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VOORWOORD 
De Ceuvel staat er. Op vervuild terrein wat in een economisch 

betere tijd gesaneerd zou worden. Op initiatief van de Gemeente 

Amsterdam en Noordwaarts werd de grond ons eind 2012  

gedurende 10 jaar ter beschikking gesteld.

Wij zijn een groep (landschaps-)architecten, kunstenaars, 

ambachtslieden, sociale ondernemers, fotografen, horeca-onder-

nemers, mediamensen, creatieve storytellers en vele anderen.  

Wij werken in deze tweedehandse en afgeschreven woonboten 

die zijn omgebouwd tot prachtige      werkruimten.

In onze zuiverende tuin geven wij onze gezamenlijke ambitie 

vorm rond drie pijlers: (ver)bouwen, duurzaamheid en water. De 

vervuilde grond is vanaf de eerste dag ingeplant met bodemreini-

gende planten: een mix van grassen en wilgen. Onze boten staan 

op het land in plaats van gefundeerd in het land. Onze riolering 

is vervangen door compost-toiletten. En ons grijs-water systeem 

(afwaswater) vloeit na filtratie pas weer terug in de grond. Zo hopen 

we na 10 jaar de grond een stukje schoner terug te geven aan de 

gemeente Amsterdam.

De Ceuvel staat er. Maar het is nog lang niet af. Sterker nog, we zijn 

pas net begonnen. We mogen in deze speeltuin nog jaren spelen. 

Spelen in onze CleanTech Playground die we in 2015 openden. 

We hebben er net pas twee gehad. We leren hier door te doen. 

Met opgestroopte mouwen aan de slag.

De boten staan er. Er is koffie in het café, en de lekkerste bitter-

ballen van Amsterdam. Niet van vlees maar van oesterzwammen. 

Heeey, da’s een goed verhaal.

Maar nu moeten we pas echt gaan bouwen. Bouwen aan een 

community met alle bedrijven en organisaties die hier zitten. 

Bouwen met de buurt en de rest van de stad. Zie dit als een toege-

voegde pijler; een pijler die -nu alles er staat- steeds meer invul-

ling moet gaan krijgen. Wat is community-gevoel eigenlijk? Wat 

betekent ‘duurzaam samenzijn’ in tijden van schrale economische 

voorzieningen, maar met des te meer sociale en technologische 

mogelijkheden?

We zijn ons vandaag de dag meer en meer bewust van de wijze 

waarop wij met onze aarde omgaan; steeds meer wordt ons duide-

lijk wat de gevolgen zijn van ons klimaat veranderend handelen en 

daarmee de ernst van de situatie. De onafwendbaarheid van een 

gigantisch verval in onze natuurlijke omgeving. Amsterdam wil dat 

tegengaan door te pleiten voor 20% meer duurzame energie en 

20% minder energiegebruik in 2020.

De Ceuvel geeft hier een antwoord op: duurzaam ondernemen 

zonder concessies.

Maak het bereikbaar, samen met organisaties als Metabolic willen 

we duurzaamheid democratiseren. En dit inzichtelijk maken voor 

iedereen. Voor de bezoekers van Café de Ceuvel. en voor de 

mensen die we hier een rondleiding geven. We willen ze erbij 

betrekken. Door middel van activiteiten, bouwdagen, workshops, 

en vrijwilligersdagen.

Remco Moen Marcar, voorzitter De Ceuvel

BESTUUR 
2014 was een jaar van bouwen. De atelierboten staan op het 

land en elke week was er een bijeenkomst waarbij de voortgang 

van de bouw wordt besproken door het bestuur, het beheer en 

de bouwende Ceuvelaren.

Begin 2015 zijn er verkiezingen geweest en is er een nieuw bestuur 

voor en door de Vereniging gekozen. Ook is er toen gekozen voor 

een groter bestuur, niet met drie maar met vijf leden, om de draag-

kracht binnen de Vereniging te vergroten.

In 2015 hebben we de organisatiestructuur efficiënter gemaakt,  

de activiteiten verder uitgebreid, het vrijwilligersnetwerk vergroot 

en de relaties met de buurt en de gemeente verder uitgebouwd.  

Met als doel: De Ceuvel een nog inspirerendere werkplek te laten 

zijn voor creativiteit en duurzaamheid.

Midden 2015 hebben we de overlegstructuur van de Vereniging 

veranderd. Tot aan die tijd werd er een maandelijkse ALV belegd. 

We hebben de informatieve ALV’s terug gebracht naar 4 maal 

per jaar. Wel komen we maandelijks bij elkaar, in een inspirerende 

omgeving waar de verschillende verenigingsleden vanuit hun 

eigen discipline hun visie voor de Ceuvel uit de doeken doen.

