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VOORWOORD

BEHEER

De Ceuvel ligt op koers. Toen in 2013 begonnen werd aan de
bouw op deze verlaten, voormalige scheepswerf, waren er hoge
ambities. Een culturele plek creëren, waar duurzaam gegeten
kon worden en waar een speeltuin zou zijn voor schone en
groene technieken.

Het vierde jaar van broedplaats de Ceuvel.

Het was niet makkelijk om met beperkte middelen een plek op
zo’n niveau te krijgen, maar met een enorme inzet, vooral ook van
de gemeenschap om, en de leden van De Ceuvel werd in 2014
Cleantech Playground De Ceuvel geopend. Wat begonnen was als
wild idee, was in een keer werkelijkheid geworden. Het Café moest
direct een tandje bijzetten, want wie had verwacht dat er zo veel
mensen langs zouden komen? En sommige zaken waren nog niet
af, Metabolic Lab had nog geen deuren, en die groentekas op het
dak zou pas 2 jaar later volgen. Maar dat is De Ceuvel, constant
in ontwikkeling. Altijd nieuwe verbindingen zoeken en maken, en
blijvend blijven opbouwen, uitproberen en vernieuwen.
2017 was dan ook een jaar van het verbeteren van het vorige,
het uitbouwen van wat al bestond, en het uitproberen en
introduceren van het nieuwe. De parkcommissie: de mensen onder
leiding van Anke Wijnja (Bureau Fonkel), hebben de volledige
verantwoordelijkheid op zich genomen om het Zuiverende Park te
beheren, te verbeteren en een goede systematiek te ontwikkelen
voor het afhandelen van het snoeiafval. In de groentekas werd
het aquaponics systeem uitgebouwd en verbeterd. Een eerste
seizoen met heerlijke sla, kruiden en meerval voor het Café was
het gevolg. Maar ook volledig nieuwe initiatieven werden opgezet,
Asile Flottant, het drijvende hotel en een voorbeeld van het
vakmanschap in Noord, is nu volledig op De Ceuvel geland. Het
Ware Noorden organiseerden Het Ware Noorden Lichtfestival, een
viering voor de makers van Noord. En bijzonder trots zijn we ook op
Spectral, dat met de Jouliette, het eerste blockchain energie ruil
systeem van Nederland heeft opgezet. Straks kunnen alle leden bij
het Café betalen met de energie die zij hebben opgewekt met hun
eigen zonnepanelen.

De Ceuvel is een Living Lab voor duurzame innovatie. We testen
hier de economie van de toekomst. Eentje waarin veel wordt
samengewerkt, veel wordt gedeeld, waar we niet alleen kijken
naar de technische kant, maar ook naar de sociale kant van
duurzaamheid. We kijken uit naar 2018, wanneer Schoonschip,
de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa, naast ons
gebouwd gaat worden, waar de Biogasboot het groenafval van de
gemeenschap om gaat zetten in gas om op te koken, en waar ook
cultuur en creativiteit hoog in het vaandel zal staan. Een blik op de
website laat zien dat alle leden van De Ceuvel een bijdrage leveren
aan deze ontwikkeling. Samen zetten we de zeilen bij en gaan we
volle vaart vooruit!
Chandar van der Zande

Nu we alle ateliers in vol gebruik hebben begint de molen aardig op gang te komen. Er
ontstaat onder andere. door de professionalisering van de tours een betere financiële
situatie en daarmee momentum om een aantal zaken fatsoenlijk af te ronden. Het reeds
eind 2016 gerealiseerde lichtplan is daar een mooi voorbeeld van en deze lijn hebben
we kunnen voortzetten in 2017. Op de traditionele eerste vrijwilligersdagen van ‘NL doet’
hebben we een golfplaten dak op het krachtstroomhuis kunnen plaatsen, waarmee de
opslag van afvalbakken, café en beheer eindelijk droog blijven. In het voorjaar zijn we ook
begonnen aan het plaatsen van permanente buitentoiletten omdat de jaarlijkse kosten
voor de chemische gehuurde toiletten aardig opliepen en we door de aanwezigheid
van grote groepen geïnteresseerden voor rondleidingen of andere activiteiten te
weinig sanitaire voorzieningen konden bieden. In de nis tussen de erfscheiding en de
piepschuimboot is een lichte overkapping geplaatst op een platform met 4 zittoiletten en
een aparte invalidetoilet. Ook is aan de voorzijde een urinoir gerealiseerd voor de heren.
Een en ander is afgewerkt met gevlochten wilgentakken die weer gedeeltelijk uit de tuin
afkomstig waren.

