Solid 1C: het één na laatste ontbrekende kavel behorend bij 
Blok 1 op het Haveneiland op IJburg. Solid 1C wordt door 
INBO-architecten ontworpen als een flexibel, remontabel en 
duurzaam gebouw voorzien van een klassieke uitstraling 
met arcades op de begane grond passend bij de klassieke 
lijnen van de Solid op Kavel 1A. Het gebouw komt net als de 
drie andere gebouwen van dit blok te liggen rondom een 
gezamenlijke binnentuin. Vanaf de IJburglaan komt een 
doorsteek tussen Kavel 1C en 1A naar deze binnentuin toe. 
De broedplaats van ca 625 m2 is gesitueerd op de begane 
grond en eerste etage. De vijf etages daarboven bestaan 
uit driekamerwoningen voor kleine gezinnen en op de 
bovenste vier etages tweekamerwoningen; allemaal sociale 
huur.

Twee verdiepingen broedplaats 
De broedplaats zal bestaan uit 10 werkruimten, de Etalage-
zaal en 1 bergruimte (zie bijlage 2). 

Aan de IJburglaanzijde van het gebouw komt de Etalage-
zaal, die het gezicht van de broedplaats vormt. De zaal is 
een lichte, smalle en open ruimte van bijna acht meter hoog 
en heeft een vide naar de eerste verdieping. De Etalage 
krijgt een publieke functie en heeft haar eigen entree naar 
de IJburglaan. De algemene entree van de broedplaats 
bevindt zich in de doorsteek naar de binnentuin toe.\ 
 
Behalve de Etalage-zaal worden op de begane grond 3 
werkruimten gerealiseerd geschikt voor 5 CAWA-getoetste 
kunstenaars. De Etalage-zaal is van binnen ook ontsloten 
via een gang die leidt tot de werkruimten op de begane 
grond en de trap naar de eerste verdieping. Vanwege 
de ligging naast de Etalage-zaal worden de begane 
grondateliers bij voorkeur verhuurd aan huurders die 
regelmatig gebruik maken van de voorzieningen in de zaal.

Aan brede gangpartijen op de eerste verdieping bevinden 
zich nog zeven werkruimten geschikt voor in totaal 19 
creatieve ondernemers, waarvan 7 CAWA-getoetste 
kunstenaars. 

Voorgevel
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Ruimtenummer

0.bp.1
0.bp.2
0.bp.3
0.bp.4
1.bp.1
1.bp.2
1.bp.3
1.bp.5
1 bp 6
1bp.7
1 bp 8
Etalage-Zaal

Totaal 

m2 WO

21
33
27
10
47
41
47
29
29
28
28
110

449

Omschrijving

werkruimte
werkruimte
werkruimte
berging
werkruimte
werkruimte
werkruimte
werkruimte
werkruimte
werkruimte
werkruimte
multifunctioneel

Kale Huur 
p/mnd
 
€ 260,65 
 € 398,92 
 € 334,07 
 € 77,87 
 € 675,36 
 € 502,93 
 € 675,36 
 € 416,50 
 € 416,50 
 € 338,96 
 € 338,96 
 € 858,14 
 
€ 5.294,22 

Servicekosten 
p/mnd

 € 59,24 
 € 90,66 
 € 75,92 
 € 27,81 
 € 129,88 
 € 114,30 
 € 129,88 
 € 80,10 
 € 80,10 
 € 77,04 
 € 77,04 
 € 306,48 
 
€ 1.248,44 

Totaal 
p/mnd
 
€ 319,88 
 € 489,59 
 € 409,99 
 € 77,87 
 € 805,24 
 € 617,24 
 € 805,24 
 € 496,59 
 € 496,59 
 € 416,00 
 € 416,00 
 € 1.164,62 
 
€ 6.514,85 

CAWA 
JA/NEE

JA
JA
JA
NEE
NEE
JA
NEE
NEE
NEE
JA
JA
NEE

werkplekken

1
2
2
 
3
3
3
2
2
2
2
 

22

4.2 Vloeroppervlakten en 
huurniveau’s

Vloeroppervlak
Het totaal bruto vloeroppervlakte (BVO) van de broedplaats 
is 705 m2. Het werkoppervlakte (WO) is 449 m2.

Huurhoogte en CAWA-werkplekken
Het CAWA-percentage in de broedplaats wordt 40% van het 
gehuurde metrage. 
Dat komt neer op 177,70 m2 WO aan CAWA-werkplekken. 

