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VOORWOORD

BEHEER

Terugkijken naar het jaar 2019 vanuit de ‘verre toekomst’ van
2020 is een hele opgave. De wereld en de Ceuvel zagen er vorig
jaar nogal anders uit toen corona nog niet bestond. Terugkijken
naar 2019 is gelukkig wel erg leuk, want het was wederom een
goed jaar voor onze groene oase. Het vorige bestuur zwaaide af
na 3 jaar bewezen diensten en een nieuw bestuur trad aan.

Het zesde jaar van broedplaats de Ceuvel.

Het thema van 2019 is voor ons de bliksemsnelle transformatie
van het stadsdeel. Noord ontwikkelt sneller dan zijn eigen
schaduw. Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus bracht
tijdens de talkshow van Eva Jinek een bezoek aan ons straatje
en de aangrenzende Papaverhoek. Begeleid door een cordon
rechercheurs in uniform, bestempelde hij het gebied als een van
de meest louche industrieterreinen van het land. “We zien hier
veel vage ondernemers waar we geen grip op krijgen. Wie doet
nou eigenlijk wat, en hoe is de bedrijfsvoering?” Ons initiatief
wordt natuurlijk niet getoond, want past niet in de beeldvorming.
Ondertussen maken al in 2019 de eerste ‘vage ondernemers’ in
de straat langzaam plaats voor onder andere een goed geoliede
pizzazaak, een ‘experimentele ijssalon’ en een centrum voor
‘professionele incubatie’ vol met ‘growth coaches en firestarters’.
De beeldvorming loopt alweer achter op hoe snel Noord en de
stad als geheel veranderen.
Het louche imago van de rest van de buurt kwam ons vaak juist
wel ten goede, want zonder dat we dat bedoelden, staken we er
altijd positief tegen af in de ogen van de autoriteiten. Zo bracht in
2019 wederom een reeks hoogwaardigheidsbekleders een bezoek
aan onze stadsoase, met beroemdste voorbeeld (toen nog) Prince
Harry. Onze zeer fotogenieke broedplaats mocht ook weer sieren
op de cover of de binnenspread van vele afdelingsrapportjes
van de gemeente, waarin ze trots pronkten met hun behaalde
beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid, groen, cultuur,
broedplaatsen en creatieve industrie. Maar terwijl de buurt wat
minder louche wordt kunnen wij ons ook minder permitteren.
Plots kregen we van een ontwikkellustige gemeente te horen
dat wij helemaal geen toestemming hadden voor de drijvende
inboedel op het gemeentelijk kanaal, en dat alle drijvende tuinen,
vlotten, pontonbruggen en aanlegsteigers die er al jaren liggen
en niemand dwars kunnen zitten onmiddellijk weg moeten. Stond
je eerst te boek als het groenste jongetje van de klas in een buurt
vol criminelen, ineens ben je het rommelige kunstenaarsnest
in een aangeharkte wijk en strookt het beeld niet meer met de
prospectus van de projectontwikkelaars.
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Aan het begin van het jaar hebben we de eerder genoemde aanpassingen in het
elektranetwerk doorgevoerd. De aansluitingen naar de boten toe zijn opnieuw gezekerd
en de stopcontacten onder de steiger zijn van aardlekschakelaars voorzien. In 2013 is
precies het bedrag op de aanleg van het netwerk bespaard dat we nu nodig hadden
om het geheel echt veilig te maken. Dit is dus een duidelijke les, ga nooit besparen
op de aanleg en veiligheidswaarborg van een elektranetwerk!!! Na de kleine brand in
de meterkast van de Metabolic lab, die dus mede werd veroorzaakt door de te hoge
spanning op het netwerk, is daar een nieuwe meterkast geplaatst aan de binnenzijde
waardoor er in ieder geval geen kortsluiting door lekkend regenwater meer kan optreden.

Is onze groene droom
misschien niet voor altijd...

