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Baggerbeest Sluisbuurt
Wie op de westelijke punt van het Zeeburgereiland staat en naar de 
enorme zandwagens kijkt die eindeloos lijken te verplaatsen over 
de lege vlakte, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat hier in de 
komende 15 jaar een nieuwe stadswijk verreist waar meer dan 11.000 
mensen komen te wonen in gebouwen die soms honderd meter boven 
de grond uit torenen. Dit wordt de Sluisbuurt, geënt op de hoogbouw 
van Vancouver en Toronto. Het wordt een zeer diverse wijk met sociale 
huur, middelsegment en vrije sectorwoningen. Daarnaast zullen er 
dagelijks duizenden scholieren en studenten naar de toekomstige 
onderwijsinstellingen van Hogeschool Inholland en het Montessori 
Lyceum Amsterdam komen. 
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Introductie
Begin 2022 wil Urban Resort in de Sluisbuurt starten met de bouw van een nieuwe 
creatieve broedplaats: Het Baggerbeest. Dit wordt het allereerste gebouw van 
deze wijk en daarmee de pionier op de zandvlakte. Baggerbeest verwijst naar de 
ontstaansgeschiedenis van het eiland waar de Sluisbuurt op komt te staan. Meer 
dan honderd jaar geleden vormde slib uit het Oostelijk Havengebied hier nieuw 
land. In de luwte van de stad heeft het eiland gefunctioneerd als vrijplaats, camping, 
militair oefenterrein en zelfs als vliegveld. Nu het eiland zelf onderdeel van de stad 
wordt, is Het Baggerbeest dé plek om het culturele ankerpunt te leggen voor een 
stadswijk in wording. 
Een stadswijk die intensief gebruikt wordt vraagt om levendige en diverse (culturele) 
voorzieningen, zodat bewoners zich niet terugtrekken in hun torenwoning, maar de 
straat op gaan om andere mensen te ontmoeten en iets te beleven. De ervaring leert 
dat er nauwelijks verbinding ontstaat in een wijk als hier niet vanaf het allereerste 
begin in de stadplanning en door alle stakeholders op wordt ingezet. Bewoners en 
gebruikers moeten het gevoel hebben dat zij serieus genomen worden en dat zij 
mede richting kunnen geven aan de ontwikkeling van hun wijk. 

Inhoudsopgave
1. Missie & Visie
2. Publiek & Programmering
3. Organisatie
4. Gebouw & Ruimtegebruik
5. Financiën
Bijlage 1 Plattegrond en unitstudie
Bijlage 2 Overzicht huren en maatvoering
Bijlage 3 Investerings- en exploitatiebegroting
Bijlage 4 Beschrijving partners 
Bijlage 5 Inspiratiebeelden Baggerbeest
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Een nieuwe wijk creëren behelst een stuk meer dan beton 
ŉşİǎİƊІ� )İ�ȆŲƊƇĀǽşŉŕİşĥ�İƊ�ŕİǎ�ǫƗƗƹǽşİƊşƊŉİƊƊşǫİĀǙ�ǫĀƊ�
een oude stadsbuurt zijn bijvoorbeeld nog ver te zoeken 
in Zeeburgereiland en IJburg, evenals een rijk cultureel 
leven en diversiteit in het straatbeeld. Zoiets moet groeien. 
Er staat al een coalitie van samenwerkingspartners klaar 
om vanuit het Baggerbeest dit proces in de Sluisbuurt 
te ondersteunen, door een open en uitnodigende plek te 
bieden waar je als bezoeker, bewoner en gebruiker van 
de wijk kan meedoen, mee-ontwikkelen en meebeslissen. 
Een plek voor iedereen, die een afspiegeling vormt van 
de cultureel diverse bewoners van deze toekomstige 
buurt. Een plek waar toevallige ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden waarbij de soort spontane plannen bedacht 
worden waarvan je later zegt: daar begon het allemaal mee. 

Het Baggerbeest zal in de komende tien jaar met honderd 
plekken voor kunstenaars en tientallen plekken voor 
ĜƹİĀǎşİǫİ�ĖİĥƹşŲǫİƊ�İİƊ�ǄşŉƊşȆĜĀƊǎİ�ĖşŲĥƹĀŉİ�żİǫİƹİƊ�
aan de artistieke ruimte in Amsterdam. De creatieve 
gemeenschap van Het Baggerbeest zal op haar beurt 
een bijdrage leveren aan deze ontluikende wijk, er 
samenwerkingen initiëren, inspireren tot experimenten en 
de bewoners helpen de status quo te bevragen.

Het Baggerbeest wordt een lerende broedplaats. Dit 
houdt in dat de verbinding tussen kunstenaars, creatieve 
makers, andere bewoners/partners van de broedplaats 
en bewoners en professionals uit de buurt actief wordt 
gestimuleerd. De inzet is dat zij met elkaar de buurt 
onderzoekend en experimenterend vormgeven. Daarnaast 
kunnen studenten en bewoners onder deskundige 
begeleiding van docenten en kunstprofessionals hun 
(artistieke) talenten ontdekken en ontwikkelen. Om 
een lerende broedplaats te realiseren volgen we vier 
strategieën: 

1.   We leggen verbindingen met reguliere 
onderwijsinstellingen. Bijna achtduizend studenten en 
scholieren zullen binnen nu en vier jaar dagelijks naar 
school gaan op het Zeeburgereiland. De bouw van de 
toekomstige stad is bij uitstek een thema om het onderwijs 
te verbinden met Het Baggerbeest. In en vanuit Het 
Baggerbeest vinden experimentele leerprogramma’s plaats 
waarbij de Sluisbuurt onderzocht wordt, zoals het Inholland 
Sluislab. Sluislab initieert en organiseert samenwerkingen 
in sociale innovatie: onderzoekers, studenten, creatieve 
makers, eilandbewoners en ondernemers werken samen 
in ontwerpende onderzoeksprojecten en geven zo al 
experimenterend en lerend vorm aan een nieuw stuk stad. 
Ook de overige voorgezet- en praktijkonderwijsinstellingen 
willen zich verbinden aan het Baggerbeest (zoals het 
Montessori Lyceum Amsterdam, ROC/Cburg en Alaska). 

1. Missie & Visie

Het Baggerbeest wordt een 
lerende broedplaats

2.   Het Baggerbeest verbindt zich met kunstopleidingen 
en gevestigde cultuurinstellingen die zich richten 
op stedelijk onderzoek en het ontwikkelen van talent. 
Het Cultuurhuis Oost, een samenwerkingsverband 
van vijf kleinere culturele instellingen zal haar 
talentontwikkelingsprogramma’s verplaatsen naar het 
Baggerbeest. Ook het Sandberg instituut en de Rietveld 
academie overwegen zich te vestigen in Het Baggerbeest. 
Zij zijn met hun studenten al actief in dit gebied. 

3.   We bieden mogelijkheden voor laagdrempelige 
ontwikkeling. In Het Baggerbeest kunnen bezoekers en 
bewoners van de Sluisbuurt cursussen volgen, waarbij 
ze hun passies ontplooien en onvermoede talenten 
ontdekken. Aangezien Zeeburgereiland en IJburg buurten 
zijn waar veel kinderen en jongeren wonen, maar waar 
nog weinig voor hen is, zullen activiteiten voor kinderen, 
jongeren en jongvolwassenen een hoge prioriteit krijgen. 
Op het podium van Het Baggerbeest kunnen gesprekken 
over de toekomstige buurt plaatsvinden, alsmede de 
eindpresentaties van de studenten en scholieren. 

4.   De meer dan honderd kunstenaars van de 
broedplaats vormen het hart van Het Baggerbeest. 
Zij krijgen hier niet alleen de ruimte om zich te 
wijden aan hun creatieve proces, maar vanuit hun 
beroepsmatige interesse en deskundigheid kunnen zij 
aanschuiven in de projectteams van de educatieve- en/
of onderzoeksprogramma’s, zoals het Sluislab. Vanuit 
hun verbeeldingskracht dragen zij bij aan het creatieve 
denkproces over kennis en conceptontwikkeling en 
vanuit hun beroepsmatige interesse als community artist 
of aanbieder van cultuur educatieve workshops gaan 
kunstenaars verbindingen aan met de bewoners.