Er zijn in 2015 verschillende commissies om activiteiten op De 

Ceuvel te ontplooien en het park gezamenlijk te onderhouden, 

te weten een commissie park-, evenement- en een commissie 

communicatie. De Ceuvel heeft in 2015 meer consistentie in haar 

communicatie gekregen.

Verder is De Ceuvel onderdeel van de coöperatie CultuurTafel 

Noord, waardoor kortere lijnen ontstaan met de omringende 

cultuurorganisaties en data van evenementen in dit Stadsdeel  

of rondom het IJ.

Verder is er in 2015 de eerste steen gelegd voor het oprichten 

van een Ceuvel Broodfonds: het Bootfonds, een initiatief ontstaan 

vanuit De Ceuvel voor Ceuvelaren en andere (ZZP) vrienden van 

De Ceuvel.
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Duurzaamheid als collectieve 
verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid.  
Maak het normaal, hou het simpel  

en begrijpelijk. Laagdrempelig.  
Want het is toch eigenlijk raar  

dat het zo bijzonder is.

REMCO MOEN MARCAR



BEHEER
Het tweede jaar van broedplaats de Ceuvel, eindelijk up and running!

 

Naast het inmiddels vol in gebruik zijn van alle ateliers en commerciële ruimtes wordt 

het jaar gekenmerkt door het voortdurende onderhoud om de bouwkundige staat van 

de CAWA-boten op niveau te krijgen en houden. Ook worden enkele collectieve voorzie-

ningen als fietsenstalling en krachtstroomhuis in gebruik genomen. Het werfplein is het 

hart van de Ceuvel en krijgt eindelijk de ruimte met het gereedkomen van de laatste grote 

projecten als http://www.metabolic.nl/brochures/metabolic-lab/ en de uitbreiding van 

cafe de ceuvel http://cafedeceuvel.nl/nl/home-en/

 

De opening van de ‘cleantech playground’ op de jaarlijkse open dag markeerde ook de 

overdracht van de verantwoordelijkheden over de toegepaste systemen van de makers 

aan de vereniging. Daaronder vallen de waterfiltratie van het keukenwater middels de 

helofytenfilters en de ‘nutrient recycling’ middels de compost toiletten van Sunmar.  

Er blijken redelijk veel klachten in het gebruik van de toiletten omdat ze de neiging 

hebben te verstoppen en dan is schoonmaken op zijn minst een uitdaging. De verzamelde 

inhoud der toiletten wordt in 3 fasen belucht in een flinke ‘tumbling composter’ die staat 

opgesteld bij het lab van Metabolic.

 

Het krachtstroomhuis kreeg een upgrade met het zagen van de eiken stammen afkom-

stig van het talud aan het Mosveld. In samenwerking met stichting stadshout hebben we 

een houten constructie om het gemetselde gebouwtje heen gebouwd waar verschillende 

collectieve voorzieningen een plek hebben gekregen. Naast de netjes gescheiden afval-

bakken zijn er kleine opslagruimtes voor café en beheer gerealiseerd. Het oprichten van 

de constructie heeft zich met name rond de vrijwilligersdagen afgespeeld.

 

Op de boten heeft het werk zich geconcentreerd op een drie-tal boten met incidentele 

noodreparaties links en rechts op het terrein. De achterstand in huurinkomsten daterend 

uit 2014 hebben helaas nog hun weerslag op de begroting gehad wel zijn de volgende 

verbeteringen gerealiseerd;  De Ark (1)  heeft een aantal noodreparaties ondergaan aan 

daklekkage en kozijnwerk door inbraakschade. De Macula boot (2) heeft een final-upgrade 

gekregen met nieuw kozijnwerk en monumentale entreedeur. Studio Boef (3) heeft wat 

verbeteringen ondergaan aan voordeurkozijn en functioneren van het toilet. ‘Die Brett’ 

(5) is officieel geopend met nieuwe upcycle-gevel. De ‘Logic works’ studio (6) kreeg een 

gevelupgrade en flexibele houtopslag. De ‘LOTS OF / studio’ (7) ontving enkele noodre-

paraties aan dakleer en glasgevels. Worksh!p (12) heeft rondom nieuwe kozijnen gekregen 

met dubbel glas.

Het internet heeft naar behoren gefunctioneerd, met incidentele klachten rondom kabel-

storingen. Er zijn ontwikkelingen om met de buren te kijken naar een gedeelde investe-

ring in het introductie van een breedbandkabel in de Korte Papaverweg. De opgevoerde 

aansluiting van vijf abonnementen via de (kopere) telefoonlijn levert voldoende down-

load-snelheid. Voor een fatsoenlijke upload-snelheid zijn we afhankelijk van een evt. 

breedbandaansluiting.