Voorbeeld kosten ruimte 21 m2 WO (0.bp.1):
De totale maandelijkse uitgave voor een CAWA-werkplek in 
WIJBURG bestaat uit
1.  Het kale huurbedrag
2.  Water, Elektra, Verwarming, Schoonmaak, 
rioolheffing en Internet.
Kale huur € 260,65 en Service Kosten € 59,24
Dat komt neer op een maandelijkse uitgave van € 319,88 ex 
btw.

Rechter zijgevel
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5.1 Omschrijving verwachte 
investeringen 
Van brievenbussen tot afsluitbare deuren tot alle 
noodzakelijke installaties en afgewerkte vloeren, oftewel 
een hoge kwaliteit opleverniveau voor een broedplaats 
die nog vele jaren mee kan. Voor het opleverniveau van de 
broedplaats neemt Stadgenoot het programma van eisen 
van Bureau Broedplaatsen over. 

Er is geen investeringsbegroting opgenomen aangezien 
de visie geen subsidieaanvraag betreft. Urban Resort 
zal uitsluitend investeren indien zij externe financiering 
ontvangt, mogelijk zullen de inrichtingskosten van de 
Etalage in dat geval bekostigd worden uit gelden van 
derden. 

5. Financiën
5.2 Omschrijving verwachte 
exploitatie
Lasten
Kale huurprijs - De kale huurprijs is de huur die door Urban 
Resort wordt betaald aan Eigen Haard. De jaarlijkse 
huurprijs is € 35.955,- (prijspeil 2020) dat komt neer op een 
huurprijs per VVO/m2 a € 60,-. 

Onderhoud – Het verhuurdersonderhoud wordt 
uitgevoerd door Stadgenoot. Het huurdersonderhoud 
zal hoofdzakelijk door Urban Resort worden uitgevoerd. 
Jaarlijks wordt uitgegaan van een budget van ongeveer € 
2.996,25. 

Beheerskosten en ontwikkelingskosten - De inzet van de 
organisatie is het grootst in de ontwikkelfase van bijna een 
half jaar (± 0,5 fte). Vooral de werving van programmerende 
partijen in de Etalage zal veel inspanning vergen. 
Vervolgens verwachten we de eerste jaren niet tot 
nauwelijks technisch onderhoud aangezien het gebouw 
turn-key wordt opgeleverd door Stadgenoot. 

Personeel tijdens de exploitatie – Gedurende de exploitatie 
is de broedplaatscoördinator ruim een halve dag in de 
week werkzaam zijn op de broedplaats en zal technisch 
beheer (0,1 fte) en financiële administratie (0,05 fte) 
worden ingezet. 

Baten
Onderhuur - De onderhuurprijzen zijn overeenkomstig 
schema 1 (Huurhoogten en vloeroppervlakten) in hoofdstuk 
4. De maximale jaaromzet bedraagt € 63.539,74. 
 
Service kosten/ WEVI- Op basis van ervaringscijfers heeft 
Urban Resort een voorschot Gas, Water en Elektriciteit 
vastgesteld. 

Service kosten/Schoonmaak - Voor de schoonmaak van 
het gebouw zal een huurder of buurtbewoner worden 
ingehuurd.
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6. Slotparagraaf
Urban Resort heeft in 2019 besloten een assertiever beleid te voeren om permanente of in ieder geval 
langlopende broedplaatsen te realiseren in nieuwbouwpanden. Dit heeft mede te maken met het nieuwe 
broedplaatsbeleid dat expliciet vraag om connectie tussen buurt en broedplaats. WIJBURG is er voor vele jaren 
en ligt op een uitstekende zichtlocatie in het centrum van IJburg.

WIJBURG is, kortom, precies wat Urban Resort ziet als de broedplaats van de toekomst en we zullen er dan ook 
alles aan doen om er een succesformule van te maken, die weer als blueprint voor hopelijk vele andere buurten 
en broedplaatsen kan dienen. Kunstenaars vinden steeds moeilijker een woon- en werkplek in de stad. In 
WIJBURG willen we laten zien dat zij thuis horen in Amsterdam en dat ze een onmisbare bijdrage leveren aan 
innovatie, creativiteit en leefgenot. Urban Resort neemt een schat aan ervaring mee naar IJburg. We hebben 
reeds in alle uithoeken van de stad gezien wat wel en niet werkt, hoe we de neuzen dezelfde kant op krijgen en 
buurtbewoners engageren. Al onze kennis, ons netwerk en onze bevlogenheid zullen we inzetten voor WIJBURG.
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