In het begin zal het nog geen vanzelfsprekendheid zijn om 
Het Baggerbeest te bezoeken. De kunst is mensen naar 
binnen te lokken. Het gebouw en haar directe omgeving 
worden zo aantrekkelijk en toegankelijk mogelijk gemaakt 
en de gezellige binnenhof van Het Baggerbeest zal 
bijna altijd vrij toegankelijk zijn. Van onmisbaar belang 
wordt de horeca, Bar Baggerbeest, met haar terras en 
binnenruimtes. Ook komen er workshopruimten voor 
onderwijs en educatie, een multifunctionele zaal en 
verschillende ontmoetingsruimten. Maar alleen als daar 
activiteiten plaatsvinden zullen bewoners de weg weten te 
vinden naar Het Baggerbeest. 
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Studio Pallesh (Broedplaats POST) © Jimena Gabriella Gauna Huurder aan het werk  (Broedplaats SUP) © Jimena Gabriella Gauna

We kiezen voor een grote variëteit aan activiteiten om een 
breed en cultureel divers publiek een reden te geven om 
naar Het Baggerbeest te komen. De verhalen, dromen en 
ideeën van de bewoners en gebruikers van de Sluisbuurt 
worden in samenwerking met onderwijsinstellingen, 
ontwikkelaars en kunstenaars onderdeel van het 
programma. Denk aan het slotdebat van scholieren over 
hun ideale stad of een concert door de cursisten van 
Theaterschool ‘TIJ, maar ook een try-out van een talentvolle 
theatermaker kan op het programma staan.  
Er wordt ingezet op verwevenheid tussen architectuur, 
ƇǙǽşİŷЁ�ȆżƇЁ�ǎŕİĀǎİƹ�İƊ�ĖİİżĥİƊĥİ�ŷǙƊǄǎІ� )ƗƗƹ�ĥİǽİ�
kruisbestuiving mixt het publiek en leren bezoekers nieuwe 
disciplines en makers kennen. Ook de organisaties zelf 
leren van de werkwijzen, codes, regels en best practices 
van andere disciplines. Het daagt uit tot creativiteit, 
andersoortige samenwerkingen en nieuw denken. Dit 
verhoogt de levendigheid van het pand en zijn functie 
als ontmoetingsplek, want we komen niet alleen voor die 
İƊİ�ǫƗƗƹǄǎİżżşƊŉЁ�Ǯİ�ǎƹİȃİƊ�şƊ�ĥİ�ŕƗƹİĜĀ�İƊ�ĥİ�ĖşƊƊİƊŕƗň�
ook mensen die voor iets anders zijn gekomen en we zien 
aankondigingen voor activiteiten die buiten ons dagelijkse 
blikveld vallen. Misschien heeft niet iedereen meteen 
behoefte om aan allerlei dingen deel te nemen, maar 
‘voelen’ dat er van alles en nog wat bij jou in de buurt speelt, 
is de reuring die hoort bij een bruisende stadswijk. 
In onze inventarisatie van mogelijke partners zien we dat er 
groot enthousiasme is om onderdeel van Het Baggerbeest 
te worden. In samenwerking met de verschillende 
initiatiefnemers zijn de volgende programmalijnen 
samengesteld;

1. Met elkaar bouwen aan de 
Sluisbuurt
Bouwen aan een brede coalitie van belangen is essentieel 
voor het ontwerp van nieuwe stadswijken. De educatie-
instellingen Inholland, MLA en ook pakhuis de Zwijger 
hebben aangegeven dat zij graag voor verschillende 
doelgroepen gesprekken en lezingen willen organiseren om 
deze coalitie tot stand te brengen. Pakhuis de Zwijger heeft 
hier al veel ervaring mee, bijvoorbeeld met de meet-ups in 
de Sportheldenbuurt. 
Culturele instellingen en kunstenaars die het bevragen van 
stedelijke ontwikkeling in hun genen hebben worden in Het 
Baggerbeest aan dit programma verbonden. Instituten op 
het gebied van architectuur, waaronder Failed Architecture, 
Pakhuis de Zwijger en Arcam zwengelen het debat aan over 
de ontwikkeling van de buurt en organiseren seminars en 
meet-ups over stedelijke vraagstukken: Wie verwelkomen 
we in onze steden? Voor wie is de openbare ruimte 
ingericht? 

Binnen deze programmalijn speelt de community 
een centrale rol. Eilandbewoners brengen ideeën in, 
waaronder een openlucht bioscoop, een Syrische fontein, 
İİƊ�ǮİŉŉİİňǮşƊŷİż�Ɨň�İİƊ��ǙǄİǙƇ�ǫƗƗƹ�MƹĀȆǄĜŕİ�
Vormgeving. Deze initiatieven worden gerealiseerd 
met begeleiding van stadmakers, zoals WetheCity en 
Placemakers. Deze partijen leggen ook de verbinding met 
de creatieve huurders van de broedplaats zodat de ideeën 
van de bewoners naar een nog hoger artistiek niveau 
worden getrokken. Makers kunnen uiteraard ook zelf 
projecten voorstellen voor community art. Een voorbeeld 
hiervan is Good Neighbours, waar het publiek onderdeel 
ǮƗƹĥǎ�ǫĀƊ�İİƊ�ƳİƹňƗƹƇĀƊĜİ�ĥşİ�ŉĀĀǎ�Ɨǫİƹ�ŕİǎ�İȃİĜǎ�ǫĀƊ�
Whatsappgroepen op onze beleving van een buurt. De 
studenten van Inholland en MLA realiseren out of the 
box concepten. Denk aan een kunstlabyrint waar je kunt 
verdwalen tussen de werken. 

2. Publiek & 
programmering
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2. Baggerpodium 
Er komen twee podia; één in de multifunctionele zaal 
en één in Bar Baggerbeest. In de multifunctionele 
zaal is ruimte voor producties van onze partners, zoals 
Cultuurhuis Oost, de Krakeling, Theaterschool Tij en 
Muziekschool Amsterdam. En misschien ook Right About 
�ƗǮ� _ƊĜІ�ǫƗƗƹǙşǎżƗƳİƊĥ�ƗƳ�ŕǙƊ�ĥİȆƊşǎşİǫİ�żƗĜĀǎşİ�şƊ�
Silo’s (Sportheldenbuurt). Daarnaast bieden we (jonge) 
makers ook een mogelijkheid voor try-out producties die 
met name zullen gaan over dromen en bouwen aan de 
toekomstige stad. Jonge en gevestigde makers zullen elke 
maand een project binnen dit kader laten zien. Er wordt 
dan een of twee keer gespeeld. Dit kan groeien naarmate 
de populariteit groeit en er voldoende ruimte is. Huurders 
van de multifunctionele zaal kunnen in aanmerking komen 
ǫƗƗƹ�ŕİǎ�ÈƹǵИƗǙǎ� ƗĥşǙƇЁ�İǫİƊĀżǄ�ƳĀƹǎƊİƹǄ�ĥşİ�şƊ�ŕİǎ�ƳƹƗȆİż�
passen. Het Zeecontainerprogramma en het Makersloket 
van Over het IJ zijn hierin aansprekende voorbeelden. De 
zaal zal goedkoop worden aangeboden zodat de vraag 
ŉƹƗƗǎ�şǄІ� �şƊƊİƊ�ĥİǽİ�ňƗƹƇǙżİ�şǄ�İƹ�ŉİİƊ�ȆƊĀƊĜşİƹşƊŉ�ǫĀƊ�
buitenaf nodig. 
In Bar Baggerbeest komt een klein cultureel podium, 
geprogrammeerd door de initiatiefnemers van onder 
meer De Ruimte, Haas en Popi en Lola land. Hier krijgen 
artiesten uit verschillende subculturen van de Amsterdamse 
underground de vrijheid om zich te manifesteren. Reken op 
jams op zondag, improvisatietheater en culturele nachten 
waar je tijden het dansen wordt verrast door onverwachte 
performances.  

3. Kennislab, kennis verbinden 
aan de praktijk 
Wat is een lerende broedplaats zonder een kennislab? 
Sluislab/Inholland zal zich vestigen in de broedplaats. 
Studenten en onderzoekers van Sluislab en het Centre 
of`Excellence for Creative Innovation bevragen samen 
met kunstenaars, bewoners en professionals de stad in 
wording. Vanaf 2020 zijn in dit kader samenwerkingen 
gerealiseerd met Stadsdeel Oost, Dynamo, SAIL 
Amsterdam en Vreedzaam Oost. Vanuit Centre of 
Excellence for Creative Innovation Amsterdam (https://
coeci.nl/s/) starten Sluislab/Inholland en Sandberg/
Rietveld (beide al actief op Zeeburgereiland) in 2022 een 
gezamenlijk onderzoeksproject waarbij de samenwerking 
tussen kunstenaars, onderzoekers en bewoners ten bate 
van gebiedsontwikkeling in Sluisbuurt speciale aandacht 
krijgt. Alumni van verschillende beroepsopleidingen vinden 
een werkplek in Het Baggerbeest. Waardoor actuele 
vragen meteen kunnen worden onderzocht en in Het 
Baggerbeest of in de Sluisbuurt worden toegepast.

