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De fusie tussen Sophia en SWK030 was op 1 januari 2019 een feit. De
nieuwe website en visuele identiteit van DePlaatsmaker hebben we
feestelijk gelanceerd op 31 januari aan de Pauwstraat, in aanwezigheid
van de wethouder van cultuur Anke Klein.
2019 was een jaar van topsporten. Was 2018 nog een sprint om alles voor
te bereiden tot de fusie, in 2019 daalde de betekenis van deze fusie pas
echt in ieders besef neer. De implementatie van de fusie in combinatie
met de lopende nieuwe projecten, de verhuizing naar een nieuw kantoor
met eigen teaminzet in de verbouwing, maakten dit een soort “estafette
marathon”. Na de verhuizing naar de Gruttersdijk kwam er enige rust.
Ondanks, of wellicht juist dankzij deze estafette hebben we ons als
DePlaatsmaker direct in de arena van creatief Utrecht geplaatst. De naam
is snel ingeburgerd en bekend geraakt bij onze huurders en relaties.
De frisse start, met een nieuwe naam, visuele identiteit en vernieuwde
manier van “story telling” heeft hier zeker aan bijgedragen.
Een van de hoogtepunten dit jaar was de realisatie van de Havenloods.
Deze loods in het Werkspoorkwartier heeft een nieuw leven gekregen
door de luiken letterlijk open te zetten voor kunst en creativiteit. Ook
de goedkeuring door het college van B&W en de gemeenteraad van
het Ontwikkelkader Berlijnplein met bijdrage van DePlaatsmaker, was
een mijlpaal in 2019. Hierop volgde in de zomer al snel de voorbereiding
en start van de bouw van het tijdelijke paviljoen op het Berlijnplein. In
december kregen de vijf huurders de sleutel, met als vooruitzicht samen
het Ontwikkelkader de komende jaren verder vorm te gaan geven.
De naam van DePlaatsmaker werd ook landelijk en in de regio gevestigd
bij de viering van het 25-jarig jubileum van het LOA, het Landelijk Overleg
Atelierorganisaties. De première van de voor deze gelegenheid gemaakte
documentaire “Ruimtemakers voor Kunst” werd in het najaar in de shelter
op voormalig vliegbasis Soesterberg gelanceerd.
In de huidige tijd van onontkoombare stilstand als gevolg van de coronacrisis, voelt de terugblik op het turbulente jaar 2019 als onwerkelijk. We
staan nu even stil bij de inspanning van al deze realisaties en kijken in rust
vooruit wat nodig en haalbaar is voor de creatieve en kunstensector in
Utrecht en regio.

1 inleiding

Utrecht, 6 april 2020
Arna Notten
Directeur - bestuurder
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In ons jaarplan voor 2019 hebben we ons een aantal ambities gesteld,
deels gebaseerd op de beleidsplannen 2017-2020 van Stichting Sophia
en Stichting SWK030 en aangescherpt vanuit de gelegenheid om onze
organisatie opnieuw te positioneren in het veld tussen vastgoed, beleid
en de creatieve sector:
.
Zichtbaarheid vergroten: Dit betekent dat wij meer zichtbaar maken waar
onze organisatie voor staat en wat er in onze panden plaatsvindt – wat
gemaakt en georganiseerd wordt door de kunstenaars en instellingen
die er gehuisvest zijn - en hierin een verbinding met de wijk en de stad
maken. Dit om zo het belang van kunst en cultuur in de stad beter voor
het voetlicht te brengen, maar ook de vindbaarheid van onze organisatie
t.a.v. kunstenaars, creatieven, culturele instellingen, vastgoedpartijen en de
gemeente te vergroten, alsmede de zichtbaarheid van onze huurders zelf.
In 2019 hebben we hierin grote stappen gezet d.m.v. de nieuwe naam,
website en visuele identiteit. Ook hebben wij onze doelgroepen actiever
benaderd door de inzet van sociale media en onze wijze van ‘story telling’
aangescherpt d.m.v. video en fotografie.
Onze bijdrage aan de zichtbaarheid van onze huurders is voortgezet in de
vorm van de online community-pagina. Tenslotte zijn de mogelijkheden
onderzocht om de kunstprojecten op de gevels van onze panden verder
uit te breiden en te financieren door aparte fondsenwerving.
Samenwerken: Dit betekent dat wij actief de samenwerking aan gaan
met culturele partijen, onderwijsinstellingen en vastgoedpartijen, om zo
het vestigingsklimaat voor kunst en creativiteit in Utrecht te verbeteren,
inhoudelijk sterke projecten te ontwikkelen, het draagvlaak bij de poli
tiek te vergroten en onze relatie met huurders en ons netwerkwerk te
versterken, maar ook onze kennis up-to-date te houden.