De Ceuvel is  
uitgerust met meer dan  

150 fotovoltaïsche (PV) 
panelen die energie 

opwekken met behulp 
van de zon.
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DUURZAAMHEID
Het concept is ontwikkeld om alternatieve manieren te laten zien voor het omgaan met afval(stromen) binnen een kleinschalig 

gebied. De Cleantech Playground richt zich op het halen van de hoge duurzaamheidsambities van De Ceuvel, maar levert ook een 

educatieve en interactieve omgeving voor duurzaamheid.

Het idee van de Cleantech Playground is 

geïmplementeerd op De Ceuvel om de 

behoeften te voldoen op het gebied van 

energie, sanitatie, en afval hergebruik. 

Er worden diverse kleinschalige tech-

nieken laten zien op het terrein om lokale 

kringlopen te kunnen sluiten. Zo laten we 

op een creatieve manier de waarde zien van 

afval materialen & nutriënten.

Onze ambitie is om onszelf, en de tech-

nieken continu aan te passen en uit te 

breiden. Het werken met nieuwe techni-

sche partners, onderzoeksinstituten, en 

gemeenten zal ons verder sturen naar een 

leerzame omgeving voor de nieuwe,  

circulaire stad. 

De volgende technieken waren voor 2015 

reeds gerealiseerd:

COMPOST TOILETTEN

We maken geen gebruik van riolering op 

De Ceuvel, en alle kantoorboten hebben 

een droog compost toilet. De compost 

wordt in onze tumbling composter op het 

terrein verder verwerkt tot veilige compost. 

Normale spoeltoiletten produceren veel 

afvalwater en hebben een rioolaanslui-

ting nodig. Onze toiletten gebruiken geen 

water en produceren waardevolle compost. 

Het hergebruik van menselijk afval komt 

met risico’s en de kwaliteit van dit soort 

meststoffen wordt onderzocht en gemeten 

op verschillende parameters zoals metalen, 

ziekteverwekkers en medicijnresten.

In 2015 heeft Metabolic workshops 

gehouden met De Ceuvel leden en veel 

geholpen om de toiletten en het compost-

proces uit te leggen. Daarnaast hebben 

we een aantal experimenten gedaan om 

het composteringsproces te versnellen, 

door het gebruik van bepaalde bacteriën, 

en verschillende soorten toevoegingen: 

o.a. stro, zaagsel, koffiedrip en kranten. Er 

is ook onderzoek gedaan in een lab naar 

het niveau van pathogenen, waaruit bleek 

dat het compost proces nog wat extra tijd 

nodig had. We verwachten eind 2016 of 

begin 2017 de compost te gebruiken in de 

tuin. 

BIOFILTER 

Het afvalwater van de wasbak wordt per 

boot gezuiverd door middel van de biofil-

tratiesystemen (helofytenfilters) die naast 

de boten staan. Het is een bak die bestaat 

uit verschillende lagen. Zand, grind, en 

schelpjes helpen om het grootste gedeelte 

van het water te filteren, en de biologi-

sche laag van perliet en planten neemt 

organische stoffen als fosfor en nitraat op. 

Na zuivering wordt het water veilig in de 

bodem geïnfiltreerd.

Deze biofilters zijn in 2014 gemaakt met  

De Ceuvel leden en in 2015 gemonitord.  

Tot heden gaat dit goed, maar er zijn 

enkelen die een verstopping hebben gehad. 

ZONNE-ENERGIE

De Ceuvel is uitgerust met meer dan 

150 photovoltaïsche (PV) panelen die 

energie opwekken met behulp van de 

zon. De panelen zijn op de meerderheid 

van de boten geïnstalleerd en wekken 

gemiddeld 36.000 kWh per jaar op. 

De panelen voorzien de kantoren van 

stroom voor de warmtepompen en deels 

voor de overige energiebehoefte voor 

kantoorbenodigdheden.

Deze zijn oktober 2014 geïnstalleerd en 

in 2015 is de eerste zomer meegemaakt. 

Doordat de totale elektra kosten hoger 

waren dan verwacht, en de stroombehoefte 

van Café de Ceuvel niet in de originele 

berekening zat, zijn we helaas nog niet 

helemaal zelfvoorzienend.



VENTILATIE & WARMTEPOMPEN

Ieder kantoor is voorzien van een lucht/

lucht warmtepomp. Van de warme lucht die 

de boot verlaat wordt 60% van de warmte 

weer gebruikt voor binnen. De warmte-

pomp haalt warmte uit de buitenlucht om 

dit binnen te circuleren in elke boot. Deze 

pomp werkt op stroom, waardoor er geen 

gasleiding nodig is en de stroom makke-

lijk duurzaam kan worden opgewekt, zoals 

door de zonnepanelen op de kantoren.