Op een heel ander vlak van kennis kunnen de kunstenaars 
en creatieve makers van Het Baggerbeest leerlingen leren 
kritisch naar zichzelf, de ander en de wereld kijken. Het 
Montessori Lyceum Amsterdam, Alaska en ROC hebben 
reeds interesse getoond in zo’n onderwijsprogramma. Er 
komt een inhoudelijk team voor deze programmalijn dat 
het onderwijs in verbinding moet brengen met de overige 

ambities van Het Baggerbeest waarbij de kunstenaars, 
bewoners en ontwikkelaars meedenken. Presentaties 
van de onderzoeksteams en studenten kunnen worden 
opgenomen in de programmering van de broedplaats.

4. Cultuurhuis Oost, 
ontwikkeling van talent
In Het Baggerbeest zal onder leiding van Cultuurhuis Oost 
het talentontwikkelingsprogramma Oost worden opgezet 
met zowel kennismakende als verdiepende programma 
onderdelen. Nieuwe ideeën kunnen hier worden 
onderzocht, ontwikkeld en uitgeprobeerd voordat ze 
elders in het stadsdeel en de stad worden gepresenteerd. 
Het Baggerbeest functioneert als plek waar kunstenaars 
buurtbewoners ontmoeten en zich klaar maken om 
met kunstzinnige interventies de straat op te gaan. Dit 
programma wordt ontwikkeld door verschillende culturele 
partnerpartijen in stadsdeel Oost, zoals Pleintheater, 
Q-Factory, Rode Loper op School, Nowhere en Framer 
Framed. 

Culturele instellingen als het Cultuurhuis Oost vormen 
samen met culturele educatieve instellingen het 
(inhoudelijk) team. In aanvulling hebben De Krakeling, 
Mk24, TIJ Theaterschool, Muziekschool Amsterdam 
en Amsterdam Dance Event reeds te kennen gegeven 
dat ze zich met hun bevlogen professionals aan Het 
Baggerbeest willen verbinden en voor een aanbod van 
workshops, trainingen en ontwikkeltrajecten kunnen zorgen. 
De kunstenaars in Het Baggerbeest kunnen in deze 
educatieve programma’s de rol van workshopbegeleider 
of docent op zich nemen. De educatie richt zich vooral op 
jong talent, maar er komt zeker ook aanbod voor oudere 
talent om zich te ontwikkelen. Eventuele presentaties die 
voortkomen uit dit programma kunnen getoond worden in 
de multifunctionele zaal en zullen worden opgenomen in de 
programmering.

5. Programma geïnitieerd 
door eilandbewoners 
In de eerste jaren zijn er nog nauwelijks bewoners in de 
Sluisbuurt, maar uit onze inventarisatie blijkt dat onder 
bewoners van de Sportheldenbuurt de behoefte aan 
een programma groot is. Meerdere initiatieven zijn al 
opgestart op tijdelijke locaties of staan in de startblokken. 
Het gaat om Cinema Zeeburg, het Vrouwencafé, 
weggeefwinkel Sluis Super en textielatelier TEX. En er is 
een idee voor een buurtpers waarin kinderen schrijven 
over de ontwikkeling van de wijk. Wanneer budget 
noodzakelijk is of er huurkosten gemaakt moeten worden 
kunnen de bewonersinitiatieven ondersteund worden 
door Placemaking Gebiedsontwikkeling Sluisbuurt, 
subsidieregelingen van Stadsdeel Oost, Fonds voor Oost 
en Postcodeloterij Buurtfonds. Ook Urban Resort kan een 
aantal uren per week vrijmaken om bewonersinitiatieven te 
ondersteunen. 
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Daarnaast bieden samenwerkingen tussen de enorme 
variëteit aan programmapartners en bewoners kansen 
ƗƳ�ȆƊĀƊĜşİƹşƊŉІ�÷Ɨ�ǮƗƹĥǎ�ƗƳ�ĥşǎ�ƇƗƇİƊǎ�ĥİ�ĖǙǙƹǎƇƗİǄǎǙşƊ�
Baggerbeest al onderhouden door studenten uit de 
containerwoningen op het eiland onder begeleiding van 
studenten van Inholland en Placemakers Amsterdam.

6. Galeriefunctie
Makers van de broedplaats en studenten van de Rietveld 
academie en het Sandberg instituut toveren Het 
Baggerbeest en haar omgeving om tot een enorme galerie. 
Op het dak en in het gebouw, in de onderdoorgang en de 
binnentuin, maar bovenal op de zandvlakte verschijnen 
imposante standbeelden, portretten van eilandbewoners 
en tot de verbeelding sprekende quotes van 
woordkunstenaars. De makers laten zich hierbij inspireren 
door de omgeving van het eiland en de verhalen van haar 
bewoners. 

7. Crossover Festivals 
Festivals zijn mooie events waarin de huurders / makers 
en het publiek van Het Baggerbeest samen komen. We 
ĥİƊŷİƊ�ŕşİƹĖşŲ�ĀĀƊ�ŷƗƹǎİƹ�ĥǙƹİƊĥİ�ǎŕİĀǎİƹИ�İƊ�ȆżƇňİǄǎşǫĀżǄ�
en aan langer durende manifestaties / exposities in de 
beeldende kunst. Uitgaande van een overkoepelend 
thema is er een expositie waar verschillende activiteiten 
ĀĀƊ�ŷǙƊƊİƊ�ǮƗƹĥİƊ�ŉİżşƊŷǎ�İƊ�ǮĀĀƹ�İİƊ�ȆżƇƳƹƗŉƹĀƇƇĀ�
ĀĀƊ�ŉİŷƗƳƳİżĥ�ŷĀƊ�ǮƗƹĥİƊІ� �şŲ�ǄƳİĜşȆİŷİ�ĖİİżĥİƊĥİ�
kunst-participatie projecten kunnen er ook enkele 
theatervoorstellingen worden uitgekozen. Het idee 
is dus niet een festival dat elke dag alle activiteiten 
in Het Baggerbeest bepaalt, maar juist een festival 
dat samenhang over een langere tijd uitstraalt via een 
gemeenschappelijke deler / thema. 

3. Organisatie
De organisatie van de 
broedplaats
Het Baggerbeest wordt ontwikkeld en beheerd door 
Stichting Urban Resort Network. 
Urban Resort is met haar 20 broedplaatsen de grootste 
speler op de broedplaatsenmarkt van Amsterdam. 
Urban Resort wil herkenbare broedplaatsen opzetten 
die ruimte geven voor ontmoeting en verbinding middels 
een aantrekkelijk programma. Urban Resort werkt op 
basis van het bestuursmodel. Het bestuur van Urban 
Resort heeft de uitvoering uitbesteed aan haar directie 
en werkorganisatie. Urban Resort onderschrijft de 
Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit & 
Inclusie in haar taakuitoefening en past dit toe op de keuze 
van haar activiteiten, doelgroepen, personeel (inclusief 
de toezichthouders) en partners. De herontwikkeling 
van bestaande broedplaatsen en de ontwikkeling van 
nieuwe concepten bieden ons de kans om diversiteit en 
inclusie verder vorm te geven. Voorbeelden hiervan zijn de 
broedplaatsen De Kazerne en De Vlugt. Ook bij de keuze 
van partnerorganisaties, doelgroepen en activiteiten is 
diversiteit en inclusie een kernthema.