2 Ambitie
en Visie
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Activiteiten die hierop aansluiten zijn de samenwerking die wij in 2019 zijn
opgestart met De Maakruimte (als community managers op de Havenloods).
Met hen is o.a. de haalbaarheid en het situeren van een kennisplatform/
lab binnen de Havenloods onderzocht en een experimentele start gemaakt
in de vorm van ‘caravan talks’. Met het plan ‘Ruimte 31’ wordt hiervoor een
passende business case verder uitgewerkt.
De bestaande samenwerkingen met het KF Hein Fonds, het Herman
van Veen Arts Center en het Landelijk Overleg Atelierorganisaties (LOA)
zijn dit jaar voortgezet, met in het bijzonder de viering van het 25-jarig
jubileum van het LOA op voormalig Vliegbasis Soesterberg. Daarnaast is
in 2019 een start gemaakt met een onderzoek i.s.m. atelierorganisaties
7

SKAR (Rotterdam), Urban Resort (Amsterdam) en SLAK (Arnhem) om de
niet-financiële waarde en maatschappelijke baten van ruimte voor kunst
en cultuur in kaart te brengen door middel van een z.g. waarde ladder.
Nieuwe juiste ruimte: Dit betekent dat wij de variatie in ons ruimteaanbod op peil houden, streven naar betaalbaarheid en kwaliteit en
hierbij goed inspelen op de vraag en behoefte in het veld en de groei en
verandering in de stad.
In 2019 zijn wij erin geslaagd ons verhuuraanbod te vergroten met ruim
2.000 m2 door de opening van de Havenloods en de ingebruikname van
een tweede shelter op voormalig vliegbasis Soesterberg. Gedurende dit
jaar is ook gewerkt aan een verdere toename met ruim 800 m2 op het
Berlijnplein en het ontwikkelen van ruimte in de Haventuin. We hebben
een toename van meer dan 70 ruimtes gerealiseerd in 2019 ten opzichte
van 2018.
Ook binnen onze bestaande huurportefeuille hebben we gekeken hoe
ruimte beter aan kan sluiten op de behoeften vanuit de gebruikers en
het culturele veld. Daarnaast is geprobeerd om het aanbod van tijdelijke
werkruimtes te vergroten, om zo te voorzien in m.n. betaalbare ruimte
voor jonge, startende kunstenaars. Helaas heeft DePlaatsmaker i.s.m.
Stichting Leegstandsoplossers Utrecht (LOU) de tender van de Utrechtse
Vastgoed Organisatie (UVO) voor beheer van tijdelijke vastgoed niet
gewonnen.
Duurzaamheid: Dit betekent dat wij er binnen onze activiteiten naar
streven een bijdrage te leveren aan een beter milieu en leefklimaat. Dit
door het creëren van flexibele, aantrekkelijke ruimtes die met minimale
ingrepen bruikbaar blijven over een lange periode voor uiteenlopende
doeleinden met lage energiekosten en door circulaire materialen toe te
passen bij verbouw en nieuwbouw
Een belangrijke stap die wij in 2019 hierin gezet hebben, is de ervaring
die is opgedaan met circulair en modulair bouwen. Zowel de Havenloods,
het tijdelijke paviljoen op het Berlijnplein, als ons nieuwe kantoor zijn
voor een groot deel circulair gebouwd. Ook zijn we in 2019 aan de
slag gegaan met een actieplan om in 2021 te kunnen voldoen aan de
duurzaamheidseisen voor kantoorpanden.

Ontwikkeling van tijdelijk paviljoen op het Berlijnplein
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DePlaatsmaker heeft als doelstelling om betaalbare woon- en werkruimte
te ontwikkelen en beheren voor kunstenaars, creatieven en culturele
instellingen. Om deze doelstelling te realiseren en te ondersteunen,
organiseren wij verschillende activiteiten om onze doelgroepen beter
te bereiken, te informeren en onderlinge samenwerking te stimuleren,
maar ook om de zichtbaarheid van projecten van huurders – dát waaraan
gewerkt wordt in de panden – naar buiten toe te vergroten.
Samenwerking en verbinding met diverse partijen maakt het mogelijk
dat wij onze activiteiten en doelstellingen kunnen realiseren. Zoals ook
met onze huurders, waarmee we in een aantal gevallen zeer intensief
optrekken om ruimte te creëren voor hun programma en culturele
activiteiten óf dat van anderen.
Evenementen bij De Havenloods
Zo zijn we in 2019, zoals eerder genoemd, een nauwe samenwerking
aangegaan met stichting De Maakruimte – een van onze huurders in
De Havenloods - die als community managers werken aan een sterke
gemeenschap van huurders op deze locatie. Daarnaast onderzoeken we
samen met hen de mogelijkheden om de kwaliteiten van De Havenloods
als broedplaats verder uit te bouwen en begeleiden zij de vraag van zowel
interne als externe partijen om gebruik te maken van de loods en het
omliggende terrein (De Haventuin) voor het organiseren van festivals en
culturele activiteiten. In 2019 heeft op deze wijze onder andere Pluk de
Nacht, Art Machines en Le Mini Who? plaats gevonden.

