Amsterdam, 30-03-2021
Symposium: geboorte van de broedplaats voor de toekomst, 8 april a.s.
Op dit symposium lanceren wij de broedplaats van de toekomst.
Het is voorjaar. Ook de broedplaatsen in groot Amsterdam bloeien weer op. De broedplaatsen
hebben de afgelopen jaren wortel kunnen schieten en zich ontwikkeld van tijdelijk naar vast,
van bestaande naar nieuwe partners, van binnen naar buiten, van rafelrand naar midden in de
maatschappij. Ze laten Amsterdam delen in hun bloesem en creëren zo steeds meer
kruisbestuivingen. Een rijke voedingsbodem voor niet alleen kunst en cultuur, maar steeds meer
sociaal maatschappelijke innovatie, maakindustrie, werkgelegenheid, onderwijs en jongeren –
op alle terreinen plukken Amsterdammers en beleidsmakers de vruchten die broedplaatsen hen
bieden. Dat vraagt om een vernieuwd beleid voor de broedplaatsen als katalysator van onze
stad van de toekomst. Hoog tijd dus voor een inspirerend symposium om dit alles zichtbaar,
voelbaar en meetbaar te maken.
Oorsprong
De basis van de broedplaatsen is de kunst en cultuur. Rond 2000 gestart als vrijplaatsen voor
kunstenaars en cultuurmakers. Maar de broedplaatsen staan niet meer op een eilandje. De
interactie kwam steeds meer op gang. Onderling, maar ook en vooral steeds meer met de
omgeving, de buurt. Ze veroverden een plek in de buurt en boden steeds belangrijkere waarden
aan anderen rondom de broedplaats.
Nu
De broedplaatsen blijven een duurzame plek voor kunstenaars en cultuurmakers. Die
ontwikkelen zich steeds meer als brede aanjagers met samenwerkingen met onderwijs en
maatschappelijke partners en andere fijnmazige dwarsverbanden. Ook creatieven en
innovatoren met hun vernieuwende wijzen van ondernemerschap, samenwerkingen met de
maakindustrie en kleinschalige bedrijvigheid die leiden tot nieuwe werkgelegenheid krijgen een
plek, een economische meerwaarde die in Amsterdam te lang onderbelicht is gebleven.
Tijd om de broedplaatsen te herwaarderen en opwaarderen. Tijd om het broedplaatsbeleid voor
Amsterdam te herijken en klaar te maken voor de toekomst. Voor een méér divers, creatief en
cultureel klimaat, méér duurzaam ondernemerschap in de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
en een stad waar alle inwoners zich thuis kunnen voelen.
Toekomst
Daarvoor is er wel betaalbare ruimte nodig. En die ruimte staat in Amsterdam enorm onder
druk. In korte tijd is er veel veranderd. Maatschappelijk vastgoed is of wordt nog steeds

verkocht of te duur verhuurd. Buurthuizen en bibliotheken zijn veelvuldig gesloten,
schoolgebouwen en kerken zijn omgebouwd tot woningen, rafelranden worden herontwikkeld
en kunstenaars en creatieven raken in rap tempo ateliers, expositieruimtes en broedplaatsen
kwijt. Juist nu moet ruimte geschapen worden. Ruimte voor niet alleen commercieel gebruik
maar voor publieke ruimte en -voorzieningen en de bijbehorende diversiteit aan gebruikers,
producenten, organisaties en spelers.
Symposium
In dit symposium laten we voorbeelden zien van broedplaatsen die niet enkel geënt zijn op het
domein van kunst en cultuur, maar in hun programmering en samenwerkingen duurzame
verbindingen aangaan met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, onderwijs, zorg, sociaal
maatschappelijke opgaven, economie en ondernemerschap. De integraliteit en meerwaarde op
cultureel, maatschappelijk en economisch vlak leggen de grondslag voor de broedplaats van de
toekomst.
Oproep
Met de voorgenomen bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid in 2022 en het
vooralsnog ontbreken van budget voor behoud van bestaande broedplaatsen en voor het
ontwikkelen van nieuwe broedplaatsen in de volgende collegeperiode wordt de ontmanteling
voortgezet. Voor een gezonde stad zijn voldoende betaalbare werkruimten voor creatieven, en
een integraler beleid gestoeld op de brede ketenwerking van broedplaatsen, cruciaal.
Een pleidooi voor de geboorte van de broedplaats van de toekomst is dan ook noodzakelijk en
passend in het toekomstige beeld voor een leefbaar Amsterdam. Met de introductie van de
broedplaats van de toekomst openen we de discussie, voor een toekomstig duurzaam
broedplaatsbeleid.
Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam
Amsterdam 30 maart 2021.

De broedplaatsen creëren innovatie, cohesie en een gezond economisch klimaat voor
Amsterdam op vele terreinen:
Kunst & cultuur:
Activiteit: Rijk veelkleurig palet aan kunst en cultuur, van beginnend talent tot gevestigde
werkende kunstenaars, van ateliers, atelierwoningen, tot nachtcultuur en internationaal
beroemde publieksplekken, kweekvijvers, interdisciplinaire samenwerking
Voorbeeld: Platform Zina, De Appel
Sociaal maatschappelijk:
Activiteit: Community artists zetten hun expertise in voor het verhelpen van eenzaamheid,
ongelijkheid, overlast en ondersteunen in de sociale cohesie en talentontwikkeling in buurten
door de hele stad. Belangrijke plek voor vrijwilligers, ontmoetingsplekken.
Voorbeeld: Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85, Modestraat, HW10
Onderwijs:
Activiteit: Steeds meer oefenplekken voor jonge makers van nieuwere kunstvormen, MBO'ers
die ruimtes delen met ervaren makers. Interactieve omgevingen (kennisuitwisseling),
laboratoriumfunctie en ruimte voor talentwontwikkeling.
Voorbeeld: Old School, Vlugt, A-Lab
Economie:
Activiteit: Leer/werkplekken, start ups, scale ups, voedingsbodem voor innovaties,
ondernemerschapsontwikkeling, maakindustrie, crossovers / netwerklocaties, inspirerende
omgevingen, onderlinge samenwerking, experimenten voor nieuwe economie.
Voorbeeld: A Lab, Contact, Treehouse, de Hoop
Stedelijke ontwikkeling:
Activiteit: Broedplaatsen als transformatie-instrument, tegengaan leegstand, stimuleren van
bedrijvigheid, veiligheid openbare ruimte, placemaking, versterken leefbaarheid, impuls in
gebiedsontwikkelingen, waardestijging, versterking buurtvoorziengenniveau.
Voorbeeld: Leegstandsoplossers Amsterdam, Urban Resort
Wat is er nodig ?
• betaalbare ateliers, podia en publieksruimten
• permanente ateliergebouwen, integraler gebruik van maatschappelijk vastgoed
• stimuleren van ondernemend participeren vanuit de bijstand, bredere inzet van buurtbanen,
publieksruimten breder faciliteren
• betaalbare werkruimte, doorstroom verbeteren, social return breder inzetten
• bredere inzet kosten/batenanalyses, integrale financiering
• samenwerking met vermogensfondsen, innovatie/vastgoedfonds
• vaste plek aan tafel bij gebiedsontwikkeling en gebiedsgericht werken
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Yinske Silva + Gerben Mienis (Old School)
Yinske Silva + Wethouder Touria Meliani
Yinske Silva + Marjo van Schaik (Mare) + Graziella Hunsel
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(PvdA) (o.v.b.), Dorienke de Grave-Verkerk (VVD)
Yinske Silva + wethouder Touria Meliani