Urban Resort en Baggerbeest hanteren de 4p’s zoals 
beschreven in de Code Culturele Diversiteit & Inclusie 
als volgt: Het talentontwikkeling- en buurtProgramma 
ƹşĜŕǎ�ǽşĜŕ�ƗƳ�ǄƳİĜşȆİŷİ�ĥƗİżŉƹƗİƳİƊЁ�ǽƗĀżǄ�ƗǙĥİƹİƊЁ�
jongeren, statushouders en/of jong professionals. 
Partnersorganisaties die culturele diversiteit hoog in het 

Baggerbeest
Stichting Urban Resort Network

BOUW + FINANCIERING
Stichting UR Network

VERHUUR
Stichting UR Network

Toewijzing:

- Broedplaats coordinator/

UR

-Advies huurders

BEHEER
Stichting UR Network

PROGRAMMA

Jaarprogramma
- Inhoudelijk Team

- (Bespelers van de broedplaats)

Curator

Programmalijnen
- Samenwerkingspartners

Programmaraad
- Bespelers van de broedplaats

- Advies en ontwikkeling programma

Groot onderhoud
Installatie technisch

- Stichting UR Network

Klein onderhoud
Stiching UR Network
Terrein beheer

Team Bagger Beheer:

- Stichting UR Network

- Huurders

- Bar Baggerbeest

- Studenten

Groenbeheer
- UR

- Huuders

- Bewoners

- Studenten
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vaandel dragen worden verbonden aan het programma, 
met name talentontwikkeling biedt daarvoor kansen (denk 
aan de Rode Loper op School, Studio50nd en mogelijk 
ook Right About Now). Het Personeelsbeleid van Urban 
Resort is erop gericht dat de personele organisatie 
een afspiegeling wordt van de diverse Amsterdamse 
samenleving, dit beleid hanteren we ook in de organisatie 
van het Baggerbeest. De horeca Bar Baggerbeest gaat 
cultureel diverse talenten opleiden voor het vak met als 
doel dat ze later kunnen schitteren in toprestaurants. Om 
een cultureel divers Publiek te bereiken beginnen we bij de 
jongeren in de Sportheldenbuurt, contacten met het ROC/
IJburg en het IKC Zeeburgereiland zijn al gelegd. 

Bouw en ontwikkeling Urban Resort is aanvrager van 
ĥİ�ĖƹƗİĥƳżĀĀǎǄİƊǄǙĖǄşĥşİЁ�ǽşŲ�ǽĀż�ƗƗŷ�ĥİ�ȆƊĀƊĜşİƹşƊŉ�
aanvragen bij de bank en is vervolgens verantwoordelijk 
voor de realisatie. De bouw van een tijdelijk gebouw in 
nieuwbouw is een constructie waar heel wat bij komt 
kijken. De zoektocht naar de juiste materialen en gebruikte 
modulaire systemen vraagt om continue afstemming 
tussen de architect, opdrachtgever en bouwer. Daarom 
heeft Urban Resort, als opdrachtgever, ervoor gekozen het 
gebouw binnen een bouwteam te realiseren, aannemer(s), 
architect en opdrachtgever worden gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het te realiseren project. De architect 
Studio Valkenier zal de bouwbegeleiding op zich nemen. 
Het werk van Studio Valkenier sluit uitstekend aan bij Het 
Baggerbeest. Zij gaven onder andere vorm aan De Ceuvel, 
Hannekes Boom, Bret en het containerdorp in de Tuinen 
van Bret. Studio Valkenier beschikt over de bevlogenheid 
en de noodzakelijke hands-on ervaring om dit project tot 
een goed einde te brengen.

Verhuur In de aanvangsfase zal in overleg met 
ƳĀƹǎƊİƹƳĀƹǎşŲİƊ�ŕİǎ�ƳƹƗȆİż�ǫĀƊ� Wİǎ� �ĀŉŉİƹĖİİǄǎ�ǮƗƹĥİƊ�
vastgesteld. Bij de eerste huurdersselectie wordt 
mogelijk gebruik gemaakt van een selectiecommissie 
waarbinnen verscheidene disciplines en ambities zijn 
vertegenwoordigd. Tijdens de exploitatie wordt een 
broedplaats coördinator verantwoordelijk voor de verhuur 
ǫĀƊ�ĥİ�ƹǙşƇǎİǄІ��Ƴ�ĖĀǄşǄ�ǫĀƊ�ŕİǎ�ŕǙǙƹĥİƹǄƳƹƗȆİż�ǮşŲǄǎ�ĥİ�
coördinator nieuwe ruimtes toe aan kandidaat huurders 
en zal daarbij advies vragen aan de zittende huurders. We 
denken aan een gekozen huurders-vertegenwoordiger die 
adviseert vanuit de community van zittende huurders.

Beheer Urban Resort is eindverantwoordelijk en blijft 
gedurende de gehele exploitatie verantwoordelijk voor 
het groot-onderhoud; casco en installatietechnisch. Er 
zal voor het kleine onderhoud en terreinbeheer een Team 
Bagger Beheer worden georganiseerd bestaande uit 
huurders, studenten, Bar Baggerbeest en Urban Resort. 
Het groenbeheer is collectief georganiseerd, bewoners en 
huurders zijn gezamenlijk verantwoordelijk. 

Programma Het programma wordt ontwikkeld door 
cultuurinstellingen en de ontwikkelingskosten worden uit 
ĥİ�ǄǙĖǄşĥşİǄ�ǫĀƊ�ĥİ�ĖİǎƹİȃİƊĥİ�şƊǄǎİżżşƊŉİƊ�ĖİǎĀĀżĥІ� )İ�
samenwerking tussen verschillende programmapartners 
vereist coördinatie en inhoudelijke afstemming. Er 
wordt een programmaraad gevormd en de verschillende 
programma ambities worden samengesteld en 
gestroomlijnd door een programmacoördinator. De 
programmacoördinator zorgt ervoor dat de kwaliteit en 
de continuïteit van het programma worden gewaarborgd. 
Ook legt de programmacoördinator contacten met 
İǴǎİƹƊİ�ƳĀƹǎşŲİƊІ� )İ�ĜƗƟƹĥşƊĀǎƗƹ�ǮƗƹĥǎ�ŉİȆƊĀƊĜşİƹĥ�ĥƗƗƹ�
externe middelen, een bijdrage van de verschillende 
programmapartners en uit de exploitatie van de 
broedplaats. Er zijn reeds verkennende gesprekken 
gevoerd met het stadsdeel om een kwartiermaker te 
ondersteunen. Indien daarvoor onverhoopt geen externe 
ȆƊĀƊĜşĸżİ�ƇşĥĥİżİƊ�ĖİǄĜŕşŷĖĀĀƹ�ŷƗƇİƊЁ�ŷƗƇǎ�İİƊ�ŉƹƗǎİƹİ�
verantwoordelijkheid te liggen bij de programmaraad. Deze 
raad functioneert als een meewerkend adviesorgaan en is 
sturend in het bedenken en opzetten van de inhoud van het 
programma. Samenwerkingspartners en huurders nemen 
zitting in de programmaraad. We beginnen nu al met het 
ontwikkelen van de programma’s, zodat de fondsenwerving 
meteen kan starten. 

Strategische partners 
Placemakers en Urban Resort hebben samen een 
inventarisatie gemaakt van de verschillende partners 
van de broedplaats, zie bijlage 4. Ongeveer vijfentwintig 
partners zijn benoemd, een groep die nog substantieel gaat 
groeien. Partnerpartijen verbinden zich aan de broedplaats 
en leveren ieder een eigen bijdrage aan de doelstellingen 
van Het Baggerbeest: educatie/ontwikkeling, creatie, 
cultuurontwikkeling of presentatie. Er zijn op basis van de 
inventarisatie vier categorieën partners te onderscheiden: ICK Amsterdam (Broedplaats de VLUGT) © Jimena Gabriella Gauna

Dansers van ICK repeteren voor hun volgende voorstelling. 
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De dragers van de broedplaats kunnen individuen zijn of 
instellingen, zij hebben een vaste plek in de broedplaats en 
leveren op eigen kracht een bijdrage aan de doelstellingen, 
de programmering en de activiteiten van Het Baggerbeest. 
Drie dragers worden toegelicht aangezien zij zich reeds 
verbonden hebben. 

                  Bar Baggerbeest  zal de horeca voorzien. Ze zijn een 
İƹǫĀƹİƊ�İƊ�ȆƊĀƊĜşİİż�ĥƹĀĀŉŷƹĀĜŕǎşŉİ�ƳĀƹǎƊİƹІ� )İ�ǙşǎĖĀǎİƹǄ�
zullen hun culturele netwerk gebruiken om vanaf dag één 
een brede live programmering neer te zetten op het try-out 
podium en festivals te ontwikkelen in samenwerking met 
andere partijen in de broedplaats. 

 Sluislab/Inholland  zal zich met haar LivingLab, 
Sluislab vestigen in Het Baggerbeest en is nu al gestart 
met tijdelijke initiatieven in de Sluisbuurt. 

 Cultuurhuis-Oost  zal zich inzetten voor het 
talentontwikkelingsprogramma.

De initiatiefnemers  zijn kunstenaars uit de broedplaats en 
ĀĜǎşİǫİ�ĖİǮƗƊİƹǄІ� 4ƹ�şǄ�ȆƊĀƊĜşĸżİ�ƗƊĥİƹǄǎİǙƊşƊŉ�ƊƗĥşŉ�
om hun initiatieven te realiseren. Op dit moment staan 
hier voornamelijk initiatieven van buurtbewoners, maar 
natuurlijk worden initiatieven van de kunstenaars hier zo 
snel mogelijk ook deel van. In de volgende fase zal Urban 
Resort samen met haar partners de kunstenaars betrekken 
bij de ontwikkeling van de broedplaats.