3 Activiteiten
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Gemeenschappelijke ruimte
in De Havenloods
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Exposities Herman van Veen Arts Center
In 2019 hebben we ook de samenwerking met het Herman van Veen Arts
Centre in Soest voortgezet. Vanuit DePlaatsmaker worden de curatoren
van het arts center in contact gebracht met talentvolle jonge beeldend
kunstenaars die elk een werkplek bij ons huren. Dit jaar zijn Robert Roest,
Thomas Sadee en Maarten Dekker uitgenodigd om te exposeren. Tevens
zijn in aanloop naar het programma van 2020 meerdere atelierbezoeken
afgelegd op onze locaties De Havenloods en Draaiweg.
Exposities op kantoor DePlaatsmaker
Huurders hebben de gelegenheid gekregen om hun werk te exposeren in
ons nieuwe kantoor. Daarmee willen we aan onze partners en relaties in
de stad laten zien wat voor creatief talent er in Utrecht is en aan wat voor
projecten zij nu precies werken. Als iemand bij ons op kantoor exposeert
vertellen we hierover in onze sociale mediakanalen, wordt er een publieke
opening georganiseerd en is het werk tevens te koop.
Andere partners
Om ruimte voor kunst te behouden en te creëren zijn al onze partners
van groot belang en daarom is samenwerken met de culturele sector,
de gemeente, financiers, onderwijsinstellingen en de vastgoedpartijen
cruciaal.
De gemeente is een belangrijke partner in het vormen van beleid,
investeren in het realiseren van de ruimte en ondersteunen van onze
organisatie. Daarnaast hebben ook Triodos Bank en het KF Heinfonds
bijgedragen aan de realisatie van De Havenloods en zijn zij belangrijke
partners gebleken.
Binnen het werkspoorkwartier zijn wij in 2018 aangeschoven bij het
projectteam vanuit EFRO. Partners als Werkspoorkathedraal, Hof van
Cartesius, Buurman Utrecht, HKU, HU en Universiteit spreken wij nu op
regelmatige basis.

Opening Expositie en nieuw kantoor DePlaatsmaker

Cultureel ondernemerschap
Met het KF Heinfonds en Cultuur+Ondernemen werken we samen op
het gebied van de Utrechtse Cultuurlening, waarin we gezamenlijk in de
sector optrekken om deze faciliteit onder de aandacht te brengen.
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We vinden ook steeds beter de weg naar vastgoedpartijen, waarin we
ook partners vinden die bereid zijn om ruimte voor kunst te bieden,
zoals Campus Werkspoor, Urban Industrial (eigenaar De Havenloods)
en AM (ontwikkelaar NPD-strook). We hechten ook groot belang aan
goede contacten met andere broedplaatsontwikkelaars of locaties, zoals
Vechtclub XL, de Stadstuin en LOU Oudenoord.
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kalender
31 januari
Nieuwjaarsborrel en lancering DePlaatsmaker
Vanaf januari was de fusie tussen SWK030 en Sophies Kunstprojecten officieel. Met
een nieuwjaarsborrel op onze locatie de Pauwstraat, waarbij een breed publiek uit de
cultuur- en vastgoedsector aanwezig was, werd de nieuwe naam en identiteit van de
organisatie gelanceerd door wethouder Anke Klein en de nieuwe start gevierd met
bezoekers. Directeur Arna Notten hield een welkomst speech, waarbij zij de ambitie
en de waarde van DePlaatsmaker uiteenzette. Daaropvolgend werd de eerste video-uiting van DePlaatsmaker vertoond – Ruimte voor Kunst – waarin de huurders
van DePlaatsmaker een hoofdrol spelen

21 maart
Informatiebijeenkomst voor huurders m.b.t. fusie
Met de fusie tussen SWK030 en Sophies Kunstprojecten is voor huurders veel
hetzelfde gebleven, maar zijn er ook zaken veranderd. Tijdens deze informatie
bijeenkomst is ruimte gegeven voor het stellen van alle vragen die bij huurders
leven over deze verandering. Directeur Arna Notten vertelde over hoe de fusie
tot stand is gekomen, waarna uitleg gegeven is over o.a. de wijzigingen in het
inschrijvings- en toewijzingsbeleid. Ten slotte is er tijd genomen voor 1-op-1
vragen aan de teamleden van DePlaatsmaker.

Rondleiding in De Havenloods

14 april
Rondleiding in De Havenloods en Coffee & Questions
Partners: De Nijverheid en Casco Art Institute

Expositie Robert Roest

Expositie Robert Roest
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27 januari t/m 31 maart
Expositie Robert Roest
Partners: Herman van Veen Arts Center

In het kader van de Culturele Zondagen editie op 14 april met het thema ‘Go West’,
organiseerde DePlaatsmaker in samenwerking met De Nijverheid een rondleiding
door De Havenloods. Zo kon geïnteresseerd publiek kennisnemen met deze nieuwe
creatieve broedplaats en de kunstenaars en makers leren kennen die hier aan hun
ruimte bouwen. Daarnaast organiseerde Casco Art Institute deze dag ook een inloopspreekuur voor beginnende kunstenaars en ontwerpers in De Havenloods. Recent afgestudeerde werden uitgenodigd om hun brandende vragen over huisvesting, financiën, freelance werk, netwerken (en alle andere zaken gerelateerd aan het
werk en welzijn van kunstenaars) voor te leggen aan een panel van experts. Annette
Besseling nam namens DePlaatsmaker deel om alle vragen te beantwoorden gerelateerd aan woon-, werk- en presentatieruimtes.
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2 juli
Workshop Utrechtse cultuurlening
Partners: Cultuur + Ondernemen en KF Hein Fonds
In samenwerking met Cultuur+ Ondernemen en KF Hein Fonds hebben we een
workshop georganiseerd voor creatieve ondernemers en kunstenaars om zo een
bijdrage te leveren aan de verdere professionele ontwikkeling van onze huurders
en kennisuitwisseling te stimuleren. Op 2 juli hielden we een informatiebijeenkomst over de Utrechtse Cultuurlening in De Havenloods, waarin o.a. Jan Willem
Campmans vertelde over hoe hij door middel van deze lening zijn onderneming als
lichtkunstenaar kon starten.
7 juli t/m 28 september
Expositie Thomas Sadee
Partners: Herman van Veen Arts Center