Er is sinds 2017 een
betere financiële
situatie om een aantal
zaken fatsoenlijk
af te ronden.

De parkeersituatie blijft complex, omdat andere bezoekers in de straat die niet voor de
Ceuvel komen er consequent misbruik van blijven maken. Dit komt met name doordat
de gemeente een aantal keren flink is komen bekeuren voor op de gele lijn geparkeerde
auto’s. Om dit toch te beheersen hebben we een aantal parkeerpaaltjes met ketting
geplaatst die echter een zeer kort leven waren beschoren. Door de enorme hoeveelheid
aan kerende auto’s en bestelbusjes zijn er de palen al snel omver gereden. Ook blijkt
het systeem met de ketting voor 3 parkeerplaatsen moeilijk te begrijpen aangezien
mensen vaak weer weg rijden zonder de ketting terug te plaatsen met als gevolg weer
ongewenste gastparkeerders.
Uiteindelijk hebben we de paaltjes moeten verwijderen en zijn er voor de parkerende
gasten van het nieuw geopende botenhotel ‘Asile Flottant’ twee enorme palen met
ketting geplaatst, die met geen mogelijkheid meer om te rijden zijn. Voor de overige
plekken zullen we voor medio 2018 nieuwe maatregelen moeten treffen omdat er dan
betaald parkeren in de buurt zal worden geïntroduceerd en het misbruik alleen maar zal
toenemen.
In het najaar zijn nog geïntensiveerde onderhoudsweken uitgevoerd waarbij Ceuvelbreed de staat van de kozijnen is nagelopen en verbeterd en op ’n tweetal boten
warmtewisselaars zijn bijgeplaatst tegen een gereduceerd tarief om te voorkomen dat
gedeeltes van die boten leeg blijven doordat het niet op acceptabele temperatuur te
brengen was.

Marcel van Wees
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ZUIVEREND PARK
AKTIVITEITEN IN 2017:
• 1 0 Parkdagen en een NLDoetdag
met 70 vrijwilligers
• 1 0 Nieuwbrieven met inmiddels
85 subscribers
• Club van 5 vaste vrijwilligers
•4
 kuub versnipperde oogst

Het Zuiverend Park is onderdeel van de ‘Cleantech Playground’ van De Ceuvel en
heeft als doel om door middel van planten de vervuilde grond zoveel mogelijk op te
schonen. Deze techniek wordt ook wel fytoremediatie genoemd.
Deze vorm van grondzuivering is vrij intensief: als men er zware metalen mee wil
verwijderen moet er elk jaar opnieuw gezaaid en geoogst worden. Daarnaast willen
we graag de kennis en kunde rondom de fytoremediatie verspreiden. Daarom zijn we
in 2017 gestart met de maandelijkse ‘Parkdagen’: elke derde woensdagmiddag van de
maand wordt er in het park gewerkt (in de maanden maart-november). De groep wisselt
van samenstelling, variërend van mensen uit de buurt, geïnteresseerde buitenlandse
studenten tot mensen buiten Amsterdam die meer willen leren van de techniek. Veel
mensen sluiten voor een of twee keer aan, maar in de loop van het jaar ontstond ook een
enthousiaste kern van 5 vrijwilligers die inmiddels ook inhoudelijk helpt met het verder
ontwikkelen van het project.

@Peter Van Bergen Henegouwen

Om mensen te enthousiasmeren voor de parkdagen en tevens een grotere groep mensen
inhoudelijk op de hoogte te houden van het park is er een maandelijkse nieuwsbrief
gestart en een eigen facebookpagina. Al deze activiteiten hopen we te continueren in
2018.
Daarnaast gaan we in 2018, nu na 5 jaar De Ceuvel, weer uitgebreidere grondtesten doen.
Om te kijken waar we op dit moment staan met de vervuiling van de grond.
@ Studio Foss
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Anke Wijnja

05

WERKPLEKKEN
VERENIGING DE CEUVEL BESTAAT IN 2017 UIT:
• 14 CAWA-atelierboten
• 2 ongesubsidiëerde boten, de Crossboat en Metabolic Lab
• Café de Ceuvel, duurzaam horeca-paviljoen
• Asile Flottant, een drijvend hotel

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.