Programmapartners  kunnen zich in de broedplaats 
vestigen, maar dit is niet noodzakelijk, wel werken ze actief 
samen met Het Baggerbeest aan de activiteiten in en om 
de broedplaats. 

De financiële partners  verbinden zich aan de broedplaats 
ĥƗƗƹ�ǎİ�şƊǫİǄǎİƹİƊ�Ɨň�ǎİ�ȆƊĀƊĜşİƹİƊІ��Ɨŷ�ŷǙƊƊİƊ�ǽşŲ�
ƳƹƗŉƹĀƇƇĀƗƊĥİƹĥİżİƊ�ȆƊĀƊĜşİƹİƊІ�MİĖşİĥǄƗƊǎǮşŷŷİżşƊŉ�
Sluisbuurt heeft al aangegeven dat zij zodra het gebouw 
er staat bereid is het buurtprogramma te ondersteunen. 
Stadsdeel Oost zal waarschijnlijk een eenmalige bijdrage 
doen aan het gebouw en overweegt het programma te 
ondersteunen. In de komende maanden gaat Urban 
³İǄƗƹǎ�ǄĀƇİƊ�Ƈİǎ�ĥİ�ƳĀƹǎƊİƹǄ�ƗƳ�ǽƗİŷ�ƊĀĀƹ�Ƈİİƹ�ȆƊĀƊĜşĸżİ�
middelen bij fondsen zoals Stichting Doen, VSB fonds en 
het AFK. Daarnaast wordt er gekeken naar investeringen 
van projectontwikkelaars. 
 

Bar baggerbeest

Urban ResortWe The City

Theaterschool TIJ
Montessori 
Lyceum A’dam

Cultuurhuis Oost/
EAST&

InHolland

DRAGERS

Cinema Zeeburg
Museum Grafische 
Vormgeving

Affect Lab

Sluis super

Woman Skate 
the World

Vrouwen 
Cafe

Tex Atelier
INTITIATIEFNEMERS

PROGRAMMAPARTNERS

FINANCIELEPARTNERS

Urban Connectors

Vreedzame Wijk

Alaska

Arcam

Sandberg

Rietveld

Cburg College

Krakeling

Fondsen
Gemeente 
Amsterdam Ontwikkelaars
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4. Gebouw & 
Ruimtegebruik
Het Baggerbeest bestaat uit vier paviljoens die met elkaar 
verbonden zijn door een binnentuin (zie bijlage 1). Deze 
Binnenhof is het kloppend hart van Het Baggerbeest. Voor 
gebruikers en bezoekers is dit de entree, hier kom je elkaar 
tegen en hier kan je in de zomer genieten van optredens op 
het kleine buurtpodium. De meeste CAWA-ateliers komen 
in de twee noordelijke paviljoens. Als kunstenaar vind je 
hier een goede en rustige werkplek en - van groot belang 
- licht op de noordzijde. In de twee zuidelijke paviljoens 
komen de publieksfuncties; de horeca met een terras, de 
workshopruimten en de multifunctionele zaal. Deze zaal 
is geschikt voor theaterrepetities en producties, maar ook 
voor zakelijke bijeenkomsten en kleine voorstellingen tot 
maximaal 50 bezoekers. 
Het Baggerbeest is goed bereikbaar met haar ligging 
recht tegenover de tramhalte Zeeburgereiland. Vanaf 
het derde kwartaal 2022 kan je ook met de pont naar 
Oostelijk Havengebied varen. De   zuidoosthoek van de 
Sluisbuurt dient de komende tien jaar als placemaking 
terrein. Het Baggerbeest staat midden op dat terrein 
waar buurtinitiatieven en kunstenaars projecten kunnen 
initiëren in de openbare ruimte, zoals een groentetuin, 
kunstinstallaties, etc.
Als de eerste gebouwen af zijn ligt Het Baggerbeest aan 

de ontsluitingsweg van de nieuwe buurt. Alle toekomstige 
ĖİǮƗƊİƹǄЁ�ĥƗĜİƊǎİƊ�İƊ�ǄǎǙĥİƊǎİƊ�ȆİǎǄİƊ�Ɨň�żƗƳİƊ�ǄǎƹĀŷǄ�
langs het Baggerbeest. 

Voor bewoners op IJburg en Zeeburgereiland zijn er 
nauwelijks culturele voorzieningen terwijl de behoefte 
daaraan groot is. Dat zien we bijvoorbeeld in het 
enthousiasme voor Lola Land, maar ook in een artikel van 
het Parool waarin wordt beweerd dat Zeeburgereiland 
een intens saaie toendra is * . Gelukkig worden er in 
de komende jaren meerdere culturele voorzieningen 
toegevoegd aan het Zeeburgereiland. In de voormalige 
(riool)silo’s komen een bioscoop en theateroefenruimten 
(2024). Voor het Baggerbeest is het belangrijk dat 
bezoekers het eiland weten te vinden, want zo ontstaan 
er kansen op samenwerkingen, zoals gezamenlijke 
voorstellingen en festivals. Als we het hebben over het 
trekken van andere Amsterdammers denken we groter 
dan alleen de buren uit IJburg. Voor bewoners uit de hele 
stad heeft het boottochtje vanaf het centraal station de 
potentie om een aangename zondagmiddag activiteit 
worden. In het aanbod voor jongeren richten we ons naast 
Zeeburgereiland ook op de Indische Buurt (Oost). De 
inzet is dat Het Baggerbeest vanaf het eerste begin een 
brugfunctie vervult in dit deel van de stad en dat het publiek 
vanaf de aanvang een afspiegeling vormt van de diverse 
stadswijk die de Sluisbuurt gaat worden.

* Parool (2020): Het Zeeburgereiland: een intens saaie toendra met 5000 

woningen. Gevonden via:  https://www.parool.nl/amsterdam/het-intens-

saaie-zeeburgereiland-een-toendra-met-5000-huizen~b27e3587/

InHolland | Sluislab

Studenten van InHolland  werken aan Sluislab. Sluislab is een plek voor sociale innovatie op Zeeburgereiland. Studenten, onderzoekers, eilanders en 
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Het Baggerbeest wordt 3004 m2 BVO en 2374 m2 WO 
groot. Bij de bouw worden gebruikte materialen en 
modulaire eenheden ingezet, vergelijkbaar met TreeHouse 
op de NDSM-werf. In de constructie van de broedplaats 
wordt zoveel mogelijk gewerkt met hergebruik om aan te 
sluiten bij de ambities van de Sluisbuurt. Denk aan de 
opvang van regenwater en vergroening van de stedelijke 
omgeving. De Sluisbuurt wordt namelijk een duurzame 
stadswijk en in Het Baggerbeest zal nagedacht en 
gesproken worden over het behoud van de aarde en het 
belang van volgende generaties.
De bouwkosten zijn in het afgelopen jaar explosief 
gestegen, door de hausse in de bouwsectoren en de 
coronacrisis. Zelfs de blokkade van het Suezkanaal speelt 
een rol. Samen met studio Valkenier heeft Urban Resort 
een verkenning uitgevoerd naar verschillende gebruikte 
modulaire eenheden en verplaatsbare gebouwen. Er is 
gekozen om drie van de vier gebouwen te realiseren met 
‘Living containers’ van fabrikant Jan Snel (2.530 m2 BVO). 
Het laatste gebouw bestaande uit de horeca en de zaal 
komt tot stand door een deel van de bijgebouwen van 
de IJdoornschool in Noord (459m2 BVO) te verplaatsen 
naar de Sluisbuurt. Het is niet zeker of deze units ook het 
uiteindelijke gebouw gaan vormen, maar ons onderzoek 
biedt de zekerheid dat meerdere combinaties mogelijk zijn 
om het gebouw (vrijwel) binnen het budget te realiseren. 

In bijlage 1 zijn de vier gebouwen ingetekend. Gebouwen 
A,B en C bestaan uit containers van Jan Snel. De 
gebouwen bestaan uit drie bouwlagen. Iedere container 
bestaat uit twee kleine vertrekken van 13m2 die in het 
midden doorsneden zijn door een gemeenschappelijke 
gang. Voor kunstenaars die voornamelijk achter een 
computer zitten is dat een uitstekend formaat; als 
werkatelier zijn deze vertrekken niet geschikt. Urban Resort 
zal containers zoveel mogelijk koppelen om vertrekken van 
26m2 te creëren, er worden 32 containers gekoppeld. Voor 
grotere werkateliers en workshopruimten worden lokalen 

gerealiseerd van 45m2. We maken gebruik van de voetprint 
van de aangeboden eenheden, zodat de montagekosten zo 
laag mogelijk blijven.
Gebouw 4 bestaat uit ‘noodlokalen’ van de IJdoornschool 
die we geschikt gaan maken als horecaruimte (350m2). 
Daarnaast is er een kleine activiteitenruimte die we 
opbouwen tot multifunctionele ruimte (± 80 m2). 

