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Na de bouwfase komt de fase van inbedding en verdieping. DePlaatsmaker
is geland in 2019, verhuist naar een nieuw kantoor tussen de eigen doelgroep
en staat op het punt om zich verder te ontvouwen. We zijn reeds bij veel ontwikkelingen in de stad betrokken, om zo kunst de ruimte te geven. Zoals in
het Werkspoorkwartier, op het Berlijnplein, in Wisselspoor en Overvecht. Ook
worden we veel gevraagd en geconsulteerd door het veld in de zoektocht en
realisatie van ruimte. Dit varieert van het geven van concrete invulling aan
vrijgekomen ruimte, het samenwerken aan uitvragen voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, of het meedenken over een programma van eisen voor een
culturele instelling. Nog geen jaar na onze fusie is dit een heel mooi resultaat.
Het creëren en vinden van nieuwe fysieke ruimte staat in de stad bij vele hoog
op de agenda. Het vraagt echter nu juist om goed te luisteren en een eigen
koers te varen in de snelheid van alle ontwikkelingen. Het is nu de uitdaging
om ons te verdiepen in de rol die wij als DePlaatsmakerwillen spelen in het
veld en wat onze toegevoegde waarde is. Er is namelijk een keerzijde aan snelle
groei; en dat is verlies op verbinding, betekenis en duurzaamheid.
Het culturele veld streeft naar diversiteit, wil participatie versterken en zoekt
naar de mogelijkheden van community vorming (cultuurnota 2021-2024,
GemeenteUtrecht). Ook is er grote behoefte aan kennisuitwisseling, een actief
en sterk netwerk, en het ontstijgen van de grenzen van disciplines en vak
gebieden. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe vormen van samenwerking. Maar
hoe doe je dat? En met wie kun je dit tot stand brengen? Dit alles vraagt om
tijd, aandacht en bewustzijn. En het proces is hierbij minstens zo belangrijk als
het eindresultaat.
DePlaatsmaker wil zich in 2020 als doel stellen om het profiel en de rol van
de organisatie te verdiepen. Dit doen we met de kennis die in huis is, met de
samenwerkingsverbanden die we aangaan en ook door duidelijk zichtbaar te
maken welke rollen onze organisatie de afgelopen jaren heeft vervuld.

1 in l e idin g

In 2017 hebben we ons voorgenomen om een kenniscentrum op te zetten met
een actief netwerk. Dit is relevanter dan ooit. Zo kunnen en willen we vanuit de
rijke culturele inhoud naar ruimte toe ontwikkelen en meer zichtbaarheid naar
de omgeving creëren voor de cultuur en community in de bestaande panden.
Vorm volgt inhoud. Met bijvoorbeeld een kwartiermaker op het Berlijnplein,
staan we zeer dicht op het veld. Wat we hiervan leren zal belangrijker gaan
worden voor onze toekomst. Onze kennis wordt gevraagd bij veel stedelijke,
regionale en landelijke vraagstukken, zoals bij het proeftuinproject dat opgezet
wordt door de stedelijke regio Utrecht vanuit het cultureel regioprofiel. Dit moet
in 2020 dus meer ingebed worden in de organisatie.
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Tenslotte een belangrijke noot; de snelheid van de stedelijke ontwikkelingen,
de prijsontwikkelingen en de politieke verharding gaat door. Hier zijn wij ons
als culturele vastgoedpartij bewust van. Daar hebben we mee te maken. Het
vraagt om stevigheid en lef om aan te blijvensturen op betaalbaarheid van
ruimte voor de kunsten in de stad. Want broedplaatsen zijn relevanter dan
ooit (Parool, 29.07.2019).
Arna Notten, Directeur – bestuurder
September 2019
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1. INLEIDING 7