© Studio Foss

Vanwege een hoger water- en elektriciteitsgebruik van Café de
Ceuvel is hier het voorschot naar gebruik hoger.

@Peter Van Bergen Henegouwen

© Studio Foss

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 totstandkoming van het park, de openbare ruimte
en hun eigen atelierboot. Doormiddel van klusdagen worden er
duurzaamheidsinstallaties gebouwd en onderhouden zoals de
warmtewisselaars en biofilters.

© Studio Foss
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CULTUREEL PROGRAMMA
De Ceuvel organiseert een uitgebreid en breed cultureel programma en probeert op
die manier zaadjes van transformatie te planten bij de deelnemers. Het programma
stimuleert en is een aanjager in een ander soort denken: creatief, duurzaam en
innovatief. De Ceuvel probeert een podium te bieden aan innovatieve ideeën,
mensen en organisaties.

1.

De kracht en naamsbekendheid van de Ceuvel wordt ingezet om een gedragsverandering
te bewerkstelligen en samen met andere transformatieve podia en organisaties de
beweging naar een circulaire stad mogelijk te maken.
© JanWillemGroen.nl

De doelstellingen van kunst en cultuur op De Ceuvel voor de
komende jaren:
•E
 en belangrijke spil zijn in het netwerk van duurzame, sociale en creatieve projecten en
de groene beweging in Amsterdam en Nederland.
•E
 en buurt en innovatie hub voor de 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 gaan over hoe een stadsdeel
duurzamer vormgegeven kan worden door participatie in culturele projecten.
• Een

vast punt voor inspiratie zijn in Noord voor iedereen die met kunst en cultuur in
brede zin bezig is.
•N
 aast het doorlopende, kleinschalige programma ook enkele jaarlijks grootschalige
vieringen hebben, die bekend zijn in Amsterdam en heel Nederland.
•E
 en plek zijn waar een generatie kinderen is opgegroeid met de culturele activiteiten op
de Ceuvel waardoor ze duurzaamheid & de cultuur als een vanzelfsprekend gegeven in
hun leven implementeren.
De activiteiten zijn voornamelijk gericht op toegankelijkheid én zijn zonder winstoogmerk.
Alle leden van de Ceuvel kunnen evenementen organiseren, maar er zijn een aantal
kernorganisaties die publieksgeoriënteerd zijn, te weten Café de Ceuvel, Workship en
Metabolic. De verschillende activiteiten van deze organisaties worden gecoördineerd door
de algemeen programmeur, die het geheel bij elkaar bindt, nieuwe verbindingen aangaat
met partnerorganisaties, programma’s ontwikkelt, en de communicatie en productie
rondom evenementen overziet.

4.

2.

© Bette Ruting
6.

5.
© Peter Van Bergen Henegouwen

© JanWillemGroen.nl
3.

7.

8.

1. Onkruidexpeditie met de Onkruidenier
2. Buurtboerderij
3. Koning Ceuvel: Koningsnacht
4. 	Workshopsessie tijdens Make The World Great Again

10.

Festival
5. 	DIY Saturday Cosmetics, Hosted by Yummie Life
Naturals
6. 	Theaterproject : Los Barco Macabros, Workship Podium

Het Fermentatie Festijn:
Fermentatieworkshop voor beginners

op de Ceuvel
7. Beats on a Boat stage op Icarus Festival
8. Het Ware Noorden Lichtfestival
9. Koning Ceuvel: Koningsdag
10.	Beats on a Boat stage op Icarus Festival
11.	Het Fermentatie Festijn: Fermentatie workshop voor
beginners
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9.

11.
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EDUCATIEF PROGRAMMA
Kennisoverdracht staat centraal in de missie van de broedplaats.
Naast een breed publieksprogramma biedt de Ceuvel dan ook een educatief
programma voor scholieren, studenten en professionals. Voor de verschillende
doelgroepen hebben we verschillende modulen ontwikkelt, rondom duurzame
thema’s als de plasticsoep, de voedselkringloop, stadslandbouw,
circulaire economie en upcycling.