 FYTOREMEDIATIE

Net zoals veel gebieden in Buiksloterham 

is de grond van De Ceuvel erg vervuild. 

Normaliter wordt vervuilde grond afge-

graven en elders gestort: het probleem 

wordt verplaatst. Op De Ceuvel heeft 

DELVA Landscape Architects een ‘verboden 

tuin’ ontwikkeld om vervuiling ter plekke 

uit de grond te halen met behulp van 

planten, wetenschappelijk bekend als 

‘fytoremediatie’. 

De grond tussen de boten is daarom 

aangeplant met een heel specifieke 

set van planten: hyperaccumulatoren, 

planten die vervuiling zeer sterk opnemen, 

en excluders, planten die meer een stabi-

liserende rol spelen. De planten helpen 

ons om het terrein straks schoner achter 

te laten dan dat we het kregen, terwijl we 

laten zien dat we het nog prima kunnen 

gebruiken gedurende een natuurlijk herstel 

van de bodem.

In 2015 heeft de park commissie naar 

aanleiding van de gemeten resultaten het 

tuinplan aangepast en in 2016 wordt dit plan 

uitgevoerd door het aanplanten van extra 

planten.

De volgende technieken hebben we in 

2015 gerealiseerd:

 

AQUAPONICS GROENTEKAS

De groentekas is een sleutelonderdeel 

voor het sluiten van de nutriëntenkringloop 

op De Ceuvel. De groentekas produceert 

groenten en kruiden voor Café de Ceuvel 

door middel van een ‘aquaponics systeem’ 

met vissen en planten. De uitwerpselen 

van de vissen kunnen door de planten 

afgebroken worden in nutriënten, en de 

planten leveren schoon water weer terug 

aan de vissen. Zo ontstaat een natuurlijke 

symbiose. De inputs voor het systeem 

bestaan voornamelijk uit natuurlijke nutri-

enten zoals wormen van onze wormcom-

postbakken en struviet van onze struviet 

reactor. In de toekomst zullen we ook 

experimenteren met zeewier en insecten.

In juni 2015 is de groentekas geopend op 

De Ceuvel, en is de infrastructuur afge-

maakt. De bouw aan het aquaponics 

systeem is begonnen en gerealiseerd met 

behulp van vrijwilligers. In 2016 wordt er 

een open dag georganiseerd en wordt 

de groentekas voor het eerste seizoen in 

gebruik genomen.

 STRUVIETREACTOR

Voedingsstoffen zoals fosfaat en stikstof 

zijn essentiële elementen voor planten 

om te groeien. De manier waarop op 

dit moment stikstofgas uit de atmo-

sfeer gehaald wordt om kunstmest te 

maken, leidt tot grote veranderingen in 

de wereldwijde stikstofcyclus, en tege-

lijkertijd worden we geconfronteerd met 

een uitputting van de wereldvoorraad 

fosfaat. Door het effectief gebruik van de 

voedingsstoffen uit deze afvalstromen als 

meststof voor landbouw doeleinden kun je 

deze kringloop sluiten op lokaal en stede-

lijk niveau. Op De Ceuvel onderzoeken 

we methoden voor het terugwinnen van 

nutriënten uit urine. Gescheiden urine wordt 

verzameld uit Café de Ceuvel en Metabolic 

Lab en door middel van onze struviet 

reactor wordt de fosfaat hier uit herwonnen. 

Deze fosfaat kristallen worden gecombi-

neerd met andere lokale nutriënten die als 

meststof dienen voor lokale voedselpro-

ductie in de groentekas.

In 2015 is de struvietreactor geplaatst en is 

er onderzoek uitgevoerd i.s.m. Universiteit 

van Amsterdam op de invloed van medi-

cijnen in de urine op de kwaliteit van de 

plantengroei met struviet.

 SHOWCASE: VILLAGEPUMP

Opgevangen regenwater van Metabolic 

Lab wordt gebruikt als bron voor de 

VillagePump 500. Deze techniek kan mini-

maal 500 liter gezuiverd drinkwater per uur 

leveren. Door meervoudige filtratie verwij-

dert de VillagePump pathogene bacteriën 

uit het toevoerwater en verlaagt hierdoor 

de kans op ziekten. De technologie werkt 

met verschillende bronnen van water, 

zoals vijvers, meren en rivieren. Bezoekers 

kunnen de VillagePump uitproberen op  

De Ceuvel, nabij Metabolic Lab.

Er staan tevens nieuwe technologiën in  

de planning voor 2016:

•  Sensoren

•  Biogasboot
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Het netwerk van duurzaamheidstechnieken op  
De Ceuvel is geïnspireerd op natuurlijke ecosystemen, 

waarbij we zonne-energie opvangen en we de biologische 
kringloop zoveel mogelijk sluiten..