Wat die ontwikkelaars betreft… Met argusogen kijken wij naar het
debacle rondom de nabijgelegen NDSM, en begint het besef
in te dalen dat onze groene droom misschien niet voor altijd is.
Onze tijdelijke gebruiksovereenkomst loopt af op 1 januari 2024,
en meer weten wij momenteel ook niet. Wij proberen het gesprek
aan te gaan met onze huurbaas, de vastgoedafdeling van de
gemeente, en noemen daarbij de publicaties over ons in de New
York Times en zo’n beetje alle andere wereldmedia, de bezoekjes
van de Prince Harry’s en bekende duurzaamheidsdenkers, of
het gemeentelijk beleid rondom kunst & cultuur, duurzaamheid,
groen in de stad, en het behoud van karakter bij ontwikkeling. Maar
momenteel staat er op de helft van het terrein van de Ceuvel een
fietspad met wandelboulevard ingetekend en dat is natuurlijk ook
erg belangrijk.

Dit is dus
een duidelijke les,
ga nooit besparen op
de aanleg en veiligheidswaarborg van een
elektranetwerk!

Ook werden we in het eerste kwartaal opgeschrikt door een inbraak in de werkplaats
waarbij voor enkele duizenden euro’s aan gereedschap is ontvreemd. Het ontbreken van
activiteit op de aanwezige beveiligingscamera’s hebben ons vermoeden bevestigd dat er
via het water toegang is verkregen tot het terrein, iets waar we ons natuurlijk niet tegen
kunnen beschermen. In navolg hiervan hebben we enkele nieuwe camera’s op het terrein
geplaatst, ter plaatse van de parkeerplaatsen, de entree en één gericht op het terras en
het water. Er waren al enkele camera’s aanwezig op de steiger van Asile Flottant.
In hartje winter hebben we de warmtewisselaar op de Keijser moeten vervangen.
Het systeem gaf al enkele jaren terugkomende klachten en uiteindelijk hebben we de
buitenunit geheel moeten vervangen. Over het algemeen hebben we toch vrij weinig
klachten gehad en bevallen de warmtewisselaars goed. Voornaamste problemen waren
eigenlijk de opgelopen stookkosten de eerste jaren in enkele boten met vloersystemen
doordat de sensorpositie na stroomuitval terugsprong naar ’n default positie waarbij
niet de binnentemperatuur maar de buitentemperatuur als uitgangspunt gold. Hierdoor
hebben deze systemen de gehele winter op maximum vermogen gedraaid, inmiddels
weten we gelukkig waar we op moeten letten.
Het steigerdeel tussen de trap bij Metabolic en het Cafe is in zijn geheel vervangen omdat
het gebruik van rolcontainers e.d. ter bevoorrading van het Cafe te zwaar is gebleken
voor de gebruikte planken. Er is in het begin gekozen voor een verduurzaamde plank van
essenhout om daarmee de milieu impact te minimaliseren, we hebben het nu alsnog
moeten vervangen voor hardhouten planken (uiteraard met fsc-keurmerk).
Marcel van Wees

Tycho Hellinga
Voorzitter
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ZUIVEREND PARK
AKTIVITEITEN IN 2019:
• 10 Parkdagen met 8-12 vrijwilligers
• Eerste uitslag van genomen
bodemmonsters
• Testmethoden aangescherpt en
uitgebreid met 3 potproeven en
8 PAK-monsters
• Aanpak en inrichting park aangepast
aan nieuwe bevindingen