Een groeiende stad vraagt voortdurend om aanpassing en vernieuwing. We
worden aangemoedigd om lef te tonen en buiten de lijntjes te kleuren, om
zo mee te groeien in de ruimte voor kunst (Cultuurvisie 2030, gemeente
Utrecht). Dit vraagt van (kleine) organisaties echter veel. Wij zien dat wij als
DePlaatsmaker veel werk en zorg uit handen kunnen nemen vanuit onze
kennis over ruimte en onze samenwerkingen in de stad. Door de juiste vraag
op te halen uit het veld kunnen wij ook de juiste ruimte ontwikkelen en aanbieden. De kennis óver ruimte en het organiseren ván de ruimte vinden elkaar zo in het proces, en in de keuzes welke ruimte wel en niet passend zijn.
DePlaatsmaker streeft naar duurzame uitkomsten met publieke waarde
en ziet hierin haar positie veranderen: van faciliteren naar regisseren en
mede beleid maken voor de invulling van schaarse ruimte. DePlaatsmaker
ziet voor zichzelf een sterke rol als ‘matchmaker’ en kwartiermaker. Ook
als de ruimte er is, dan blijft aandacht nodig en kunnen we bijdragen aan
community vorming en betekenis geven aan de omgeving. Het project
Berlijnplein, waarin de inhoudelijke programmering van onze huurders
en de vernieuwing en innovatie voorop staan, vraagt ons hierop in te
spelen met een juiste vorm van organiseren van ruimte. Verandering in
opdrachtnemerschap, in positionering en in organisatie, vraagt om tijd
en ruimte. Dit is een leerzaam proces, waar wij in 2020 verder mee gaan.
Naar aanleiding van het vierjaren beleidsplan richten wij ons in 2020
op de volgende hoofddoelen:
1.	Kenniscentrum - netwerk
2.	Ontwikkelen van juiste ruimte
3.	Herkenbaarheid en zichtbaarheid

1.	Kenniscentrum - Netwerk

2 Doelen en
ac t i v i t e i t e n 2020
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Wat de positie van DePlaatsmaker uniek maakt is dat wij de brug slaan tussen
het kunstenveld, de vastgoedsector, de beleidsmakers en politiek. De dynamiek
van deze drie domeinen is totaal verschillend, maar er is ook een belangrijke
overlap: de behoefte aan betaalbare ruimte voor kunst, met toegevoegde waarde voor de locatie en omgeving. Want de innovatieve kracht die van creatieve
plekken uitgaat, het belang van nieuwe vormen van samenwerking en ruimtelijke organisatie, en de waarde van kunst en creativiteit voor andere sectoren
zoals onderwijs, zorg en vastgoed wordt steeds meer onderkent.
Maar waar de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur in stedelijke
ontwikkeling vaak is onderbouwd, lijkt de weg ernaartoe onderschat te
worden. Hoe geef je dat nu echt op een duurzame en betekenisvolle manier
vorm? DePlaatsmaker kan impact maken door partijen te verbinden, het

9

belang van de kunstenaar goed voor het voetlicht te brengen en door rele
vante kennis en ervaring te delen en samen te brengen. Want juist vanuit
gedeelde expertise kunnen er duurzame antwoorden worden gezocht op
actuele vraagstukken binnen een groeiende en ontwikkelende stad.
En dit is niet alleen in Utrecht, maar ook in andere steden van grote waar
de. Dat is ook de reden dat wij de banden met vergelijkbare organisaties in
het land, zoals in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Arnhem, opzoeken
en aanhalen. In 2020 verwachten we resultaten uit een onderbouwing die
we gezamenlijk voorbereiden met Rebelgroup over de maatschappelijke
baten van onze broedplaatsen. Dit brengt ons nieuwe kennis die wij voor
alle drie de domeinen kunnen inzetten.
Inmiddels groeit het contact en de verbinding met een vierde en vijfde
domein. Dat zijn (hoger)onderwijs en de financiers/fondsen – zoals Stads
makersfonds, KF Heinfonds en Triodos Bank – die beide veel kennisbehoefte
hebben en ook waardevolle kennis meebrengen. Zo zijn we in nauw contact
met de HKU; alumni vinden als starters creatieve werkruimte op onze loca
ties in het Werkspoorkwartier en studenten volgens seminars op locatie.