EVA GLADEK

© Sandra de Witte



WERKPLEKKEN
We maakten met 37 verschillende bedrijven gebruik van 902 m2. 

Aangezien De Ceuvel een vereniging is, wordt het eigenaarschap van de atelierboten door 

de leden gedeeld. Men is lid zo lang er perodieke huur wordt betaald aan de vereniging. 

De leden betalen €63,54 euro per m2 per jaar (geïndexeerd naar 2012) voor het gebruik 

van de atelierboten. Daarnaast rekent de vereniging €12 euro duurzaamheidsopslag 

(kosten voor alle duurzame installaties) en een opslag van €13,12 euro voor de collectieve 

ruimte (steiger, tuin, plein, etc.) per m2 per jaar. Daarbij komt €20 euro per m2 per jaar als 

voorschot op servicekosten, zoals water, elektra en internet. De Vereniging is van plan dit 

voorschot te verrekenen naar gebruik van water- en elektriciteitsgebruik.

De 2 boten en het paviljoen die voor niet-CAWA-geregistreerde leden zijn bestemd, zijn 

op eigen kosten gebouwd. Deze bedrijven betalen gelden voor hun ligplaats op het terrein 

van De Ceuvel voor hun zelfgebouwde plek. Zij betalen 37,70  per m2 per jaar, daarbij 

komen dezelfde kosten voor collectieve ruimte en het hierboven omschreven voorschot. 

Vanwege een hoger water- en elektriciteitsgebruik van Café de Ceuvel is hier het voor-

schot naar gebruik hoger.

Van de 16 boten staan 3 boten open voor publiek. Dat zijn de Crossboat, Metabolic Lab 

en de Worksh!p. De Worksh!p is ingericht als multifunctionele studio en wordt gebruikt 

voor diverse workshops, trainingen en voorstellingen. Metabolic Lab is gebouwd door 

Metabolic en betreft een ruimte waarbij voorlichting en educatie rondom duurzaamheid 

centraal staat. Deze boot is niet gesubsidieerd door de CAWA.

De Crossboat is gericht op een breder zakelijke publiek en biedt ruimte voor workshops, 

trainingen en lezingen. Deze boot is niet gesubsidieerd door de CAWA.

De leden van De Ceuvel zijn lid van de Vereniging en dragen zelf bij aan de totstandko-

ming van het park, de openbare ruimte en hun eigen atelierboot. Zo hebben de leden 

bijvoorbeeld tijdens workshop-weekenden enkele duurzaamheidsinstallaties gebouwd 

zoals een warmtewisselaar en biofilters. Voordat de broedplaats fysiek was gerealiseerd 

waren alle boten reeds toegewezen aan de leden. 

VERENIGING DE CEUVEL BESTAAT  
IN 2015 UIT:

•  14 CAWA-atelierboten; 
•  2 ligplekken voor ongesubsidiëerde 

boten  
(de Crossboat en Metabolic Lab); en

•  1 plek voor een horeca-paviljoen 
(Café de Ceuvel).
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APRIL

Paaseitjes 

zoeken

Inspiring 

evening

Inspiratieshots: 

Wat wil ik nou 

echt?

Koningsnacht: 

Koning Ceuvel, 

live muziek

Koningsdag: 

Koning Ceuvel, 

live muziek

ACTIVITEITEN
Kunst en cultuur op De Ceuvel plant een zaadje van transformatie in de deelnemer. Het stimuleert en is een aanjager in een ander 

soort denken: creatief, duurzaam en innovatief. De Ceuvel is een podium voor innovatieve ideeën en mensen.
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De kracht van De Ceuvel wordt gebruikt om een positieve impact 

te hebben op bewustwording en gedrag om een verandering naar 

een circulaire stad mogelijk te maken. 

De doelstellingen van kunst en cultuur op De Ceuvel voor de 

komende 10 jaar: 

•  Een belangrijke spil zijn in het netwerk van duurzame en creatieve 

projecten en de groene beweging in Amsterdam en in Nederland.

•  Een buurt- en innovatie hub voor circulaire woonwijk 

Buiksloterham zijn. Een centraal podium zijn voor dialoog en actie 

over de circulaire woonwijk en de stad. Een plek waar nieuwe en 

oude bewoners met elkaar in dialoog te laten gaan over hoe een 

stadsdeel duurzamer vormgegeven kan worden door participatie 

in culturele projecten.

•  Een vast punt voor inspiratie zijn in Noord voor mensen rond kunst 

en cultuur. 

•  Een jaarlijks grootschalige viering hebben, bekend in Amsterdam 

en heel Nederland.