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.
Opgezet in 2017 en verstevigd in 2018 zijn de Parkdagen in 2019 inmiddels een bekend en
vertrouwd onderdeel van het programma op De Ceuvel. De groep betrokken vrijwilligers
heeft een vaste kern van circa 8 personen en een wisselende groep van ook ca 8 mensen.
De leeftijd in de groep is heel gemêleerd. Bij de wisselende vrijwilligers zitten mensen
die tijdelijk zonder werk zijn, maar ook buitenlandse studenten die op deze manier meer
willen leren over hoe we in Nederland met duurzaamheid omgaan. In 2019 werd deze
groep elke keer waardevol aangevuld middels vrijwilligers via Booking Care.
In 2019 zijn de meetgegevens van 2018 grondig geanalyseerd. Hieruit kwam naar voren
dat er op basis van de metingen statistisch nog geen verbetering van de metaalvervuiling
in de grond is aan te tonen. De metingen gaven wèl een beter inzicht in de locatie van de
vervuiling: slechts 3 gebieden bleken boven de Nederlandse Woon Norm vervuild te zijn
met zware metalen. Aanvullende metingen bevestigden dit, we zullen het de komende
jaren blijven controleren. Dit inzicht maakt dat we onze inspanning t.b.v. de fytoextractie
beter kunnen richten en dat er tegelijkertijd de mogelijkheid ontstaat om onvervuilde
gebieden anders in te richten: bijvoorbeeld met kweekbomen voor het Klimaatbos,
of met bij- en vlindervriendelijke beplanting.
Aanvullend op de XRF-metingen in de bodem zijn potproeven geïnstalleerd in de
3 vervuilde gebieden, om de metingen te kunnen verifiëren in een meer gecontroleerde
omgeving.
Eind 2019 zijn een 8-tal monsters genomen t.b.v. de meting van de PAK-s op die plekken in
het terrein. De uitkomst daarvan wordt in 2020 geanalyseerd.
In 2020 zullen we de metingen continueren, de potproeven optimaliseren en het
onderhoud laten aansluiten op de bevindingen. Daarnaast willen we in 2020 op zoek gaan
naar andere projecten die werken met fytoremediatie, om zo ervaringen en resultaten te
kunnen uitwisselen. Het eerste project dat we daarvoor op het oog hebben is GoudAsfalt
in Gouda. De organisatie en uitvoer van het onderhoud blijft gaan via de parkdagen,
aangestuurd door een klein kernteam.
Anke Wijnja
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WERKPLEKKEN
VERENIGING DE CEUVEL BESTAAT IN 2018 UIT:
• 14 CAWA-atelierboten
• 2 ongesubsidiëerde boten, de Crossboat en Metabolic Lab
• Café de Ceuvel, duurzaam horeca-paviljoen
• Asile Flottant, een drijvend hotel
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We maakten met 41 verschillende bedrijven gebruik van 902 m2.
Aangezien De Ceuvel een Vereniging is, wordt het eigenaarschap
van de atelier-boten door de leden gedeeld. Men is lid zo lang er
periodieke huur wordt betaald aan de vereniging. De leden betalen
€ 63,54 per m2 per jaar (geïndexeerd naar 2012) voor het gebruik
van de atelier-boten. Daarnaast rekent de vereniging
€ 12,- duurzaamheidsopslag (kosten voor alle duurzame
installaties) en een opslag van € 13,12 voor de collectieve ruimte
(steiger, tuin, plein, etc.) per m2 per jaar. Door de grote hoeveelheid
openbare ruimte (ie. het park van de Ceuvel) en door de relatief
hoge onderhoudskosten die verbonden zijn aan de experimentele
circulaire technieken die de Ceuvel heeft geïmplementeerd op het
terrein (“duurzaamheidsopslag”), is de prijs per m2 iets hoger dan
het geïndexeerde prijspeil. Deze prijs is geïndexeerd over 2012 bij
de oprichting van de Ceuvel, is constant over 10 jaar en wordt in
principe niet meer gewijzigd.
Daarbij komt € 20,- per m2 per jaar als voorschot op servicekosten,
zoals water, elektra en internet. De Vereniging verrekent dit naar
gebruik van water- en elektriciteit.
					