Het beoogd CAWA percentage is 54% van het WO, 
ofwel 1.275m2 WO CAWA ruimten. Kunstenaars worden 
geselecteerd op hun beroepsmatige kwaliteit en de 
bereidheid om vanuit hun beroepsmatige interesse een 
bijdrage te leveren aan de lerende broedplaats en de 
ontwikkeling van de Sluisbuurt. CAWA ruimten kosten 
tussen de €200,- (13m2) en € 400,- (26m2) all-in per maand. 
Naast de CAWA werkruimten wordt 600m2 aan werkruimte 
verhuurd aan culturele instellingen, maatschappelijke- en 
buurtinitiatieven en creatieve bedrijven. Er komen minimaal 
vier workshopruimten voor de projectmatige werksessies 
van de onderwijsinstellingen. Niet CAWA-ruimten kosten 
tussen de €250,- en €500,- per maand. 
De horeca zal bestaan uit een grote ruimte van 
350m2. Er komt een klein podium in de horeca voor 
nachtprogrammering en lezingen. De multifunctionele zaal 
ligt in hetzelfde gebouw en wordt verbonden met de horeca. 

De Sluisbuurt wordt een 
duurzame stadswijk en in Het 
Baggerbeest zal nagedacht 
en gesproken worden over het 
behoud van de aarde en het 
belang van volgende generaties.

5. Financiën
Urban Resort ziet in de realisatie van Het Baggerbeest 
een uitstekende mogelijkheid om een broedplaats te 
verankeren in de Sluisbuurt. De rekensom om een tijdelijke 
broedplaats in nieuwbouw levensvatbaar uit te voeren was 
geen eenvoudige, maar met de bijgevoegde investerings- 
en exploitatiebegroting (bijlage 3) kunnen we een haalbaar 
Baggerbeest presenteren. 

De begroting is opgesteld op basis van de realisatie 
van het gebouw met containers en noodlokalen van de 
IJdoornschool. We verwachten dat dit ook het uiteindelijke 

ontwerp zal worden, maar dat is nog niet zeker. Op basis 
van onze studie en het doorrekenen van andere partijen 
zien we voldoende lucht in de begroting om te kunnen 
schakelen. Bovendien zullen er voldoende alternatieven 
beschikbaar zijn / komen.  
De uitdaging is een broedplaats met de gewenste 
uitstraling, programma en haalbaarheid neer te zetten. 
Gebiedsontwikkeling Sluisbuurt levert een essentiële 
bijdrage van 2 ton om Het Baggerbeest dat we voor ogen 
hebben te realiseren. 
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Investeringskosten begroting
De investeringsbegroting is gebaseerd op een 
kostencalculatie van Skaal (bouw economisch 
ĀĥǫşİǄĖǙƹİĀǙЕЁ�İİƊ�ǄǎǙĥşİ�ǫĀƊ�½ǎǙĥşƗ�åĀżŷİƊşİƹЁ�ƗȃİƹǎİǄ�ǫĀƊ�
aannemers en waar nodig hebben we het aangevuld met 
ervaringscijfers van Urban Resort.

Bouwkosten
De bouwkundige werken bestaan uit de 
hoofddraagconstructie, het transport,  montage/
demontage en de fundering van het gebouw. De kosten 
voor de hoofddraagconstructie bestaat uitsluitend uit de 
kosten voor de aanschaf van de containerunits van Jan 
Snel à € 364.000,-. De noodlokalen kunnen we omniet 
gebruiken. De in totaal 84 Jan Snel containers bestaan uit 
7 sanitaire containers à €5.250,- en 77 ‘living containers à 
€4.250,- per stuk. 
Voor demontage van de Snel containers zijn geen kosten 
gerekend, aangezien deze zonder kosten verplaatsbaar 
zijn. Bij de IJdoornschool zijn wel enige demontage 
werkzaamheden noodzakelijk. De meeste kosten zitten in 
de afwerkingskosten. De inschatting van Studio Valkenier 
is dat voor de dak-, gevel-, binnenwandafwerking en het op 
maat maken van de noodlokalen en de containers 4,5 ton 
nodig is. 
Voor de funderingsconstructie zijn stelconplaten als 
uitgangspunt genomen, een sondering moet uitwijzen of 
dit voldoende is, of dat extra fundering noodzakelijk is in de 
vorm van poeren. 

Installatiekosten zijn bepaald op basis van de calculatie van 
½ŷĀĀż�İƊ�ƗƳ�ĥİ�Ɨȃİƹǎİ�ǫĀƊ�qĀƊ�½ƊİżІ� )İ�şƊǄǎĀżżĀǎşİŷƗǄǎİƊ�
bestaan uit een werktuigbouwkundig deel (water en 
verwarming) en de elektrotechnische installaties (internet, 
elektra en bmi). De totale kosten zijn geraamd op iets meer 
dan 4 ton. 

Indirecte Bouwkosten

Dit zijn de algemene uitvoeringskosten en diversen. 
Algemene uitvoeringskosten zijn op 100 per BVOm2 
gesteld, algemene bedrijfskosten op 7,5 procent over 
alle bouwkosten en de winst risico op iets minder dan 
4 procent over alle bouwkosten (inclusief uitvoerings- 
en bedrijfskosten). Tenslotte is er rekening gehouden 
met zaken die nog nadere uitwerking behoeven zoals 
installaties, inrichting en de bouwkundige werken (à 63k.).

Het onvoorzien is op advies van Skaal op 3% van 
de volledige directe en indirecte bouwkosten gezet. 
Dat is redelijk gezien de opstelling van de indirecte 
uitvoeringskosten. Het totale ‘onvoorzien’ (€71.193) plus de 
post ‘nader te detailleren’ (€63.402) biedt in totaal bijna € 
135.000 euro ruimte om tegenvallers in de bouwkosten op 
te vangen.

In Bijkomende kosten (400)  zijn de adviseurskosten 
zoals de architect, installateur, constructeur en 
projectmanagement opgenomen en de ‘aankledingskosten’ 
van het Baggerbeest (totaal 3 ton). We gaan er nu vanuit 
dat de aankleding van het Baggerbeest buiten de opdracht 
van de aannemer zal vallen en we die opdracht geven aan 
een aantal creatieve makers. Onder de aansluitkosten 
vallen de kosten voor de aansluiting van het internet, 
elektra, riool en water.

De totale investeringssom komt op €2.507.178. 

Sluislab tuintjes 2021

Sluislab werkt met Urban Resort aan de realisatie van het Baggerbeest: de broedplaats die als eerste in de Sluisbuurt verrijst. Het is de volgende 

plek waar we neerstrijken om de verbinding te maken tussen onderwijs, de creatieve industrie en het lokale leven.  Terwijl nog gezocht wordt naar de 

bouwstenen voor het Baggerbeest, staat in de Sluisbuurt al een klein baggerbeestje: een tuintje van big bags, niet met zand of bouwafval, maar met met 