Kunst & cultuur

Vanuit het EFRO project in het Werkspoorkwartier komt het contact over
projecten en kennisuitwisseling met de HKU, UU en de HU op gang.
Deze verbindende kracht en de kennis van de verschillende domeinen is
van belang, maar nog interessanter vinden wij de concrete uitwerking in
projecten en realisatie. Dan wordt het ook zichtbaar en tastbaar. Zoals wij
de Havenloods en tuin realiseren, betrokken zijn bij de ontwikkelingen
op het Berlijnplein – als een van de meest innovatieve culturele projecten
van de gemeente – en DeBuurt in Overvecht met AM, gaan de kennis, de
zoektocht naar de juiste aanpak en de uitwerking hand in hand.
Ook onze bijdrage aan de uitwerking van het cultureel regioprofiel mag hierin niet ontbreken. De regio Utrecht (stad Utrecht, Amersfoort en provincie
Utrecht) benoemt in haar plan ‘Eeuwig Jong’ de kracht van broedplaatsen
en de noodzaak voor meer fysieke ruimte voor makers in de regio. Zij willen
onderzoeken hoe behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed hand
in hand kan gaan met herbestemming ten behoeve van de culturele sector.
Binnen dit plan opteert de regio Utrecht in samenwerking met het ministerie van OCW voor een proeftuin ‘Naar een integrale gebiedsontwikkeling
voor de culturele sector’. Deze proeftuin is goedgekeurd en start in 2020.
DePlaatsmaker kan met haar expertise en bestaande ervaring zodoende ook
in de regio een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van een visie en
aanpak voor huisvesting van de culturele sector.

Samenvatting doelen

Financiers/
fondsen

Onderwijs
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Vastgoed

Beleid

1.	Relatie met HKU verder versterken.
2.	Regio profiel; kennis inbrengen en concreet maken.
3.	Community Berlijnplein.
4.	Kennis kwartiermaker Berlijnplein en DeBuurt in kaart brengen
en inbedden in team. Teamontwikkeling verder vormgeven.
5.	Regionale uitwisseling vormgeven (Amersfoort) alsmede regio proeftuin.
6.	EFRO project i.s.m. onderwijs en netwerk verder ontwikkelen.
7.	Communityvorming: Samenwerking De Maakruimte verder vormgeven
en kennis opdoen.
8.	Rol van financiers en fondsen beter aansluiten op veld en ontwikkelingen.

2.	Ontwikkelen van juiste ruimte
Vanuit de actuele vraag naar ruimte die leeft in het culturele veld, kijken
wij scherp naar ons aanbod van bestaande ruimtes en naar de nieuwe
ontwikkelingen. Door de veranderende behoefte bij kunstenaars en culturele
instellingen goed te kennen en op te halen, kunnen wij keuzes maken in
welke ruimte passend is of aangepast moet worden.
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Zo is duidelijk, dat starters nog steeds te weinig ruimte kunnen vinden in
de stad; er is beperkt aanbod van ruimte met echt lage prijzen. Tijdelijke
ruimte zou deels kunnen voorzien in deze vraag, maar is lastig te faciliteren door het prevaleren van leegstandsbeheer bij tijdelijk vrijgekomen
gemeentelijk vastgoed. Wel liggen hiervoor kansen in de samenwerking
met particuliere vastgoedeigenaren, wat zo nu en dan slaagt. Ook woningcorporaties staan hiervoor open, wellicht in combinatie met wonen naast
werken.
Daarnaast is het contact en netwerk met de bestaande grote en middelgrote presentatie-instellingen van belang, om te weten wat zij missen aan
ruimte voor talent. Daarvoor zijn wij in gesprek met BAK, Centraal Museum,
TivoliVredenburg, Het Huis Utrecht en Ekko. Door goed te luisteren en te
vragen wat er in de stad nog mist, kunnen wij goed inspelen op een specifieke ruimtevraag en aansluiting vinden bij de sector.
In de bestaande panden liggen kansen om vrijgekomen ruimtes te renoveren en aan te passen aan de wensen van doelgroepen met een specifieke
ruimtevraag. Zo hebben we in het verleden muziekruimtes gecreëerd,
een dansvloer gelegd, of meerdere kleinere ruimte opengebroken of ingebouwd om aan de behoefte te voldoen. Een gemeenschappelijke of
gedeelde ruimte is bijvoorbeeld een behoefte die steeds vaker voorkomt.
Hierin zoeken wij de samenwerking met partijen die veel expertise in huis
hebben, zoals met studio dB’s op het gebied van muziekstudio’s.
De bewegingen in het culturele veld én de ontwikkeling van ruimte,
komen zo heel dicht bij elkaar te liggen en versterken elkaar.
DePlaatsmaker zoekt hierin naar duurzame uitkomsten en ziet hierin
voor zichzelf een sterke rol als ‘matchmaker’, en helpt ook organisaties
in transitie naar nieuwe ruimtes. Met een kwartiermaker doen we hierin
ervaringen op bij het Berlijnplein en bij het project DeBuurt in Overvecht.
In de Haventuin gaan wij in 2020 de zelfbouwkavels verder ontwikkelen.
Dit vraagt veel begeleiding. Ook hier wordt voorzien in de behoefte aan
het creëren van een eigen zelf vormgegeven plek onder een doelgroep
binnen het creatieve veld.