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 voorschot 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 naast schrijfatelier
en repetitieruimte van de hoofdhuurders, 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. 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.
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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
en activistische 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.
De doelstellingen van kunst en cultuur op De Ceuvel voor de
komende jaren:
• Een belangrijke spil zijn in het netwerk van duurzame, sociale en creatieve projecten en
de groene beweging in Amsterdam en Nederland.
• Een 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.
• Naast het doorlopende, kleinschalige programma ook enkele jaarlijks grootschalige
vieringen hebben, die bekend zijn in Amsterdam en heel Nederland.
• Een 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 en worden georganiseerd
zonder winstoogmerk voor de Ceuvel zelf. Wel streven we ernaar organisators, docenten,
workshopgevers, muzikanten, kunstenaars en sprekers een eerlijke boterham te laten
verdienen. Voor sommige culturele projecten en evenementen hebben wij kleine
subsidies ontvangen.
In 2018 gingen wij een samenwerking aan met onze buurman van de aan de andere
kant van het water liggende loods WDSTCK. Vanuit de Ceuvel hadden wij zijn prachtige
galerieruimte in gebruik als een soort grote zaal waar we lezingen, documentaires en
andere evenementen konden organiseren. Helaas is deze samenwerking in 2019 ten
einde gekomen omdat we van de gemeente geen toestemming kregen om de drijvende
brugverbinding die wij tussen ons terrein en zijn loods hadden gerealiseerd te blijven
gebruiken.
2019 vond een wisseling van de wacht plaats. Programmamaker Tycho Hellinga zwaaide
af na 5 jaar en werd broedplaatshuurder en bestuurslid. Zijn opvolger Esther Weller was
al enige jaren betrokken bij de Ceuvel en de culturele evenementen. Zij pakt de draad
verder op en voegt daar haar eigen signatuur aan toe.

2.
5.
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1. Urban Farming Open Dag
2. Beats on Boats
3. 5e verjaardag van De Ceuvel
4. 	Rainbar op de 5e verjaardag van De Ceuvel
5 	Raft Jam Session part 2
6. Vignolle Ensemble
7. Kledingruil
8.	Wildplukeditie in het Noorderpark
9. Oud & Nieuw 2019/2020
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EDUCATIEF PROGRAMMA
Kennisoverdracht staat centraal in onze missie. 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.
Sinds september 2018 werken wij samen met de NME (Natuur en
Milieu Educatie afdeling Gemeente Amsterdam) en de ANMEC
(Stichting Amsterdamse Natuur & Milieu Educatie Centrum). Voor
het educatieve programma wat in de NME-gids is opgenomen
kunnen scholen een vergoeding aanvragen. Hierdoor blijft de
les betaalbaar en daarmee ook toegankelijk. Wij zijn in 2018
opgenomen in de NME gids en hebben in 2019 verschillende
(proef)lessen met groep 8 uitgevoerd. Deze lessen zijn
geobserveerd door de ANMEC en goedgekeurd.
Tijdens het bezoek aan De Ceuvel wordt de klas in tweeën
gesplitst. De ene groep gaat in het aquaponic systeem aan de
slag met verschillende testjes en de andere groep gaat onder
begeleiding van hun eigen docent naar Schoonschip. Hier is met
Schoonschip contact over geweest. De leerlingen kunnen met hun
docent vanaf de kant Schoonschip bekijken en onderzoeken aan
de hand van een informatiekaart.
Daarnaast hebben in 2019 meer verkorte reguliere rondleidingen
gegeven aan de bovenbouw van middelbare scholen. De vraag
hierna is gegroeid en de interesse in duurzaamheid van veel
middelbare scholieren ook.

In 2019 zijn we gestart met een reeks kinderactiviteiten gericht op
natuur, duurzaamheid en creativiteit, genaamd Natuurontdekkers.
Elke middag heeft een ander thema: van wilgentakken vlechten
tot de eetbare natuur tot een eigen windstation bouwen. We
bieden deze activiteiten aan als reeks of als losse activiteiten voor
kinderen tussen de 4 & 6 jaar of kinderen tussen de 6 & 12 jaar.
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.
In de jaren dat we hier zitten hebben we veel geleerd en
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.

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.
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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
Voor informatie over
de programmering, het project,
verhuur, tours en al het
laatste nieuws
WWW.DECEUVEL.NL

Het bestuur bestond in 2019 uit Tycho Hellinga, Jeroen Pieterse
en Ama van Dantzig. Jeroen en Ama komen voor uit de bootjes en
hebben daar ook hun werkplek. Tycho is programmamaker bij
Café de Ceuvel. Vooraf is afgesproken dat Tycho zich niet
bezighoudt met contractuele en financiële zaken tussen
Cafe de Ceuvel en Vereniging de Ceuvel.