groente en fruit. Sluislab plantte het eerste zaadje, buurtbewoners pakten het op.
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Exploitatiebegroting
De Baten  bestaan uitsluitend uit huurinkomsten. De 
jaarlijkse huurinkomsten zijn berekend op €397.140 per jaar. 
De belangrijkste lasten zijn: de grondhuur aan de gemeente 
en het onderhoud van het gebouw. We verwachten hogere 
onderhoudslasten dan in onze meeste broedplaatsen 
aangezien Urban Resort zowel verantwoordelijk is voor 
het eigenaarsdeel van het onderhoud, het casco, als het 
ǫİƹŕǙǙƹĥİƹǄĥİİżІ� )İ�ŲĀĀƹżşŲŷǄİ�ĀȇƗǄǄşƊŉ�ǫĀƊ�ĥİ�żİƊşƊŉ�şǄ�Э�
183.444. 
De beheerkosten bestaan ten eerste uit een technisch 
beheerder die in de eerste jaren dagelijks aanwezig 
is (1 fte). Uiteindelijk verwachten we een gemiddelde 
aanwezigheid van drie dagen op basis van de gehele 
exploitatie periode (0,6 fte). Daarnaast is er een 
broedplaats coördinator die dagelijks aanwezig is (1 
fte). De coördinator is verantwoordelijk voor de verhuur 
van de ruimten en het aanjagen en coördineren van het 
programma. Onze ambitie is dat de programma coördinatie 
een fulltime functie wordt en dat de verschillende dragers 
ĥİǽİ�ƳİƹǄƗƗƊ�ȆƊĀƊĜşİƹİƊІ� Wİǎ�ǄǎĀĥǄĥİİż�ƗǫİƹǮİİŉǎ�
om in ieder geval het eerste jaar een programmeur 
te bekostigen. Voor bedrijfsvoering; management en 
ȆƊĀƊĜşĸżİ�ĀĥƇşƊşǄǎƹĀǎşİ�şǄ�İİƊ�ĥĀŉ�şƊ�ĥİ�Ǯİİŷ�ĖİŉƹƗƗǎ�ДϪЁϬ�
fte). De totale beheerderskosten zijn gemiddeld over de 
9,5 exploitatie jaren €71.495,20 per jaar. In deze kosten 
zijn reeds de gemaakt ontwikkelkosten opgenomen (van de 
afgelopen 1,5 jaar) aangevuld met de ontwikkelkosten voor 
het komende jaar (zoals werving en selectie, community 
management, opzet van de verhuur en de inzet van 
technisch beheer tijdens de bouw).

Straatzinnen Frederike Top Design & Gershwin Bonevacia (Broedplaats HW10) © TomBaas

Frederike Top Design is een Amsterdamse productontwerper gespecialiseerd in verlichting en gevestigd in HW10. Met het project Straatzinnen is een 

sociale lichtinstallatie ontworpen die in de openbare ruimte is geïnstalleerd. Stadsdichter Gershwin Bonevacia heeft op basis van opgehaalde input uit 

de buurt de tekst bedacht: Meer als jou - Dat jij meer - Bent van mij. 

4ƹ�şǄ�İİƊ�ĖǙȃİƹ�ƗƳŉİƊƗƇİƊ�ǫĀƊ�şİǎǄ�ƇşƊĥİƹ�ĥĀƊ�ϫϪёЁ�ĥİǽİ�
ĖǙȃİƹ�ĖİǄǎĀĀǎ�Ǚşǎ�żİİŉǄǎĀƊĥ�Дċ�ь�ϮёЕ�İƊ�İİƊ�ĖǙȃİƹ�ǫƗƗƹ�
overige onvoorzien (à ± 5%).

Gebiedsontwikkeling Sluisbuurt levert een bijdrage 
van €200.000,- in de bouwkosten ten behoeve van de 
aankleding van het gebouw. 

We vragen een broedplaatsensubsidie  aan op basis van 
een WO van 2.374 m2 waarbij 54 % van het vloeroppervlakte 
wordt toegewezen aan CAWA getoetste kunstenaars. 
Het totale gevraagde subsidiebedrag is daarmee 
€564.460,-. 

Resultaat: De beide subsidies van gebiedsontwikkeling en 
broedplaatsen dekken de volledige onrendabele top van de 
begroting, het resultaat is na 9,5 jaar € 42.993 euro. 

Zelfwerkzaamheid 
Van gebruikers in de broedplaats wordt gevraagd dat zij 
zich inzetten voor de doelstellingen van de broedplaats. 
Dat kan als drager, initiatiefnemer of programmamaker. Je 
kan meewerken in het Bagger beheer team, meebouwen 
aan het Baggerkunstwerk op het dak van de broedplaats 
en meewerken in Bar Baggerbeest. Baggerbeest hanteert 
de fair practice code en kunstenaars worden fatsoenlijk 
betaald voor hun uren inzet.
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Bijlage 2 Beschrijving van partners 
 

 
 
1. Dragers 
Dragers hebben een eigen plek op de broedplaats en leveren op eigen kracht een bijdrage aan de 
programmering en activiteiten van de broedplaats. 
 
Bar Baggerbeest komt voort uit een samenwerking tussen de muzikale programmeurs en communitybuilders 
van De Ruimte en horecatijgers van het Ambassadehotel, die eerder samen ervaring opdeden met cafe-
restaurant Haas en Popi op IJburg. Het belang van een gezellige ontmoetingsplek in een nieuwbouwwijk 
moet niet worden onderschat. Hierbij biedt Bar Baggerbeest meer dan alleen goede horeca, en neemt zij 
een belangrijke rol in de programmering. Doelgroep zijn zowel de bewoners en studenten op 
Zeeburgereiland als Amsterdammers uit de rest van de stad. 
 
InHolland opent in 2024 een locatie in de Sluisbuurt voor 6000 studenten van onder andere de faculteit 
Creative Business. Via het SLUISlab nemen zij nu al, als één van de eerste partijen, een actieve rol in de 
ontwikkeling van de wijk. Sluislab is een plek en programma voor sociale innovatie op 
Zeeburgereiland/sluisbuurt, geïnitieerd door Hogeschool Inholland. Sluislab initieert en organiseert 
samenwerking in sociale innovatie: Onderzoekers, studenten, creatieve makers, eilandbewoners en 
ondernemers werken in Sluislab samen in ontwerpende onderzoeksprojecten en geven zo al 
experimenterend en lerend vorm aan een nieuw stuk stad.  
Sluislab is dus niet een regulier onderwijsprogramma voor studenten van Inholland, maar een stadslab 
waar ook studenten kunnen leren door samen met anderen (onderzoekers, creatieve makers, bewoners) 
ontwerpend onderzoek naar en voor de buurt en het eiland te doen. Omdat we daadwerkelijk impact willen 



hebben in de buurt hebben we gekozen voor ontwerpend onderzoek waarbij we ideeën, uitkomsten van 
onderzoek, suggesties, ervaringen en wensen van bewoners of professionals daadwerkelijk uitproberen in 
de buurt en zo van elkaar leren. In dit onderzoekende proces van maken en uitproberen willen we de 
samenwerking met kunstenaars en creatieve makers, naast die van onderzoekers en bewoners, graag 
verder ontwikkelen en uitbouwen. Baggerbeest biedt als plek en als programma een uitgelezen kans om die 
samenwerking tot stand te brengen. Het sluit bovendien aan op hun visie op onderwijs, waarin leren vooral 
buiten het klaslokaal plaatsvindt. Juist door kennis toe te passen in praktische opdrachten en studenten mee 
te laten werken aan o.a. beheer, productie en programmaontwikkeling van de broedplaats worden zij 
klaargestoomd voor de beroepspraktijk.  
 
Cultuurhuis Oost/ EAST& is een cultuurhuis in Amsterdam-Oost waar verbindingen worden gelegd tussen 
buurtbewoners, cultureel en maatschappelijk aanbod en de vele talentvolle en diverse makers die het 
stadsdeel rijk is. Een pro-actief en inclusief initiatief dat gebruik maakt van het reeds aanwezige cultureel 
kapitaal met de openbare ruimte als voornaamste speelveld. De haard die het huis verwarmt is een 
bescheiden eigen werkplaats in de nieuwste buurt van het stadsdeel waar uitproberen en community 
bouwen centraal staan.  
 
Bij Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) is de ontwikkeling van het kind tot volwassene belangrijker dan de 
cijferlijst op het diploma. Bovendien is er bijzondere aandacht voor kunst en cultuur; naast de reguliere 
kunstvakken is er de MLA Academie, waarbinnen leerlingen zelf een aantal vakken en workshops volgen op 
het gebied van kunst, zoals textiel workshops, zelf een film maken of juist filosoferen over kunst. Op het 
Baggerbeest kunnen leerlingen hun ideeën en kennis verbinden met de praktijk en bijdragen aan de 
galeriefunctie door hun werk tentoon te stellen. 
 
Theaterschool TIJ biedt al 15 jaar theaterles aan kinderen tussen 4 en 18 jaar op IJburg en Zeeburgereiland. 
En met succes, waardoor de school uit haar jas is gegroeid en op zoek is naar een nieuwe plek. Vanuit het 
Baggerbeest zal TIJ lessen geven en optredens geven in de zaal, waarmee zij een belangrijke rol in het 
cultuureducatieve programma van de broedplaats neemt. In verhalen kan tevens verbinding met de 
ontwikkeling van de wijk worden gelegd, waarmee TIJ ook een rol vervult in het sociaal-artistieke 
programma.  
 
Muziekschool Amsterdam is de grootste muziekeducatie aanbieder van Amsterdam, met programma’s voor 
alle leeftijden en niveaus. Vrijwel ieder instrument en muziekstijl komt aan bod. De muziekschool heeft 
momenteel een kleine locatie op IJburg maar loopt hier tegen de grenzen aan. In het Baggerbeest draagt 
de Muziekschool met lesprogramma’s bij aan de cultuureducatieve programmalijn.  
 