Lancering DePlaatsmaker
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10 juli
MeeMaak Diner Berlijnplein
Partners: Gemeente Utrecht en Raum
Op 10 juli werd in samenwerking met Gemeente Utrecht en Raum het MeeMaak
Diner georganiseerd. Een diner voor alle bewoners, makers en kunstenaars,
bedrijven, onderwijsinstellingen en partners die de afgelopen jaren betrokken
zijn geraakt bij de ontwikkelingen van de cultuurkavel aan het Berlijnplein.
Tijdens dit diner werd o.a. het ontwikkelkader gepresenteerd, dat beschrijft hoe
op het Berlijnplein de komende jaren stapsgewijs gewerkt wordt aan een plek
met een divers cultureel programma met als thema ‘De Toekomst van de Stad’.
Door middel van verschillende workshops werden de verschillende deelnemers
uitgenodigd om hun inzichten en hun visie op de plannen te delen.

Meemaak Diner Berlijnplein
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19 september
Opening expositie en nieuw kantoor DePlaatsmaker
Op 19 september opende de eerste tentoonstelling op het nieuwe kantoor
van DePlaatsmaker op de Gruttersdijk met beeldend werk van fotograaf Joke
van de Berg – een van onze huurders op locatie Kleine Geertekerkhof. Zowel
op de begane grond als op de eerste verdieping zijn verschillende fotoseries
getoond. Tegelijkertijd werd de opening van het nieuwe kantoor gevierd met
huurders en relaties. Inmiddels lopen er meerdere gesprekken en afspraken om
tentoonstellingen op ons kantoor met projecten en werk van huurders ook in
2020 voort te zetten.
6 oktober t/m 15 januari
Expositie Maarten Dekker
Partners: Herman van Veen Arts Center

Landelijke première Ruimtemakers voor de Kunst

31 oktober
Landelijke première Ruimtemakers voor de Kunst
Partners: Landen Overleg Atelierbeheerders (LOA)
Op 31 oktober is de documentaire ‘Ruimtemakers voor de kunst’ voor het eerst
vertoond in een van de shelters op voormalige vliegbasis Soesterberg. De
documentaire brengt in kaart waarom ruimte voor kunst zo belangrijk is en
hoe atelierorganisaties zich hiervoor inzetten. Daarnaast markeert de film het
25-jarig jubileum van het Landen Overleg Atelierbeheerders (LOA). Filmmaker
Marjolein van Alfen en haar team zijn het land doorgereisd om verschillende
bijzondere atelierpanden te bezoeken en in gesprek te gaan met kunstenaars,
beleidsmakers, architecten en bestuurders van atelierorganisaties. Hiermee
willen we laten zien hoe rijk de kennis over broedplaatsen is en wat we leren van
de ervaringen van diverse steden. Aansluitend aan de filmvertoning vond een
gesprek plaats met diverse genodigde uit het culturele veld over de thema’s die
aan bod komen in de film.

Expositie Maarten Dekker
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Expositie Robert Roest

10 november
Le Mini Who? in De Havenloods
Partners: Le Guess who? en De Maakruimte
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Viering Hoogste Punt Tijdelijk Paviljoen Berlijnplein