VOORGAANDE BESTUREN
Oprichting begin 2013:	Sascha Glasl, Marjolein Smeele,
Jeroen Apers
Juni 2014 - april 2015:

voor een raad van toezicht. Tegenstrijdige belangen zijn gauw
geïdentificeerd en ondervangen door de verantwoordelijkheid bij
een ander bestuurslid te leggen. Voor een goed functioneren is
het wel wenselijk dat er vanuit zowel de commerciële partners
als de non-commercieële broedplaats afgevaardigden in het
bestuur zitten, dit is bij ons tot nu toe altijd het geval. Het bestuur
is verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer door
sluitende interne procedures en externe controle. De interne
procedures zijn vanwege de omvang beperkt, maar externe
controle is er door boekhouder en accountant.

Sascha Glasl, Jeroen Apers, Berith Danse

April 2015 - april 2016:	Remco Moen Marcar, Cynthia Mooij,
Jeroen Apers, Toon Maassen,
Daan Dijkstra
April 2016 - januari 2019:	Chandar van der Zande, Esmee Jiskoot,
Jos de Krieger

HET BESTUUR
Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		

Tycho Hellinga
Jeroen Pieterse
Ama van Dantzig

COMMISSIE COÖRDINATIE
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.
Het bestuur van vereniging de Ceuvel onderschrijft de
hoofdprincipes van de Governance Code Cultuur. Het bestuur kiest
het besturingsmodel van de organisatie bewust. De Ceuvel is een
kleine vereniging, waarbij een compact bestuur gepast is van drie
bestuursleden. Naar aanleiding van ervaringen in het verleden
met een groter bestuur, hebben we gezamenlijk besloten dat
dit kleinere bestuurs formaat het beste past bij onze organisatie.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie, en heeft de
taken onderling verdeeld in de rollen van voorzitter, secretaris
en penningmeester. Naast de hoofdtaken worden subtaken op
basis van interesse en capaciteit verdeeld. De Ceuvel is te klein
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Beheer boten, terrein en installaties:
Marcel van Wees
Beheer zuiverend park en bodem:
Anke Wijnja
Programmering en marketing:		
Tycho Hellinga
						& Esther Weller
Communicatie en vormgeving:		
Cristel Lit
Educatie: 					Lida Ladwig

COMMISSIES EN VERGADERINGEN
De ALV vindt eens per kwartaal plaats. De bestuursvergadering
vindt wekelijks plaats. Daarnaast is er een commissie structuur met
daarin wisselende vergadermomenten.
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LEDEN

BOOT 2E
Placemakers

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

Jeroen Pieterse
Mark Brounen
Jan Heijns

CAFE DE CEUVEL

HOTEL ASILE FLOTTANT

BOOT 2F

BOOT 2G

Carianne van Raak

LOTS OF / concept & ontwerp

Dean Medina

Wendy Rommers

Sarah Milo

Maaike Ouboter

Joep Hegger

METABOLIC LAB

DE WORKSHIP

CROSSBOAT

Stichting ONNUT

BOOT 2H

BOOT 2K

BOOT 2L

Bleek / Middel

We Can

Hosted Beings

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

Urban Interior Design

Dr Monk
Stichting Tipping Point

BOOT 2C
Novamber

BOOT 2G

BOOT 6B

We The City

Macula Films

Patricia Paludanus

Frank Lee

Track FM

Stichting Theatre Embassy

Bankjes Collectief

Boeren & Buren

Superuse Studios

Vals Nat

Storyminded
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FINANCIËN
ALGEMEEN

VOORUITZICHT

De Ceuvel is een vereniging waarbij
de financiën door een penningmeester
bijgehouden worden. Voor de boekhouding
wordt De Ceuvel bijgestaan door Jolande
van Frederikslust van FvoorFinance en Ruth
Sival-Groenveld van ORG accountants. Met
hun hulp stellen we de balans en de winsten verliesrekening op en een rapport van
feitelijke bevindingen voor onze financiële
verantwoording. Dit gaat naar de CAWA
commissie van de Gemeente Amsterdam
en de verstrekkers van onze leningen,
de Triodos Bank en het Amsterdams
Investerings Fonds.