MK24 is een kunsteducatiecentrum dat volwassenen een breed aanbod aan disciplines bijbrengt; van 
beeldende kunst tot etsen en grafische vormgeving. MK24 wil vanwege wachtlijsten uitbreiden en zal 
hiervoor workshopruimtes huren in het Baggerbeest.  MK24 vormt met TIJ en de Muziekschool de kern van 
het cultuureducatie programma in het Baggerbeest.  
 
We The City ziet de stad als een gedeeld canvas en ontwikkelt concepten die aandacht genereren en zorgen 
voor levendigheid en ontmoeting. We The City heeft ervaring in samenwerking met projectontwikkelaars en 
wil zich binnen het Baggerbeest vooral richten op het sociaal-artistieke programma door verbindingen te 
leggen tussen studenten, creatieve makers en de omgeving. Van Bankjescollectief tot Boiling, hiermee komt 
zowel het Baggerbeest als de buurt tot leven. 



 
Gerrit Rietveld Academie wil zich graag als programma partner verbinden aan Baggerbeest, studenten van 
het Rietveld zullen interventies plegen in en rondom het Baggerbeest. En zal deelnemen aan het 
onderzoeksprogramma COECI, in samenwerking met Inholland en Sandberg. En tenslotte zou in 
samenwerking met het Rietveld haar Alumni een werkruimte kunnen worden toegewezen in de broedplaats. 
 
Sandberg Instituut Het Sandberg Instituut wil zich graag als programma partner verbinden aan 
Baggerbeest, ze zijn reeds gevestigd in de buurt en op het placemaking terrein. Ze overwegen om 
workshopruimten te huren voor eindprojecten met studenten en wordt net als het Rietveld onderdeel van de 
educatieve onderzoeksprogramma (Coeci). En net als met Gerrit Rietveld Academy is Sanderberg 
geïnteresseerd om in samenwerking Alumni voor te dragen voor een werkplek in de broedplaats. 
 
2. Buurtinitiatieven 
Dit zijn actieve bewoners met een eigen initiatief die een vaste plek innemen op de broedplaats en 
daarnaast ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun initiatief. 
 
Cinema Zeeburg is een collectief van bewoners dat samen filmavonden organiseert in de zaal van het 
Baggerbeest. Dit draagt bij aan de buurtfunctie en maakt van de broedplaats een aantrekkelijke en 
laagdrempelige ontmoetingsplek voor bewoners. De selectie van films en organisatie van de avonden liggen 
in handen van het collectief, waarbij zij financieel worden ondersteund door Stadsdeel Oost.  
 
Het Vrouwencafé is een samenwerkingsverband van vrouwen op het Zeeburgereiland die behoefte hebben 
om samen te komen om in alle vrijheid het gesprek aan te gaan met elkaar. Dit gebeurt tijdens de 
maandelijkse hightea middagen, waarbij ook regelmatig bijzondere optredens of lezingen over 
onderwerpen als vrouwen in de literatuur worden georganiseerd. Door hen een ruimte te bieden in het 
Baggerbeest wordt de buurtfunctie versterkt en een divers publiek naar de broedplaats getrokken. 
 
Sluis Super is een vernieuwende combinatie van voedselbank en weggeefwinkel. Het werkt als een echte 
winkel en restaurant; alleen is alles gratis. Hiermee biedt het Baggerbeest een belangrijke functie voor  een 
onzichtbare groep armen op IJburg en Zeeburgereiland. Sluis Super wordt gefinancierd via het 
voedselbanknetwerk. Het team vrijwilligers runt de winkel, deelt de maaltijden uit en gaat op zoek naar 
voedsel dat overblijft in horeca en bij supermarkten in de omgeving.  
 
TEX Atelier legt de verbinding tussen nieuwkomers en buurtbewoners door hen samen kleding te laten 
maken in textielworkshops. Door samen te werken aan een mooi kledingstuk ontstaat verbroedering en een 
laagdrempelige basis om in gesprek te gaan. Juist op Zeeburgereiland is dit een belangrijk initiatief, omdat 
hier veel statushouders woonachtig zijn. Het versterkt daarmee de buurtfunctie van het Baggerbeest. 
 
Het Museum voor Grafische vormgeving is een initiatief van Richard Niessen. Hier zijn tentoonstellingen van 
ontwerpers, worden presentaties gegeven over het vakgebied en kunnen vormgevers elkaar ontmoeten en 
kennis uitwisselen.  
 
Affect Lab is een initiatief van Klasien Zandschulp en Nathalie Dixon. Met behulp van apps proberen ze 
mensen aan het denken te laten zetten over hoe ze effect hebben op hun omgeving en hierdoor worden 
beïnvloed. Een voorbeeld is Good Neighbour, waarbij je op tour wordt meegenomen door een buurt terwijl je 
instructies krijgt vanuit een neighbourhoods watch app group.   



 
De Mythologische Bouwplaats van Hewald Jongenelis en Sylvie Zijlmans werkt aan creatieve performances 
in de openbare ruimte. Eilandbewoners spelen hierbij een belangrijke hoofdrol; zij denken mee over de 
inhoud van de performance en treden ook zelf op. Hewald en Sylvie werken momenteel aan een voorstelling 
op het eiland, waarbij de alomtegenwoordige wind centraal staat.  
 
Women Skate The World organiseert ontmoetingen tussen vrouwen om samen te leren skaten elkaar te 
ontmoeten en te werken aan hun zelfvertrouwen. Oprichter Nanja van Rijsse woont op Zeeburgereiland en 
wil ook hier ontmoetingen organiseren. Daarnaast werkt ze aan een programma voor skatefilms waar ook 
vrouwen een centrale rol spelen.  
 
De Poort van Amsterdam van Anke van Ravenstijn is een bijzondere werkplaats waar bewoners leren om de 
handen uit de mouwen te steken en samen mooie dingen bouwen voor het eiland.  Mensen kunnen er terecht 
voor creatieve workshops en het repareren van hun eigen apparaten, zodat die langer meegaan. Door 
samen te bouwen leren bewoners elkaar ook meteen kennen.  
 
3. Programmapartners  
Deze partijen hebben geen vaste plek op de broedplaats, maar werken wel actief samen met het 
Baggerbeest aan activiteiten in en om de broedplaats. 
 
De Krakeling is een theater met diverse voorstellingen voor kinderen, die soms op locatie worden uitgevoerd. 
Ook bij het Baggerbeest wil De Krakeling theatervoorstellingen voor kinderen realiseren, zoals Joris in de 
Walvis - een verhaal dat bovendien verschillende culturen verbindt. 
 
Cburg College is een vmbo-school op Zeeburgereiland met verschillende beroepsrichtingen: Media, 
Vormgeving & ICT, Economie & Ondernemen en Dienstverlening & Producten. Een broedplaats in de buurt 
geeft hen de kans om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur; docenten zetten hiervoor graag 
projecten met een praktische inslag (o.a. fotografie) op in samenwerking met partijen in de broedplaats.  
 
De Vreedzame Wijk heeft het doel om de relaties en het onderling contact tussen bewoners te verbeteren en 
mensen op een vreedzame manier met elkaar omgaan. Vreedzaam realiseert dit door buurtbijeenkomsten 
te organiseren en trainingen te geven over hoe je op een goede manier kunt communiceren.  
 
Dynamo is een grote welzijnsorganisatie in Amsterdam en beheert de buurtkamer op Zeeburgereiland. 
Beheerder Rasmus wil zich graag inzetten als sleutelfiguur om meer kwetsbare buurtbewoners met de 
broedplaats te verbinden en bijdragen aan een divers en laagdrempelig programma voor de buurt.  
 
Pop-up City werkt op het raakvlak van stedebouw en communicatie. Zij bedenken creatieve oplossingen voor 
gebouwen, buurten en landschappen en gebruikt daarbij een breed palet van aansprekende 
concepten. Ook organiseren zij Pecha Kucha avonden waar een groot aantal sprekers in korte presentaties 
vertellen over hun werk of project. Hiermee leveren zij een bijdrage aan de sociaal-artistieke programmering 
in het Baggerbeest. 
 
Urban Connectors werkt samen met besluitvormers en veranderaars aan weerbare, rechtvaardige en 
duurzame steden. Dit doen ze middels participatieve trajecten waarbij de deelnemers een nieuwe 
vaardigheid leren of waarbij verschillende partijen samenkomen om een vraagstuk op te lossen.   