14 november
Viering hoogste punt tijdelijk paviljoen Berlijnplein
In oktober werd het hoogste punt bereikt in de bouw van het nieuwe tijdelijke
paviljoen op het Berlijnplein. Op 14 november werd dit samen met de toekomstige
huurders, omwonenden van het Berlijnplein, betrokken partners en het bouw
team gevierd met een traditioneel pannenbier en het hijsen van een vlag.
Gezamenlijk werd vooruitgeblikt op de komst van het Nieuw Utrechts Toneel,
De Buurtwerkkamer Leidsche Rijn, junioradviesbureau Jonge Honden en de
huisvesting van Goede Vrijdag en RAUM, waardoor het Berlijnplein een thuishaven
wordt voor een groeiend aantal creatieve en culturele partijen.
7 december
Art Machines in De Havenloods
Partners: Creative Coding Utrecht en De Maakruimte
10 december
Gezamenlijke lunch met huurders Gruttersdijk
Op 10 december zijn huurders van onze locatie Gruttersdijk en Bemuurde Weerd
uitgenodigd om samen met het team van DePlaatsmaker te lunchen op ons nieuwe
kantoor. Allereerst om zowel als team uitgebreider kennis te maken met deze huurders, als ook om de huurders onderling de gelegenheid te geven elkaar beter te leren kennen. Daarnaast maakt informele sfeer tijdens de lunch het goed mogelijk om
ideeën en suggesties voor verbeterpunten op te halen bij de huurders. Hiermee willen
we bouwen aan een sterke community van huurders en goed op de hoogte blijven van
wat er bij hen leeft.
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Art Machines in De Havenloods
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Projecten en nieuwe locaties
Er zijn in 2019 veel nieuwe projecten opgestart en gerealiseerd. De
belangrijkste projecten beschrijven we hieronder. Naast de hieronder
genoemde projecten, zijn er ook diverse projecten die in 2019 op een
laag pitje hebben gestaan (zoals de mogelijke realisatie van creatieve
werkruimte nabij het Lombokplein) of die in 2019 wel zijn voorbereid,
maar pas in 2020 gaan lopen (zoals het proeftuinproject dat is opgezet
door de Stedelijke Regio Utrecht).
Realisatie Havenloods: van lege loods tot broedplaats
In 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de verbouwing
van de Havenloods. In de eerste helft van 2019 is deze oude industriële
loods met circulaire bouwmaterialen omgebouwd tot een creatief
bedrijfspand met ruim 2.200 m2 aan verhuurbare creatieve bedrijfsruimte
over 3 etages. De 57 ateliers, werkplaatsen en kantoren bieden ruimte aan
ruim 100 creatieve professionals. Er is daarnaast een grote repetitieruimte
gerealiseerd voor De Dansers, en is er een ruime centrale foyer, geschikt
als kantine en evenementenruimte.
Op 1 april hebben de eerste gebruikers hun werkruimtes betrokken, en
gefaseerd zijn, in de maanden daarna, het overgrote deel van de ruimtes
gerealiseerd en verhuurd. Uiteindelijk zijn in februari 2020 de laatste
9 werkruimtes opgeleverd. Het ontwerp is van de hand van Urbanizer
architecten en de bouw is gerealiseerd door Groenluik.
Haventuin: naar een creatief werklandschap
Parallel aan de ontwikkeling van de Havenloods (zie hierboven) is begon
nen met de realisatie van de naastgelegen Haventuin. Dit terrein van bijna
4.000 m2 wordt herontwikkeld tot aantrekkelijk creatief werklandschap
met ruimte voor culturele evenementen en horeca.