Nu de helft van de periode dat de Ceuvel
op het terrein mag blijven is verstreken
is het tijd om te kijken naar de toekomst.
Is er voldoende buffer om het terrein per
1 januari 2024 leeg op te leveren? Na
het opvragen van de offertes lijkt het er
op dat er een veel groter bedrag voor
de desinverstering nodig is, dan eerder
gedacht. In 2020 zal er meer onderzoek
gedaan moeten worden om dit duidelijker
te krijgen. En dan zullen er knopen
doorgehakt moeten worden of en hoe er
op zoek moet worden gegaan naar extra
geld.

De voornaamste inkomsten bestaan uit de
verhuur van de ateliers en het liggeld van
de commerciële partijen; Café de Ceuvel,
Metabolic Lab en de Crossboat. Hiernaast
zijn er variabele inkomsten vanuit een
bijdrage van de overnachtingen bij Asile
Flottant en rondleidingen op het terrein (de
tours). De evenementen zijn van ideële aard
en worden kostendekkend gehouden, dus
daar wordt niet op verdiend.

Bij het schrijven van dit stuk zitten we
midden in de corona crisis. Het vooruitzicht
is nu dat vooral de Tours en de inkomsten
uit het Asile Flotante zullen gaan
tegenvallen. Er zijn wat achterstanden
bij het betalen van de huur, maar we
verwachten dat deze uiteindelijk betaald
gaan worden. Er zijn voldoende liquide
middelen om deze periode zonder al te
grote kleerscheuren door te komen.

2019
De Ceuvel staat er voor een vereniging
zonder winstoogmerk goed voor. De
liquiditeit is goed, verwachte uitgaven
kunnen makkelijk gedaan worden met het
geld dat op de rekening staat. In 2019 zijn
de inkomsten uit tours en Asile Flotante
ongeveer gelijk gebleven. Er zijn een paar
grote investeringen gedaan, met name in
het elektriciteitsnet om de laatste 5 jaar
veilig door te komen. Jeroen Pieterse heeft
het stokje van penningmeester van Jos
de Krieger overgenomen. Jos heeft de
administratie netjes achtergelaten, er zijn
tijdens zijn bestuur veel vereenvoudigingen
en verbeteringen doorgevoerd.

De Ceuvel staat er voor
een vereniging zonder
winstoogmerk goed voor.

In 2019 is de eerste aanzet gemaakt tot
een meerjarenbegroting. Er is gekozen
voor een meerjarenbegroting in plaats
van een liquiditeitsbegroting, omdat er
geen problemen verwacht worden met
de liquiditeit. Deze zal in 2020 afgemaakt
worden.
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DUURZAAMHEID

AMMONIUM FROM THE FISH TANK IS
FILTERED BY THE ROOTS AND BROKEN
DOWN TO NITRATES AND NITRITES.

Het concept van de Cleantech Playground is ontwikkeld om alternatieve manieren te laten zien
voor het omgaan met grondstofstromen 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 in 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.
Sommige toepassingen zijn onderdeel van
grootschalige onderzoekstrajecten. 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,
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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
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

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

CONTAINS THE FISH TANK OF THE
AQUAPONIC SYSTEM, THE STRUVITE
REACTOR AND THE TUMBLING
COMPOSTER.

GREENHOUSE

WITH THE BIOGAS BOAT DE CEUVEL IS TAKING ITS NEXT STEP
IN THE MISSION OF CLOSING AS MANY LOOPS AS POSSIBLE, TO
REDUCE ITS WASTE PRODUCTION AND CONTRIBUTE
TO AN INCREASINGLY SUSTAINABLE
CIRCULAR ECONOMY.

TECH BOAT

BIOGAS BOAT

NUTRIENT-RICH WATER GOES
BACK UP TO THE PLANTS IN
THE GREENHOUSE.
THE SHREDDED WASTE IS
STORED AND MIXED AGAIN IN A
FIRST TANK LOCATED IN THE
CONTAINER ON THE BOAT.