© Jan Willem Groen

© Studio Foss

Zo hebben wij in 2017 een educatief programma rondom de voedselkringloop voor Groep
8 ontwikkeld die in 2018 opgenomen zal worden in de NME-gids van basisscholen in
Amsterdam. Deze gids voor Natuur & Milieu Educatie biedt scholen een overzicht van alle
mogelijke duurzame educatieve programma’s in Amsterdam. Via een financiële regeling
kan de school een deel van de kosten van een dergelijk educatief programma rondom
duurzaamheid en milieu weer terug krijgen van de gemeente.
Behalve tijdens een schooluitje, kunnen kinderen ook middels een grappige en
informatieve speurtocht leren over duurzaamheid en de Ceuvel. Deze speurtocht kwam
tot stand door Ceuvelaars Wendy Rommers en Cristel Lit, in samenwerking met het
educatieve programma van Pakhuis de Zwijger ‘Mijn Amsterdam’. Bij de bar van Cafe de
Ceuvel is het speurtochtblad van deze speurtocht te halen, met daarop opdrachten en
vragen. Verspreid over het terrein zijn letters te vinden die corresponderen met vragen op
het blad. Beantwoorden de kinderen de vragen goed, vinden ze de juiste letters, en weten
ze daardoor het goede woord te vinden, dan kunnen ze een prijs ophalen bij de bar.
Naast deze programma’s en activiteiten voor scholieren, biedt de Ceuvel ook
rondleidingen aan universiteiten, overheden en andere professionals aan. Voor deze
laatste groep bestaat er daarnaast een uitgebreid pakket aan Masterclasses over de
circulaire economie, ontwikkeld door Metabolic.
Nog op het verlanglijstje staat een educatief programma voor scholieren rondom het
Zuiverend Park en de in 2018 te plaatsen bijenkast. Ook voor middelbare scholieren willen
we nog een programma ontwikkelen rondom het Aquaponics systeem en de Biogasboot.
In de jaren dat we hier zitten hebben we veel geleerd en ontdekt over bovengenoemde
onderwerpen, en daarnaast een kennisnetwerk gevormd van docenten, professoren en
onderzoekers die samen nog veel meer weten. Het educatief programma is op die manier
een belangrijk middel geworden om een van de centrale missies van de Ceuvel uit te
voeren: Wij willen kennisoverdracht over duurzaamheid, natuur, en circulaire economie
bewerkstelligen bij een breed publiek.

© Sandra de Witte
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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 Korte
Papaverweg 2P, 1032KB te 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 CAWAhuurders 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 Ceuvel is opgezet als broedplaats voor commerciële en nietcommerciële 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. Dit zijn Café de Ceuvel,
Metabolic Lab, de Crossboat en Asile Flottant. Alle partijen zijn
onderdeel van de Vereniging.

BESTUUR
We hebben nu één plek voor
informatie over de programmering,
het project, verhuur, tours
en al het laatste nieuws
WWW.DECEUVEL.NL

VERENIGING DE CEUVEL ORGANISEERT MAANDELIJKS
Een algemene leden vergadering (ALV) met officiële updates en
beslissingsmomenten. 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 algemene ledenvergadering.
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Mijn hoogtepunt van het jaar was de prijs die we hebben
gewonnen tijdens de duurzame dinsdag en die ik in ontvangst
mocht nemen namens de vereniging. Aan deze prijs zat 1000,euro prijzengeld gekoppeld. Via een prijsvraag onder de leden
hebben we met elkaar een project gekozen waarin we dit geld
hebben geinvesteerd. Er zullen in 2018 drijvende tuinen worden
gerealiseerd met veel diversiteit aan planten en bloemen. Hier
zullen ook bijenkorven op geplaatst worden. Mooi om te zien hoe
betrokken de leden van deze vereniging zijn, hoe ze meedenken
en zich inzetten voor een nog groenere Ceuvel.
Esmee Jiskoot

Een maandelijkse bestuursvergadering waarin commissies kunnen
aanschuiven.
Een wekelijks inzetbare vergadering met het volledige bestuur op
momenten dat het nodig is.
© Peter Van Bergen Henegouwen

HET BESTUUR
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.

Aangezien dit het tweede jaar was met hetzelfde bestuur
merk je dat je beter op elkaar bent ingespeeld en er ook meer
structuur is aangebracht binnen de bestuurstaken.

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		

Chandar van der Zande
Jos de Krieger
Esmee Jiskoot

DE COMMISSIES
Beheer boten, terrein en installaties:
Beheer zuiverend park en bodem:
Programmering en marketing:		
Communicatie en vormgeving:		

Marcel van Wees
Anke Wijnja
Tycho Hellinga
Cristel Lit
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LEDEN

BOOT 2E
heeey

De Ceuvel wordt bewoond door een zeer diverse pluimage aan bedrijven.
Bezoek ons op de Korte Papaverweg 2, 1032 KB Amsterdam.