Samenvatting doelen
1.	Ruimte ontwikkelen passend bij de behoefte in het veld, zoals starters.
2.	Versterking culturele kwaliteit door inhoudelijke behoefte van talent
koppelen aan ruimte.
3.	Haventuin ontwikkelen.
4.	Huidige ruimtes in panden optimaliseren.
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3.	Herkenbaarheid en zichtbaarheid
Het maakproces van de kunstenaar in zijn atelier, het programma in
wording, de oefenruimte en muziekstudio, de activiteiten van onze
huurders en plekken die zij daarvoor gebruiken zijn zó divers. De reden
dat wij ruimtes organiseren is om de kunst tot wasdom te laten komen.
Om kunst letterlijk en figuurlijk ruimte te geven. Wat zich achter de gevel
van deze ruimtes afspeelt is echter van buitenaf niet altijd zichtbaar. Dit
willen we wel veel meer delen; door de verhalen te vertellen vanuit de
verschillende panden, van de verschillende kunstenaars en makers. Maar
ook letterlijk zichtbaar maken in documentaire- fotografie en film, en
d.m.v. beeldende uitingen op de gevels. Zo wordt ook voor de omgeving
beter herkenbaar wat we doen, voor en met wie.
Via onze bestaande communicatiekanalen willen we dit verder uitbouwen.
Daarvoor maken we gebruik van onze community site, social media en
website. Maar ook via fysieke meetings en evenementen en inhoudelijke
debatten willen we daaraan bijdragen. We willen het inhoudelijke gesprek
voeren in de stad over de ontwikkeling van ruimte voor kunst, samen met
het netwerk van broedplaatsen en gemeente. We zien daarin mogelijkheden
om ons te verbinden met De Utrechtse Ruimtemakers, het Huis Utrecht (Taai
debatten) en ook landelijk zijn er relevante partijen (The Power of Hubs).
Samenwerkingsverbanden met verschillende partners dragen ook bij aan
onze zichtbaarheid en de impact die wij willen maken met de ruimte voor
kunst:
»	Met stichting de Maakruimte werken we aan de community in de Haven
loods. Dit proces gaan we met aandacht volgen en vastleggen om dit
eventueel ook op andere plaatsen uit te breiden.
»	Met het Herman van Veen Arts Center hebben we ruim 2 jaar een samen
werking om jong talent de ruimte te bieden in Soest te exposeren. Dit
verhaal willen we sterker voor het voetlicht brengen.