MICROBES AND WORMS
CONVERT WASTE INTO
FERTILIZER.

UPCYCLING

MUCH OF WHAT YOU SEE ON DE CEUVEL
IS MADE FROM REUSED OR REFURBISHED
MATERIALS AT THE COÖPERATIVE WORKSHOP
AT THE HEART OF DE CEUVEL.

METABOLIC LAB IS A UNIQUE AND INSPIRING
FACILITY FOR EVENTS, MEETINGS, WORKSHOPS
OR TRAININGS. IT WAS BUILT BY CONSULTING
AND VENTURE BUILDING COMPANY METABOLIC,
RESPONSIBLE FOR THE SUSTAINABILITY PLAN
AND VISION OF DE CEUVEL.

THE BOAT BENCHES ARE MADE OUT
OF SUNKEN BOATS SALVAGED FROM
THE CANALS AND CUT IN HALF.

MEMBERS OF DE CEUVEL ARE REWARDED FOR
SAVING ENERGY WITH A CRYPTOCURRENCY
CALLED JOULIETTE WHICH THEY CAN
EXCHANGE AT THE CAFÉ
FOR DRINKS.

CAFÉ DE CEUVEL

DE CEUVEL OPERATES
AS A MULTI-FUNCTIONAL
OPEN-AIR OFFICE PARK.

THE REVENUE GENERATED WITH
THE CAFE GOES INTO OUR CULTURAL
PROGRAM AND IS USED TO MAINTAIN THE
SUSTAINABLE TECHNOLOGIES.

THE OBTAINED BIOGAS IS USED
TO COOK WITH IN THE KITCHEN.

CAFÉ DE CEUVEL WAS BUILT AND DESIGNED
BY STUDIO VALKENIER COMPLETELY OUT OF REUSED MATERIALS
INCLUDING BOLLARDS AND A PAVILION OF THE RESCUE BRIGADE.

DE CEUVEL SITE HAS BEEN POLLUTED
BY ALMOST A CENTURY
OF HEAVY INDUSTRY.

THE OFFICE BOATS ALL HAVE COMPOST
TOILETS INSTALLED WHICH ARE EMPTIED
INTO THE CENTRAL COMPOSTER AT THE
TECH BOAT.

SOLAR PANELS INSTALLED
ON THE OFFICE BOATS COVER THE
MAJORITY OF THE ELECTRICITY DEMAND.

NORMALLY POLLUTED GROUND IS REMOVED AND MIXED UP
WITH CLEAN GROUND UNTIL THE LEVEL OF POLLUTION
IS DEEMED ACCEPTABLE AGAIN. THIS TRADITIONAL
METHOD OF SOIL SANITATION MERELY
MOVES THE PROBLEM.

HOTEL ASILE FLOTTANT

A UNIQUE FLOATING HOTEL MADE FROM
REFURBISHED AND RETRO-FITTED ANTIQUE
BOATS. DESIGNED AND BUILT BY WOODIES AT BERLIN,
A SHIP-DESIGNING COMPANY FROM AMSTERDAM NOORD.

THE COZY AMBIENCE WITHIN
THE BOATS INVITES YOU TO
RELAX AND ENJOY.

AT DE CEUVEL, A FORBIDDEN
GARDEN WAS DESIGNED USING PLANTS
THAT ARE KNOWN TO BE PARTICULARLY GOOD
AT BREAKING DOWN OR ABSORBING POLLUTANTS
THROUGH THEIR ROOTS.

PHYTOREMEDIATION
A JETTY CONNECTS ALL
THE BOATS AND SERVES AS A
PATH TO EXPLORE THE AREA OF
DE CEUVEL.

TO PROTECT BOTH HUMAN AND PLANT
HEALTH, WE BUILT A RAISED
JETTY OVER
THE PARK.
EACH OFFICE BOAT HAS A HEAT PUMP AND
AN AIR-TO-AIR HEAT EXCHANGE
VENTILATION SYSTEM.