4 Overzicht
Lopende Projecten en Vastgoed portefeuille
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DePlaatsmaker heeft een tijdelijk projectleider aangetrokken om de
herontwikkeling van dit terrein aan te zwengelen. In samenwerking met
Urbanizer architecten worden de beoogde huurders van de zelfbouwkavels
intensief begeleid om hun zelfbouwpaviljoens te realiseren binnen de door
DePlaatsmaker opgestelde randvoorwaarden. Het traject dat met de eerste
vier zelfbouwers in 2019 is ingezet moet uitmonden in een bouwvergunning
in de eerste helft van 2020. Daarnaast is in 2019 samengewerkt met
een horeca-ondernemer om in 2020 te komen tot een spraakmakende
horecaplek om de aantrekkingskracht van het terrein te vergroten.
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Met verschillende partijen is gekeken naar mogelijkheden om het
terrein te vergroenen en te verduurzamen. Onder begeleiding van De
Maakruimte en DePlaatsmaker is door studenten van de afdeling Master
Interior Architecture van de HKU onderzoek gedaan naar mogelijke
ontwerpoplossingen voor de Haventuin. Sommigen van deze ideeën
zijn meegenomen in het nieuwe vlekkenplan dat voor de Haventuin is
opgesteld.
Berlijnplein: culturele as in ontwikkeling
In 2018 is DePlaatsmaker gevraagd om partner te worden in de ont
wikkeling van 9.000 m2 kunst en cultuur op het Berlijnplein. In 2019 heeft
DePlaatsmaker een kwartiermaker aangesteld om te onderzoeken welke
functies en programma passend zijn voor dit nieuwe culturele hart van
Leidsche Rijn.
Dit onderzoek is gericht op het ontwikkelen van plekken die bijdragen aan
de groei van het culturele leven in de stad Utrecht, waarbij ook gekeken
wordt hoe in samenhang verschillende doelgroepen bereikt kunnen
worden. Daarbij is ook nadrukkelijk aansluiting gezocht bij het thema
‘toekomst van de stad’, dat eerder als uitgangspunt voor het Berlijnplein
is gekozen. Gezocht wordt naar partijen die bereid zijn om gezamenlijk de
verdere ontwikkeling van het plein en de omgeving vorm te geven.
In 2020 wordt het voorstel verder uitgewerkt en wordt beoogd om de
planvorming te presenteren aan de gemeenteraad.
Bouw tijdelijk paviljoen Berlijnplein
In afwachting van de permanente invulling van de cultuurkavel Berlijn
plein (zie hierboven) hebben we, in opdracht van de gemeente, in 2019
een tijdelijk paviljoen op het terrein gerealiseerd. In de zomer hebben we
in nauwe samenwerking met de gemeente en de beoogde gebruikers
alle wensen en mogelijkheden in kaart gebracht.
Het pand is zoveel mogelijk demontabel gebouwd, zodat het kan worden
aangepast of verplaatst als de toekomstige ontwikkelingen van dit gebied
hierom vragen. Ook zijn zoveel mogelijk circulaire materialen gebruikt.
Het pand is opgebouwd uit gebruikte zeecontainers en romneyloodsen
die met elkaar worden verbonden via overdekte tussenruimtes van
houtskeletbouw.
Het tijdelijke pand is in sneltreinvaart ontworpen en gerealiseerd door
Urbanizer architecten en aannemer Groenluik. In oktober is begonnen
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met de bouw, in november is het hoogste punt bereikt en eind december
zijn de ruimtes casco opgeleverd en de sleutels overgedragen aan de
gebruikers. Uiteindelijk is in januari en februari nog flink doorgewerkt aan
de afwerking en inrichting. Begin maart 2020 zijn de ruimtes in gebruik
genomen
In het paviljoen, dat minstens twee jaar zal blijven staan, kunnen de huur
ders in co-creatie met elkaar werken aan de toekomstige permanente
invulling van het Berlijnplein.
DeBuurt: Van NPD-strook tot Superplint
DePlaatsmaker heeft samen met ontwikkelaar AM de tender voor de
nieuwbouw aan de Brailledreef in Overvecht gewonnen. In 2019 is op basis
van het eerder door DePlaatsmaker uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek
verder overlegd met AM wat onze rol kan zijn op deze locatie die inmiddels
tot DeBuurt is omgedoopt. Nadat medio 2019 een grote potentiële huurder
afgehaakt is, is een externe projectleider gevraagd om in kaart te brengen
welke culturele partijen passend zouden zijn voor de in totaal 2.000 m2
waarvan DePlaatsmaker hoofdhuurder kan worden. Daarbij is uitdrukkelijk
ook gekeken naar de wensen vanuit de wijk en de gemeente Utrecht.
Inmiddels is in kaart gebracht welke culturele partijen op deze plek interessant programma kunnen gaan maken en verbindingen kunnen aangaan
met de wijk en de bewoners. De contouren voor een programmering in de
grote event space begint zich te vormen. Naast culturele partijen worden er
ook gesprekken gevoerd met horecapartijen die kunnen bijdragen aan de
juiste invulling in deze plint. Begin 2020 is het conceptplan gepresenteerd
aan AM en positief ontvangen. In 2020 wordt de business case op basis van
dit conceptplan nader uitgewerkt en volgt een “go/no go” moment vanuit
alle partijen.
Shelter 613 - Vliegbasis Soesterberg
In 2018 is shelter 612, een betonnen hangar voor F15 straaljagers, op de
voormalige vliegbasis Soesterberg in gebruik genomen door een groep
van vier beeldende kunstenaars. Dit is in alle opzichten een geslaagd
project te noemen. Stichting het Utrechts Landschap heeft naar aanlei
ding van de positieve ervaring met deze eerste shelter in 2019 een tweede
shelter van 800 m2 te huur aangeboden. Ook voor shelter 613 hebben
we weer een groep van vier beeldende kunstenaars gevonden die in de
gelegenheid was om dit uitdagende project aan te pakken. In Oktober
2019 zijn zij begonnen met de inrichting van de nieuwe shelter.
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Oudegracht a/d/ Werf
Één van de werfkelders aan de Oudegracht is sinds 1 maart 2019 in
gebruik door een muzikant. De ruimte huren we voor de lange termijn
van de Gemeente Utrecht.

Ontwikkelingen in de bestaande
vastgoedportefeuille

Vlampijpateliers (Vlampijpstraat 50)
In 2019 zijn de plannen voor de renovatie van de Vlampijpateliers door
de Utrechtse Vastgoed Organisatie van de Gemeente Utrecht verder
uitgewerkt. Helaas heeft dit meer voeten in de aarde gehad dan vooraf
gepland, waardoor de renovatie pas later aan kan vangen dan eerder
gepland was. Op dit moment wordt verwacht dat de renovatie eind 2020
alsnog kan beginnen.

Pauwstraat 13A
In 2019 zijn nadere stappen gezet in de aanpassing van het pand ten
behoeve van het gebruik door BAK, die het pand in 2018 heeft betrokken.
Zo is een bibliotheek/workshopruimte gecreëerd op de plaats van
de oude technische ruimte naast de zaal. Deze volgende fase in de
verbouwing is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen BAK,
DePlaatsmaker, De Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) en de afdeling
Culturele Zaken van de gemeente. Daarmee is echter nog geen einde
gekomen aan de ingrepen die nodig zijn om het gebouw geschikt te
maken voor het nieuwe gebruik. Hierover vindt intensief overleg plaats
tussen de betrokken partners.

Verlengingen huurtermijnen diverse locaties
Voor verschillende locaties zijn de huurtermijnen verlengd.

Lauwerecht 12
In augustus 2019 is DePlaatsmaker verhuisd naar het nieuwe kantoor
op de Gruttersdijk 12. Daardoor is de begane grond op de Lauwerecht
beschikbaar gekomen voor verhuur. Per 1 september is de ruimte ver
huurd aan Studio Naam, een creatieve & digitale ontwerpstudio, eerder
huurder op de Gruttersdijk en het Hooghiemstraplein. Zij gaan de locatie
delen met The Outpost, een visual effects- en 3D animatiestudio.