CAFE DE CEUVEL

Placemakers

HOTEL ASILE FLOTTANT

BOOT 2F

BOOT 2G

Carianne van Raak

LOTS OF / concept & ontwerp

Ilona van de Laarschot

Wendy Rommers

Martijn Bosman

Maaike Ouboter

Dean Medina
LOLA

METABOLIC LAB

DE WORKSHIP

CROSSBOAT

Stichting Theatre Embassy

BOOT 2H

BOOT 2K

BOOT 2L

Bleek / Middel

Creëerden heren

Smeele Architecture

Stichting BOEF

Stichting Vitamine Z

Bureau Fonkel

Sandra de Witte

Jeroen Apers Architect

BOOT 2A

BOOT 2B

BOOT 2M

BOOT 2P

Podiumdier

Polinators

The Dutch Weed Burger

Logic Works

Ondernemers van Nu

Dr Monk

Kantoor Karavaan

Stichting Tipping Point

BOOT 2C
Novamber
We The City

BOOT 2G

BOOT 6B

Springtide Studios

Macula Films

Bam Producties

Bankjes Collectief

Track FM

Patricia Paludanus

Superuse studios

Boeren & Buren

Storyminded

Vals Nat

RVCC
Didly
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FINANCIËN
(DES)INVESTERINGSBEGROTING
2017 is het derde jaar dat De Ceuvel het
gehele jaar operationeel is als broedplaats.
We beginnen onze blik inmiddels vooruit
te werpen, richting de toekomst. Ook
begint daarmee de desinvestering een rol
te spelen op de begroting, wat gebeurt
er financieel als we het terrein leeg achter
moeten laten. Een aantal boten zijn in
2017 aangepakt om (kleine) lekkages te
verhelpen en in de toekomst te voorkomen.
Hier zal de komende 2 jaar nog wel mee
door gegaan worden.

INKOMSTENBRONNEN
In 2017 is Asile Flottant geopend en per
overnachting krijgt de Vereniging een
klein bedrag als bijdrage in het onderhoud
van het terrein, dat gemeenschappelijk
gebruikt wordt. Het aantal rondleidingen is
toegenomen, waarmee de organisatie en
administratie ook een stuk intensiever is
geworden. Er is hierom gekozen voor een
andere opzet, waarbij Café de Ceuvel het
frontoffice is voor alle evenementen (tours,
fotoshoots, festivals, etc) en we hier vanaf
2018 een maandelijkse vergoeding voor
betalen. Per kwartaal zullen De Vereniging
de opbrengsten van de rondleidingen
aan het Café factureren. Hierdoor zal de
administratielast en het aantal heen en
weer gezonden facturen flink verminderen.
Alle inkomsten van Asile, rondleidingen
en evenementen vloeien terug naar de
Vereniging voor onderhoud aan boten,
terrein en algehele verbeteringen.
Halverwege en eind 2018 zal dit systeem
geëvalueerd worden.

ONDERHOUD
Aan het onderhoud van de boten zijn we
als vereniging meer geld kwijt dan begroot.
Er zijn lekkages aangetroffen bij Die Brett,
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deze zijn alle drie verholpen door de
hemelwaterafvoeren te vergroten en het
dak iets op te krikken met een kolom in de
boot.

FINANCIEEL BEHEER
Het financieel beheer wordt door de
penningmeester gedaan. Deze krijgt
hiervoor een vrijwilligersvergoeding van
€125/maand. De verantwoordelijkheid
van de penningmeester is om facturen
te versturen, te controleren of deze
betaald zijn en binnenkomende facturen
te betalen. Daarnaast moet er een
jaarbegroting worden opgesteld en een
nette administratie bijgehouden die ieder
kwartaal overgedragen kan worden aan de
boekhouder. De boekhouder doet de BTW
aangiftes en controle, de penningmeester
draagt zorg voor een tijdige betaling van de
BTW. Daarnaast is er een accountant die
jaarlijks het werk van de penningmeester
en boekhouder controleert om de
jaarcijfers goed te keuren. 2017 is
het tweede jaar dat deze combinatie
van penningmeester, boekhouder en
accountant volledig werkt. Er is aan
gewerkt om de winst- en verliesrekening
te kunnen koppelen aan de begroting,
waardoor er sneller feedback is op hoe het
jaar verloopt. Ieder kwartaal kunnen we de
huidige stand naast de begroting leggen
om in te grijpen als het nodig is.