Samenvatting doelen
1.	Digitaal en fysiek ontmoetingen tot stand brengen.
2.	Uitstraling panden verbeteren, zowel intern (community) als extern
(gevels).
3.	Inhoudelijke samenwerkingen vormgeven zoals met Utrechtse
Ruimtemakers/
Het Huis etc.
4.	Communicatiestrategie vormgeven.
5.	Inhoudelijke samenwerkingen uitbreiden en voor voetlicht brengen.
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In 2019 is het fundament gelegd voor een brede ontwikkeling van nieuwe
creatieve ruimte op diverse locaties in de stad. Deze projecten zullen – ieder
op eigen wijze – steeds meer vorm en invulling krijgen in het aankomende
jaar.
Nu kunstenaars en creatieven hun plek hebben gevonden in de Haven
loods, zijn ook de voorbereidingen om van het omliggende terrein een
levendig gebied te maken nu volop in ontwikkeling. Diverse kavels zullen
verhuurd worden aan creatieve ondernemers, waar gebruikers zelf een
ideale werkruimte kunnen realiseren. Deplaatsmaker is hierin aanjager
en begeleid huurders bij de bouw.
Ook is er begonnen aan de bouw van het eerste tijdelijke paviljoen op
het Berlijnplein waarmee de cultuurkavel Leidsche Rijn verder vorm
krijgt. De ambitie is om de bouw voor het einde van dit jaar te voltooien,
zodat Berlijnplein thuishaven wordt voor een groeiend aantal culturele
partijen. Aankomend jaar zullen de nieuwe huurders hun intrek nemen.
Tegelijkertijd wordt doormiddel van een kwartiermaker voor het Berlijn
plein de vraag en behoefte van het veld verder geïnventariseerd.
Waar binnen het ene project de bouw voltooid is, er in het andere gestart
wordt met bouwen, is in weer andere projecten de intentie tot samenwerking uitgesproken en worden voorbereidingen getroffen als kwartiermaker,
zoals bij DeBuurt in Overvecht of bevinden plannen zich nog in een voorfase, zoals bij Lombokplein. In deze projecten levert DePlaatsmaker advies,
een bijdrage aan visievorming, zijn we aanjager en werver.
Naast de ontwikkeling van nieuwe permanente ruimte voor kunst, dienen
er zich ook kansen aan om nieuwe tijdelijke creatieve ruimte te realiseren,
zoals in de buurt Rotsoort. Hier zien wij de mogelijkheid om invulling te
geven aan 600 m2 meter voor met name starters.

3 Ov e r z i c h t
ni e u w e r ui m t e e n
on t w i k k e l in g e n
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Ook bestaande ruimte wordt gerevitaliseerd. Zo gaat de gemeente Utrecht
de Vlampijpateliers renoveren en verduurzamen. Daarmee blijft het pand
voor de lange termijn behouden voor kunstenaars. De gemeente wil de
Vlampijpateliers energieneutraal maken, zo veel mogelijk circulair renoveren
en de huidige uitstraling behouden. Daarnaast wordt het pand ook beter
toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. De renovatie zal vermoedelijk
medio 2020 beginnen en 7 tot 9 maanden in beslag nemen. Alle huidige
gebruikers kunnen na de renovatie naar hun oude atelier terugkeren.

15

Project

Status

Rol van
DePlaatsmaker

Aantal ruimtes

Nieuw
Haventuin

Kavels uitgeven en bouw
door huurders begeleiden

Aanjager,
verhuurder

> 2.000 m2

Cultuurkavel
Leidsche Rijn*

Ontwikkelkader verder
uitwerken, investering
voorbereiden door
gemeente

Kwartiermaker,
hoofdhuurder,
advies

Tijdelijk: 2.000 m2
(incl. werfkelders)
Permanent: < 7.000
m2

DeBuurt,
Overvecht

Intentie, aanjagen en
werving culturele partijen
(zomer 2020)

Kwartiermaker
Hoofdhuurder

2.000 m2

Lombokplein

Ontwikkelfase- visievorming Advies, mogelijk
hoofdhuurder

Ntb

Rotsoord

Tijdelijke invulling en
Hoofdhuurder
voorbereiding door eigenaar
ontwikkeling

Tijdelijk: 600 m2

Bouw in voorbereiding met
projectteam van UVO
start najaar 2020

> 1.500m2

Permanent; ntb

Bestaand
Vlampijpateliers
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Hoofdhuurder
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Gruttersdijk 12
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www.deplaatsmaker.nl