» Frederik van Eedenstraat 5A. De huurtermijn van deze tijdelijk locatie,
eigendom van de gemeente Utrecht, zou in december 2019 verlopen,
maar is verlengd tot medio 2020.

» Villa Concordia (Concordiastraat 67) De huurtermijn voor deze locatie
is verlengd van eind 2020 tot eind 2024. In de tussentijd wordt samen
met projectontwikkelaar Synchroon gekeken of dit pand na 2024 ook
behouden kan worden voor creatieve doeleinden.
» Jutfaseweg 156-156A. De huurtermijn voor deze tijdelijke locatie, eigen
dom van Boex, zou eigenlijk in 2019 aflopen, maar is nu verlengd tot begin
2021.

Gruttersdijk 9 en 12
Tussen maart en juli is het oude kantoor van Stichting Sophia, gevestigd
aan de Gruttersdijk 12, verbouwd en uitgebreid. Daar is een interne
verhuizing door een huurder aan vooraf gegaan.
Medio 2018 is Gruttersdijk 9 beschikbaar gekomen voor verhuur. Dit
is één grote, lichte unit. Omdat we geen geschikte huurder hebben
kunnen vinden, zijn we in de tweede helft van 2019 begonnen met een
verbouwing waarbij de ruimte in twee delen werd gesplitst en waarbij
tevens het achterstallig onderhoud is aangepakt en de isolatiewaarde van
de ruimtes is verbeterd. In maart 2020 is deze verbouwing afgerond.

Viering hoogste punt tijdelijk paviljoen Berlijnplein
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Organisatie
De organisatie en het team stond in het teken van de implementatie van
de fusie, die in 2018 was voorbereid. Echter, een deel van de afstemming
en besluiten in beleid, manier van werken, taak- en rolverdeling tussen de
13 collega’s vond pas plaats in 2019. De verschillen in aanpak en (kleine)
cultuurverschillen moesten worden overbrugd, naast de administratieve
prestatie om alles in elkaar te schuiven en op te schonen. Er was dus veel
afstemming nodig om ook de samenwerking goed te laten verlopen.
De (af)bouw van de Havenloods had ook in het team behoorlijke impact.
Na oplevering en inhuizing van de huurders in april heeft de afronding
nog veel tijd en energie gekost. Direct daarna startte de voorbereiding
voor de bouw van het tijdelijke paviljoen op het Berlijnplein, met start
bouw in oktober 2019.
Het ziekteverzuim in 2019 bleef beperkt tot 1 medewerker, die sinds
oktober 2018 ziek is. We hebben in 2019 ook formeel afscheid genomen
van de voormalig directeur van SWK030, met de ondertekening van een
overeenkomst.
In het team waren enkele personele wisselingen en uitbreidingen, vooral
in onze ‘flexibele schil’. We hebben een nieuwe collega op communicatie
verwelkomd en een projectleider kwam ons versterken op het project
van de Haventuin. Voor Berlijnplein ging de kwartiermaker in het voorjaar
2019 aan de slag. Van het vaste team ging een aantal collega’s met
onbetaald verlof.

5 Organisatie
& bestuur
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Verhuizing
De keuze om naar de Gruttersdijk te verhuizen is gemaakt op basis van
een ‘teamconsult’. Hieruit kwam unaniem naar voren dat we de kans om
als DePlaatsmaker-collega’s tegelijk als frisse start een nieuw kantoor te
betrekken moesten aangrijpen. In de zomermaanden hebben we met
extra team-effort in samenwerking met aannemer Groenluik en architect
Roderik van der Weijden (huurder op de Draaiweg) dan ook ons nieuwe
kantoor op een circulaire manier verbouwd. Door samen te klussen werd
het teamgevoel bevorderd. Eind augustus vond de verhuizing plaats en
in september waren we operationeel op de Gruttersdijk. In dit nieuwe
kantoor is tevens ook veel ruimte om onze huurders de gelegenheid
te geven om te exposeren (zie verder de activiteiten) en kleinschalige
ontvangsten/ workshops te organiseren.
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In juli hebben we op een teamuitje in Rhijnauwen de bovenstaande
processen, samenwerking en mijlpalen met elkaar bekrachtigd.
Raad van Toezicht
In de Raad van Toezicht veranderde de samenstelling, door het uittreden
van 3 leden, waarvan 2 leden direct in het begin van het jaar. Van Hay
Sprunken, die bijna 12 jaar als voorzitter van het bestuur van SWK030 grote
betrokkenheid had bij SWK, hebben we feestelijk afscheid genomen.
Ralf Rikze en Marjon van Vilsteren kwamen uit de Raad van Toezicht van
Sophia en konden na een roerige tijd nu ook het stokje overdragen. Uit
het zittende aantal leden is toen Mieke Verschoor als nieuwe voorzitter
gekozen. Halverwege 2019 telde de Raad van Toezicht 4 leden. In 2020
breidt dit uit tot het gewenste aantal van 5.
De leden van de Raad van Toezicht hebben in 2019 geen vergoeding
ontvangen. De Raad van Toezicht had in 2019 met de directeur 6 ver
gaderingen, waarvan 1 in de vorm van een conference call. De notulen
werden opgesteld door Rosenbaum Select. Belangrijkste onderwerpen
waren de financiën, risico-analyses op projecten en het afscheid van de
voormalig directeur van SWK030.