THE FIFTEEN REFURBISHED HOUSEBOATS
OFFER SPACE FOR DIFFERENT ARTISTS, CREATIVE AND
GREEN ENTREPRENEURS. TOGETHER ALL THE COMPANIES
ON THE SITE HAVE OWNERSHIP OF DE CEUVEL THROUGH
MEMBERSHIP OF ASSOCIATION DE CEUVEL.

WE SELECT OUR INGREDIENTS AND
SUPPLIERS WITH GREAT CARE AND
AIM TO CLOSE AS MANY LOOPS ON
THE SITE AS POSSIBLE.

WE INVESTIGATE METHODS
FOR RECOVERING NUTRIENTS
FROM URINE WITH A
STRUVITE REACTOR.

DE CEUVEL IS A FORMER SHIPYARD TRANSFORMED INTO A SUSTAINABLE
WORKPLACE BY LIFTING OLD HOUSEBOATS ONTO LAND. THE DESIGN
AND ARCHITECTURE OF THE BOATS WAS CREATED BY
THE COMPANY SPACE&MATTER.

THE BOATS

THE BIODIGESTER CONVERTS ALL THE
SHREDDED ORGANIC WASTE INTO
BIOGAS WITH THE AID OF
MICROBACTERIA.

THE REMAINING DIGESTATE THAT
CAN’T BE BOKEN DOWN IS A RICH
SOURCE OF NUTRIENTS FOR PLANTS
AND INSECTS AND ADDED TO THE
COMPOSTER.

PRE-COMPOSTED WASTE FROM THE
TOILETS IN THE BOATS IS BROUGHT
TO OUR TUMBLING COMPOSTER
FOR FURTHER COMPOSTING.

METABOLIC LAB

VENTILATIE & WARMTEPOMPEN

THE UNIQUE LAMP HANGING IN THE
CAFÉ IS MADE FROM BOTTLES AND
OLD BICYCLE WHEELS.

IN A FIRST STEP ALL THE ORGANIC WASTE
FROM THE KITCHEN IS SHREDDED.

FRESH AND FILTERED WATER GOES
BACK DOWN TO THE FISH.

niet in de originele berekening zat, zijn we
helaas nog niet helemaal zelfvoorzienend.
In 2017 zal worden gewerkt aan een
nieuwe energie analyse en op basis
hiervan zal een nieuwe aanvraag voor het
duurzaamheidsfonds worden opgesteld om
toch zo zelfvoorzienend mogelijk te worden.

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.

THE GREENHOUSE AT DE CEUVEL PRODUCES
VEGETABLES AND HERBS FOR THE CAFE USING
AN AQUAPONICS SYSTEM COMBINING FISH AND
VEGETABLE PRODUCTION.

LIKE THE CAFE ASILE FLOTTANT
IS AN INDEPENDANT COMPANY
WITHIN ASSOCIATION
DE CEUVEL.

SOIL SAMPLES ARE REGULARLY
EXAMINED SO WE CAN CONTINUOUSLY
TRACK AND IMPROVE THE PROCESS.
WE PROCESS WASTEWATER FROM THE
KITCHEN SINKS IN HELOPHYTE FILTRATION
SYSTEMS WHICH ARE SIMPLE CONSTRUCTIONS
BUILT USING DIFFERENT LAYERS.

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.

SAND, GRAVEL, AND SHELLS HELP REMOVE
SOLIDS, AND A MIX OF SPECIAL PLANTS
CONSUMES ORGANIC MATTER LIKE
NITROGEN AND PHOSPHORUS.

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.
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AQUAPONICS
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 omzetten

Druk

in nutriënten voor de planten, zo wordt het
water weer schoon, en loopt het terug naar
de vissen, waar het rondje weer opnieuw
start.

Beperkte oplage.

Tekst
Sarah Milo, Jeroen Pieterse, Marcel van Wees, Anke Wijnja
Lida Ladwig en Tycho Hellinga

De sla en kruiden worden geplukt door de
chefs van Café de Ceuvel, en geserveerd
aan klanten om van te genieten.

Ontwerp
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 lida@deceuvel.nl.