•   Een plek waar een generatie kinderen is opgegroeid met de 

culturele activiteiten op en over de Ceuvel waardoor ze duur-

zaamheid & de cultuur als vanzelfsprekend in hun leven 

implementeren. 

De activiteiten zijn voornamelijk gericht op toegankelijkheid én zijn 

zonder winstoogmerk. Alle leden kunnen evenementen organi-

seren, maar er zijn een aantal kernorganisaties die publieksgeo-

riënteerd zijn, te weten Café de Ceuvel, Worksh!p, Crossboat, en 

Metabolic Lab. De Vereniging met al haar leden organiseert collec-

tief ieder jaar een groot verjaardagsfeest in juni. In 2015 was dit een 

grote opening van de Cleantech Playground, met een gemiddeld 

bezoekersaantal van 750. 

De programmering die op De Ceuvel in 2015 heeft plaatsge-

vonden zijn:

MEI  / JUNI

Ceuvel 

Unplugged: 

live muziek 

Klusdag met 

leden en 

vrijwilligers

Storytelling-

avond

Inspiratieavond

Opening 

Cleantech 

Playground & 

1-jarig bestaan 

De Ceuvel

JULI

Storytelling-

avond

Theater: Jan 

Klaassen en 

het Toverzaad

AUGUSTUS

Kimchi-festival 

i.s.m. Oedipus 

Brouwerij, ± 

800 bezoekers

Ceuvel 

Unplugged: 

live muziek 

Lezingavond 

over Fair 

Transport met 

Tres Homres

Filmavonden 

i.s.m. EYE

SAIL 

evenement 

Massagedag

Documentaire 

avond: Urban 

Tides

Open middag 

bij Metabolic 

Lab met 

rondleiding

SEPTEMBER

Vluchtelingen-

benefiet (100 

bezoekers)

Lezing avond 

over duurzaam 

bouwen

Wekelijkse 

yoga sessies

Documentaire 

avond:  

duurzame 

stedelijke 

trends

Duurzaam-

heidspel 

expositie van 

studenten

Open middag 

bij Metabolic 

Lab met 

Ceuvel 

rondleiding 

Filmavonden 

i.s.m. EYE

OKTOBER

Café de 

Ceuvel presen-

tatie over de 

biogasboot

Kuuroord 

weekend 

met jacuzzi, 

massages, en 

detox eten

Open Ateliers 

Noord: 

kunstroute op 

De Ceuvel

Wekelijkse 

yoga sessies

Documentaire 

avond: 

voedselketen

Lindy hop 

danslessen

Filmavonden 

i.s.m. EYE

NOVEMBER

Lindy hop 

danslessen

Theater avond

Biogasboot 

klusdag

Wekelijkse 

yoga sessies

Brainstorm 

avond

Documentaire 

avond: duur-

zame mode

Groentekas 

klusdag en 

workshop

Filmavonden 

i.s.m. EYE

DECEMBER

Documentaire 

avond: duur-

zaamheid & 

electronica

Wekelijkse 

yoga sessies

“Future of 

Organizations” 

conferentie 

over de 

toekomst van 

organisaties

Intimiteit lezing

Filmavonden 

i.s.m. EYE

JANUARI

Lindyhop 

dansavond

Inspiring 

evening

Zondagbrunch 

met muziek

Kuuroord 

weekend 

met jacuzzi, 

massages, en 

detox eten

FEBRUARI

Valentijnsdag 

met speciaal 

diner

Inspiratieavond 

en openings-

feest van 

Workship

Natuurlijk 

Presenteren 

workshop

MAART

Klusdag met 

leden en 

vrijwilligers

Natuurlijk 

Presenteren 

workshop

Storytelling 

avond

Inspiratieshots: 

Sociaal 

Kapitaal



FINANCIËN

INVESTERINGSBEGROTING 

2015 is het eerste jaar dat De Ceuvel het gehele jaar operationeel 

is als broedplaats. Veel zaken van de bouw moeten echter zowel 

fysiek als financieel nog afgehandeld worden. De investering 

heeft meer gekost dan begroot en er moet dus gedurende 2015 

zuinig gedaan worden. Van de investering zijn de initiatiefnemers 

de laatste kostenpost die voor hun verdienste betaald worden, 

wat gedurende 2015 dan ook is gedaan. Space & Matter, Delva 

Landscape Architects, Marcel van Wees & Jeroen Apers architect 

hebben hun laatste betalingen ontvangen voor de inspanningen 

die ze hebben gedaan voor de ontwikkeling van de broedplaats. 

Begin 2016 zal Metabolic zijn laatste betalingen ontvangen voor het 

gedane werk voor de ontwikkeling van het terrein. 