Naam

Functie

Datum
aftreden

Nevenfuncties

M. Verschoor –
Boisen

Voorzitter

31-12-2021

Ontwikkelingsmanager Mixed Zones,
AM

P. van Anraad

Lid

17-06-2022

Directeur-eigenaar Van Anraad BV,
directeur Stichting de Baten

J.A.W. Ernest

Lid

27-06-2023 Fotograaf, bestuurslid Stichting
Utrechtse Aarde, Penningmeester
Stichting Kunstcollecties Utrecht
(SKU)

H.C.M. Hendriks

Lid

01-07-2020

Partner bij KBS advocaten,

R.A. Rikze

Lid

01-06-2019

Directeur Pensioenen & Verzekeren
bij MN

Opnames documentaire in De Havenloods
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Algemeen
De verhuuropbrengst bedroeg in 2019 net iets boven de 2,4 miljoen
euro. Vergeleken met 2018 was de verhuuropbrengst in 2019 hoger, met
name omdat er meer dan 70 nieuwe units zijn bijgekomen. De leegstand
bedroeg 2,1%.
De directe kosten waren met de hogere omzet ook wat hoger, waardoor
de bruto-opbrengst van 2019 niet veel verschilt met die van 2018.
De kosten voor de organisatie waren – afgezien van de kosten voor fusie
en transitievergoedingen in 2018 – vergelijkbaar. De afschrijvings- en
rentekosten namen toe in 2019 door de leningen die zijn aangetrokken
ten behoeve van de Havenloods, waardoor het bedrijfsresultaat
uiteindelijk lager uitvalt dan in 2018. Het resultaat komt uit op 1,3% van de
netto-omzet. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve.
DePlaatsmaker wordt structureel ondersteund door de Gemeente
Utrecht. De activiteitensubsidie bedroeg in 2019 iets minder dan 7,4% van
de totale opbrengsten.
Gebeurtenissen na Balansdatum
Per 1 januari 2020 is Sjoerd Aalbers (consultant bij Republiq) als nieuw
lid van de Raad van Toezicht aangesteld. Hans Henkdriks zal als lid in de
zomer 2020 afscheid nemen.
Intussen hebben we ook te maken met de Coronacrisis. De impact hier
van op onze huurdersbestand en liquiditeit is nog niet te overzien. We
hebben een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Deze geven op dit
moment nog voldoende vertrouwen in de continuïteit van de stichting.

6 Financieel
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Nieuw kantoor DePlaatsmaker op Gruttersdijk 12
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Een groeiende stad vraagt voortdurend om aanpassing en vernieuwing.
Zo ook om een innovatieve en juiste vorm van het organiseren van
ruimte voor kunst. Als DePlaatsmaker zien wij dat wij veel werk en zorg
uit handen kunnen nemen bij kunstenaars en culturele partijen 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.
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 20172020 en verder bouwend op dat wat bereikt is in 2019, richten wij ons
aankomend jaar 2020 daarom op de volgende hoofddoelen:
Kenniscentrum en netwerk uitbouwen
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 ook
is er 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. Zo groeit ook het
contact en verbinding met een vierde en vijfde domein, namelijk (hoger)
onderwijs en de financiers/fondsen, die beide veel kennisbehoefte
hebben en ook waardevolle kennis meebrengen.
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DePlaatsmaker kan impact maken door partijen te verbinden, het belang
van de kunstenaar goed voor het voetlicht te brengen en door relevante
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.
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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. 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.
Herkenbaarheid en zichtbaarheid
vergroten
Wij organiseren ruimte om kunst tot
wasdom te laten komen. Dat wat er in onze
panden door kunstenaars en instellingen
wordt gedaan en gemaakt - het creatieve
maakproces – is echter van buitenaf niet
altijd zichtbaar. Dit willen we wel veel
meer delen, zichtbaarder maken en zo
in verbinding brengen met de wijk en de
stad. Zo wordt ook voor de omgeving beter
herkenbaar wat we doen, voor en met wie.
Dit willen wij letterlijk zichtbaar
maken door middel van fotografie,
film en bijvoorbeeld beeldende
uitingen op de gevels. Via onze digitale
communicatiekanalen bouwen we dit
online vervolgens verder uit. Ook via
evenementen en inhoudelijke debatten
willen we daaraan bijdragen en het
gesprek voeren over de ontwikkeling van
ruimte voor kunst, samen met het netwerk
van broedplaatsen en de gemeente.
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Le Mini Who? in De Havenloods

7 Vooruitblik 2020 37

Gruttersdijk 12
3514 BG Utrecht
030 - 271 7677
www.deplaatsmaker.nl

Fotograf ie:
Lize Kraan,
Nina Slagmolen
en Charlotte Brand.