SERVICEKOSTEN
Alle boten betalen een vast bedrag per
maand aan servicekosten, wat aan het eind
van het jaar verrekend wordt op basis van
het werkelijke verbruik. De servicekosten
bestaan uit kosten voor elektriciteit, water,
afval en internet. Al deze kosten fluctueren,
waarbij elektriciteit en water per boot
gemeten worden en afval en internet
hoofdelijk worden omgeslagen per boot.

DUURZAAMHEID

De desinvestering
begint een rol te spelen
op de begroting; wat
gebeurt er financieel als
we het terrein leeg achter
moeten laten?

In 2017 is de koppeling gemaakt tussen de
winst- en verliesrekening als bron voor deze
verrekening, waardoor de afrekening sneller
gedaan kan worden dan in het verleden.
Ook zijn er afgelopen jaar slimme meters
geplaatst voor de elektriciteit. Hierdoor
kan het stroomverbruik nu ieder moment
afgelezen worden. In samenwerking met
Jouliette/Spectral zijn we aan het kijken
wat dit voor de Ceuvel gaat betekenen.
Misschien dat we voor elektriciteit geen
voorschot meer vragen, maar aan het eind
van elke maand op basis van werkelijk
verbruik gaan afrekenen.

BEGROTING
De begroting van 2018 is aangepast
aan de gebruikte posten in de winsten verliesrekening zoals we die van
de boekhouder krijgen. De post
voor onderhoud aan de boten is
teruggeschroefd. Incidentele noodzakelijke
verbeteringen worden apart gefinancierd
op basis van beschikbaar budget en
prioriteit. Aangezien de representatiekosten
consequent lager uitvallen dan het
gereserveerde budget is deze post kleiner
gemaakt. Omzet voor de rondleidingen

is een stuk lager, dit komt door het
uitbesteden van de administratie naar
Café de Ceuvel. Hierdoor vallen de kosten
en inkomsten van de tours binnen hun
administratie en krijgt de Vereniging alleen
nog maar hun aandeel van deze inkomsten.

SPAARREKENING
In april 2015 is een spaarrekening geopend
en is begonnen met het sparen van
maandelijks €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. Als we
jaarlijks €5000 opzij zetten zou er in 2024
ongeveer €45.000 op de spaarrekening
moeten staan om het terrein leeg op
te kunnen leveren. Dit is naast de borg
(ongeveer €22.000) van alle boten tezamen.

AUTOMATISCHE OVERSCHRIJVING
Op De Ceuvel werken met een
automatische factuur die op de eerste van
de maand verzonden wordt en het ideaal
is dat alle huurders een automatische
overschrijving in de eerste week van de
maand doen. Op dit moment komt van
ongeveer driekwart van de huurders de
betaling automatisch binnen, het aantal
facturen dat langer dan een maand
blijft open staan is beperkt, langer dan 2
maanden komt zelden voor.

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 technieken
laten zien op het terrein om lokale
kringlopen te kunnen sluiten. Zo laten we
op een creatieve manier de waarde zien van
afvalmaterialen & nutriënten.
Onze ambitie is om onszelf, en de technieken continu aan te passen en uit te breiden.
Het werken met nieuwe technische partners,
onderzoeksinstituten, en gemeenten zal ons
verder sturen naar een leerzame omgeving
voor de nieuwe, circulaire stad.
De technieken hieronder hebben wij door de
jaren heen gerealiseerd en geoptimaliseerd:

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 rioolaansluiting
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
compostproces 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. De compost is reeds veilig
voor gebruik en wordt ingezet om de tuin
te verreiken om de zuiverende kracht een
boost te geven.

BIOFILTER
Het afvalwater van de wasbak wordt
per boot gezuiverd door middel van de
biofiltratiesystemen (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
biologische 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
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kantoorbenodigdheden. Deze zijn oktober
2014 geïnstalleerd en in 2015 is de eerste
zomer meegemaakt. Doordat de totale
elektra kosten hoger waren dan verwacht,

For showcase
and tasting

Discharge into
the ground

Used in the
purifying park

Sewer
discharge

Drinking
Water

Treated
Wastewater

Experimental
Compost

Pre-treated
Urine

en de stroombehoefte van Café de Ceuvel
niet in de originele berekening zat, zijn we
helaas nog niet helemaal zelfvoorzienend.
In 2017 zal worden gewerkt aan een

Further
composting

nieuwe energie analyse en op basis
hiervan zal een nieuwe aanvraag voor het
duurzaamheidsfonds worden opgesteld om
toch zo zelfvoorzienend mogelijk te worden.