INKOMSTENBRONNEN

In 2015 komt naar voren dat de ambities van De Ceuvel niet 

overeen komen met de begroting van de Vereniging. Bovendien 

dient er nog veel onderhoud gepleegd te worden aan de atelier-

boten. Deze zijn echter gecompenseerd door een aantal nieuwe 

inkomstenbronnen voor de Vereniging, buiten de huur van de 

atelierboten en het terrein aan de leden. We hebben deze kosten 

kunnen dekken door rondleidingen, verhuur als evenementenlo-

catie en de verhuur van het plein als terras aan het Café de Ceuvel. 

Voor de toekomst wordt gekeken naar webshops, een ‘Vrienden 

van De Ceuvel’-lidmaatschap en het meer organiseren van activi-

teiten op het terrein.  

ONDERHOUD 

Aan het onderhoud van de boten zijn we als vereniging meer geld 

kwijt geweest dan begroot. De staat van de atelierboten is soms 

nog ondermaats, of de eerste gebreken komen naar boven. Dit zit 

‘m vooral in het wind- en waterdicht hebben van de atelierboten 

of de soms gebrekkige isolatie, zoals het enkele glas in sommige 

boten. Het onderhoud van de atelierboten komt hiermee tot 

meer dan het dubbele van het begrootte bedrag. Dit wordt deels 

gecompenseerd door nauwelijks gemaakte kosten voor onder-

houd aan het park.  

FINANCIEEL BEHEER 

Het financieel beheer wordt door de penningmeester gedaan. 

Hiervoor is op jaarbasis een post van €1500,- gereserveerd. 

ORGANISATIE
Vereniging De Ceuvel is een duurzame broedplaats in de gemeente Amsterdam. Als 

Vereniging is het met beperkte rechtsbevoegdheid statutair opgericht op 12 december 

2012. De oprichters van Vereniging De Ceuvel waren Sascha Glasl, Marjolein Smeele, 

Jeroen Apers en Nick van Loon. De officiële opening van het terrein van Vereniging 

De Ceuvel was op 21 juni 2014. De broedplaats is fysiek gevestigd op de Korte 

Papaverweg 2-6, 1032 KB Amsterdam. De Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel op de Agamemnonstraat 22 II, 1076 LV Amsterdam.

Leden van de Vereniging zijn de eigenaren, vennoten of medewerkers van bedrijven, die 

huren of onderhuren bij de Vereniging. Deze huurders bestaan uit zogenoemde CAWA-

huurders en commerciële huurders. Een CAWA huurder moet getoetst zijn bij de CAWA 

commissie van de gemeente Amsterdam om zich te mogen vestigen op de broedplaats. 

De boot van een CAWA-huurder is gerenoveerd met behulp van een CAWA-subsidie. De 

locatie van een zogenoemde commerciële huurder van De Ceuvel is geheel voor eigen 

kosten gebouwd. Deze huurt geen ruimte van de Vereniging, maar betaalt voor de ligplek 

van zijn boot of paviljoen op het terrein. Er zitten drie commerciële huurders op het terrein 

van De Ceuvel, te weten Café de Ceuvel, Metabolic Lab en de Crossboat.

De Ceuvel is opgezet als broedplaats voor commerciële en niet-commerciële initiatieven 

op het gebied van cultuur, (ver)bouwen, duurzaamheid en water. Deel van de grond is 

bestemd voor getoetste CAWA atelier boten, en het overige deel is ingericht voor horeca 

en publiekstoegankelijke ruimten. Te weten: Cafe de Ceuvel, Metabolic Lab, en de 

Crossboat. Alle partijen zijn onderdeel van de Vereniging.

De CAWA atelier boten hebben subsidie gebruikt voor de bouw van de ateliers, zij betalen 

een maandelijkse bijdrage voor het gebruik van de atelier boten.

De drie andere locaties hebben zonder deze subsidie de realisatie van de ruimtes 

verzorgt. Zij betalen een maandelijkse bijdrage voor het gebruik van het terrein aan de 

Vereniging. Aan de hand van dit model is, in samenspraak met Bureau Broedplaatsen, het 

verplichte percentage getoetste kunstenaars bepaald.

VERENIGING DE CEUVEL ORGANISEERT 
MAANDELIJKS:

•  Een algemene leden vergadering (ALV) 

met officiële updates en beslissingsmo-

menten. Twee maanden achtereen wordt 

deze gehost door wisselende Ceuvel 

leden die willen brainstormen over een 

onderwerp wat hen aangaat, en de derde 

maand is dit een normale vergadering.

•  Een maandelijkse commissievergadering 

met commissiehoofden. Opgesplitst in: (1) 

beheer, (2) tuin/park, (3) evenementen, en 

(4) communicatie.

•  Een maandelijkse bestuursvergadering 

met het volledige bestuur.

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING  
IN 2016 BETREFT:

Voorzitter:  Chandar van der Zande

Penningmeester:   Jos de Krieger

Secretaris:   Esmee Jiskoot

COMMISSIES:
Event commissie

Communicatie commissie

Park commissie
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Halverwege 2015 bleek het gewenst door zowel de Triodos bank 

als Bureau Broedplaatsen om een jaarverslag te schrijven met jaar-

cijfers dat door een accountant gecontroleerd is. De accountant 

heeft vervolgens aangeraden om een boekhouder in te schakelen. 

Voor beide stond geen post in de begroting, waardoor de post 

financieel beheer €2600,- hoger uitkomt dan begroot.  

GEMEENTEBELASTINGEN 

Er zijn vooralsnog geen kosten gemaakt voor gecombineerde 

gemeentebelastingen, alhoewel deze wel zijn begroot. Er is in de 

afgelopen 2 jaar nog geen rekening van binnen gekomen. Het is 

de vraag of de deze post bestaande uit onroerend zaakbelasting, 

rioolheffing, reinigingsrecht voor bedrijven en de waterschapsbe-

lasting uit de begroting kan. Deze reservering vormt een goede 

buffer van €5000,- voor andere posten die wel over de begroting 

heen gingen. 

SERVICEKOSTEN 

Het ligt in de planning van de Vereniging om de servicekosten naar 

gebruik te berekenen. Het elektra-gebruik blijkt bij sommige leden 

hoger dan verwacht. Vooral voor het Café zijn de elektra kosten 

bijzonder hoog. Het Café heeft daardoor al een aangepaste prijs 

voor de servicekosten. De opbrengst van de zonnepanelen blijkt 

lager dan verwacht.

BEGROTING 2016 

Voor de begroting van 2016 worden een aantal wijzigingen 

gemaakt op basis van de ervaring uit 2015. De post voor het onder-

houd aan de atelierboten wordt met €5000,- verhoogd tot €10 

000,-. Onderhoud voor het park en de installaties worden geza-

menlijk met €3000,- verlaagd. Er worden 2 posten toegevoegd 

bij het financieel beheer voor de accountant en de boekhouder, 

tezamen €3000,-. 

Er komt een bijdrage vanuit de Vereniging voor een cultureel 

programmeur in 2016. Deze komt bij Café de Ceuvel in dienst, 

maar met een maandelijkse bijdrage van €400,- zal deze meer 

eenheid brengen in het culturele programma van de broedplaats. 

Aangezien Café de Ceuvel een groot deel van het jaar het plein als 

terras in gebruik heeft gaat de Vereniging hier huur voor vragen. 

Het aantal bezoekers dat hierdoor naar De Ceuvel komt heeft zo 

zijn gevolgen. De Vereniging gaat het gehele jaar door 350 euro 

per maand vragen.  

Paradise is where  
the heart is

CAFE DE CEUVEL



Je ziet hier in het klein 
wat ook mogelijk is  

op grote schaal, je ziet  
hoe ver je duurzaam  

kunt doorvoeren

RINKSE VERDULT

SPAARREKENING 
In april is een spaarrekening geopend en 

is begonnen met het sparen van maande-

lijks €1000,-. Ten eerste wordt er gespaard 

voor de jaarlijkse aflossing (van €6600,-) 

van de lening bij het AIF, maar ook voor de 

begrootte desinvestering bij de opheffing 

van De Ceuvel in 2024, wat op €26.000,- is 

geraamd. 

AUTOMATISCHE INCASSO 

In juli is begonnen met het innen van de 

huur middels een automatisch incasso. 

Niet alle huur werd voorheen even regel-

matig betaalt. Dit kon nog wel eens voor 

problemen met de cashflow opleveren. 

Met het oog op de wens om in de nabije 

toekomst ook een ‘Vrienden van’ op te 

zetten, is een incassocontract aange-

vraagd bij de Triodos-bank. Na invoering 

van de automatische incasso bleek dit voor 

de penningmeester als incassant minder 

automatisch als de term doet vermoeden. 

Maandelijks dient op een vrij omslachtige 

manier met exports en imports de incasso 

aangevraagd te worden bij de Triodos-bank. 

Deze aanvraag dient echter precies gedaan 

te worden, om extra werk te voorkomen. 

Voor een nieuwe penningmeester moet 

in 2016 geëvalueerd worden of dit een 

handige manier is van huur innen.  
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LEDEN 
De Ceuvel wordt bewoond door een zeer diverse pluimage aan bedrijven.  

Bezoek ons op de Korte Papaverweg 2, 1032 KB Amsterdam.

�rmen van de Waal
06 10 99 50 16

info@maculafilms.nl
maculafilms.nlFILMS a be�er world

FILMSFILMS a be�er world

jacintha 
scheerder

martijn 
bosman