Liquid digestate

De Ceuvel is one of the most sustainable
and unique urban developments in Europe.
Throughout the site are showcases of
technologies and techniques that
operate on a small scale to close local
cycles and bring us back in touch with
our basic needs. The creative reuse of
waste materials throughout the site is a
key component of extracting value and
nutrients from what many people view
as waste.

Struvite & zeolite mix
Compost & ﬁsh food

URBAN BIOREFINERY
VILLAGE
PUMP

BIOFILTER

JORAFORM
COMPOSTER

STRUVITE
REACTOR

VERMI
COMPOSTER

Solid digestate

Digestate

Biogas

Some of the smart things to look out for include:
• Compost toilets.
• Struvite reactors to capture nutrients from urine.
• Heat exchangers to capture and recycle over 60%
of the warm air leaving each ofﬁce.

BIOGASBOAT

• Helophyte ﬁlters to process waste water.
• Purifying park that uses phytoremediation planting
to remove pollutants from the former industrial land.
• 150 Photovoltaïc (PV) panels, producing around
36.000 kWh of power yearly.
• Peer-to-peer blockchain-based energy trading
system, the Jouliette.
• Aquaponics greenhouse to produce vegetables and
herbs for the cafe in a closed loop.

GREENHOUSE
Aquaponics

Rain
water

Toilet
waste

Kitchen
waste

Rain
water

Grey
water

Toilet
waste

Pure
urine

Veg. &
herbs

Kitchen
waste
Toilet Kitchen
waste waste

METABOLIC LAB

Pure
urine

CAFÉ DE CEUVEL
DE CEUVEL COMMUNITY

HOTEL ASILE FLOTTANT

Energy

flow

The Jouliette:
• The Jouliette empowers the community to easily manage and share their
locally produced renewable energy.
• Energy produced by solar panels is measured and tracked as Jouliette
tokens in the blockchain.
• Community members can trade their Jouliettes for Ceuveltje tokens, and
these tokens can then be used to buy goods and services at De Ceuvel, such
as food and drink at the cafe.
• A real-time power-flow map provides users with insights into their energy use.

www.metaboliclab.nl
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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 warmtepomp
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 makkelijk
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
afgegraven en elders gestort: het probleem
wordt verplaatst. Op De Ceuvel heeft DELVA
Landscape Architects destijds 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
die de vervuiling opnemen, stabiliseren of
afbreken. Fytoremediatie wordt nog niet
veel op kleinschalige, urbane gebieden
praktisch toegepast. Het Zuiverend Park is
onderdeel van de ‘Cleantech Playground’
van De Ceuvel: het doel is om gaandeweg
onze kennis en ervaring met deze techniek
te vergroten, de toepassing te verbeteren
en dit vervolgens over te dragen aan een
groter publiek. Mede daardoor is de keuze
van planten, de wijze van de beplanting en
het onderhoud voortdurend in ontwikkeling.
Zo zijn van het oorspronkelijke plan van
Delva Landscape Architects uit 2014 nu
alleen nog de wilgen, populieren en enkele
grassen over. Sinds 2016 beoordelen we
wat er van nature opkomt op hun waarde
voor de fytoremediatie, in combinatie met
het inzaaien van planten waarvan bekend is
dat ze de zware metalen opnemen die we
hier op De Ceuvel in de grond hebben. Dit
lijkt goed te werken. De volgende stap is het

ontwikkelen van verschillende methoden
van verwerking van het snoeiafval.

STRUVIETREACTOR
Voedingsstoffen zoals fosfaat en stikstof zijn
essentiële elementen voor planten om te
groeien. De manier waarop op dit moment
stikstofgas uit de atmosfeer gehaald
wordt om kunstmest te maken, leidt tot
grote veranderingen in de wereldwijde
stikstofcyclus en tegelijkertijd 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 stedelijk 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 gecombineerd met andere lokale
nutriënten die als meststof dienen voor
lokale voedselproductie in de groentekas.
In 2015 is de struvietreactor geplaatst en is
er onderzoek uitgevoerd i.s.m. Universiteit
van Amsterdam op de invloed van
medicijnen in de urine op de kwaliteit van
de plantengroei met struviet. In 2016 is hier
vervolg aan gegeven en in 2017 is er een
paper gepubliceerd over de bevindingen
van dit onderzoek.

is er financiering voor gevonden door
middel van partnerschappen, en is er een
technisch plan gemaakt. In 2017 zal de
boot geassembleerd worden en kunnen
we eindelijk koken op de voedselresten
van gisteren! Voor meer informatie zie
biogasboot.nl

JOULIETTE
Blockchain was het buzzword van 2017. Een
nieuwe techniek die op een decentrale
en veilige manier zekerheid kan bieden bij
complexe transacties. Veel toekomstvisies
werden gedeeld en veel gespeculeerd.
Maar op De Ceuvel gingen we direct aan
de slag. Samen met Spectral, Alliander en
Metabolic, heeft de gemeenschap de kans
aangegrepen voor een uniek experiment.
Het ruilen van duurzaam opgewekte
energie via Blockchain. Straks kunnen alle
boten energie met elkaar ruilen. 100 watt
uur = 1 Jouliette. En als je die aan iemand
verkoopt, bijvoorbeeld het Cafe, dan
betaalt deze je hier 1 Ceuveltje, onze eigen
lokale munt, voor terug. Die Ceuveltjes
verzamel je dan in je digitale portemonnee
(wallet). En op de lokale markt van De
Ceuvel kun je daar weer zaken mee kopen.
Bijvoorbeeld bij het Café, hier kun je er
koffie, thee of een biertje mee kopen. Zo
creëren we een economie gebaseerd
op grondstoffen waar het opwekken van
duurzame energie direct loont.

AQUAPONICS
BIOGASBOOT
Al vanaf de oprichting van De Ceuvel
was het de droom om het restaurant op
haar eigen gas te laten koken. Dit is de
Biogasboot geworden, waar het restaurant
middels een geïntegreerde vergister haar
organisch afval in biogas omzet. In 2016 zijn
er een aantal belangrijke stappen gezet ten
behoeve van de realisatie van dit project.
Café de Ceuvel heeft in samenwerking
met Simme Andriesma van A46K een
oude woonboot opgeknapt tot dekschuit,

Het gaat niet goed met veel van de
visstanden in de wereld, en aan kweekvis
zitten veel nadelen. Op De Ceuvel laten we
zodoende zien dat het anders kan. Met de
combinatie van aquacultuur en hydroponics
(groen-productie op waterbasis), hebben
we een mooi duurzaam alternatief. De
vissen krijgen voedsel dat gekweekt is op
voedselresten, zij scheiden afvalstoffen
uit (ammonium), dat wordt naar de
groentebakken gepompt waar de bacteriën
in de wortels het giftige ammonium

19

omzetten in nutriënten voor de planten, zo
wordt het water weer schoon, en loopt het
terug naar de vissen, waar het rondje weer
opnieuw start. De sla en kruiden worden
geplukt door de chefs van Café de Ceuvel, en
geserveerd aan klanten om van te genieten.

opgezet met upcycle workshops, in
samenwerking met het Bankjes Collectief,
en is er uiteindelijk toegewerkt naar Noord
zijn eigen lichtfestival.

Druk
Beperkte oplage.

Tekst
Chandar van der Zande, Jos de Krieger, Esmee Jiskoot,
Marcel van Wees, Anke Wijnja en Tycho Hellinga

Ontwerp

HET WARE NOORDEN
Vanuit De Ceuvel hebben we meegedaan
aan het programma Maak je Stad! met Het
Ware Noorden. Dit was een project gericht
op het verbinden met het oude Noorden
rondom het thema van vakmanschap en
het hergebruiken van gebruikte spullen.
Met Het Ware Noorden is een programma

Cristel Lit & Wendy Rommers

Disclaimer
Er zijn beelden gebruikt om het jaarverslag te ondersteunen,
het is daarom niet geschikt als openbare publicatie.
Wij hebben ons best gedaan om rechthebbenden met
betrekking tot het fotomateriaal te achterhalen. In het geval
dat iemand bezwaar heeft tegen het gebruik van beeld,
graag contact opnemen met esmee@deceuvel.nl.

