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De Ceuvel, Amsterdam

Beschrijving

Stap in het proces

Website:

Algemene inleiding:

www.deceuvel.nl

In 2012 doet de stad Amsterdam een projectoproep voor een reeks
terreinen in het havengebied van Buiksloterham waar de bodem
sterk verontreinigd was. Het bureau Metabolic, expert in duur-zame
ontwikkeling, gaat een tijdelijke vereniging aan met andere organisaties
en wint de wedstrijd voor een van de terreinen. In die context ziet het De
Ceuvel project het levenslicht.

Bronnen:
Conferentie voor de lancering van het Be
Sustainable-platform : FRANK ALSEMA – De
Ceuvel in Amsterdam: creativiteit van burgers
ten dienste van een bewoonde wijkhabité
www.buiksloterham.nl
www.metabolic.nl
http://www.spaceandmatter.nl/de-ceuvel
https://delva.la/projecten/de-ceuvel/
https://worldlandscapearchitect.com/purifying-park-de-ceuvel-amsterdam-netherlands-delva-landscape-architects/#.
YCUixGhKh9M
DELVA, Circular Buiksloterham - Transitioning
Amsterdam tot a Circular City (2016)
DELVA, Circular Cities - Designing post-industrial Amsterdam (2016)
METABOLIC, Amsterdam’s circular living Lab:
What organisations can learn from De Ceuvel
(23/07/2018)
METABOLIC, CleanTech Playground: a
cleantech utility in Amsterdam North (02/2013)
CH. F. SCHUETZE, Building a Community
on Polluted Land, in New-York Times
(19/11/2014)

Projectfiche FDW

De restrictie van de vervuilde grond wordt het uitgangspunt van dit
tijdelijke bezettingsproject dat wil experimenteren met een hub voor
circulaire economie in combinatie met een landschapspark dat geleidelijk
een ecosysteem zou herstellen Die milieuherstel gebeurt via de techniek
van de fy-toremediatie. Na afloop van de tienjarige huurovereenkomst
met de stad zal het terrein opnieuw publiek worden, zodat er een nieuwe
woonwijk op gesaneerde omgeving kan komen.
De Ceuvel wil een incubator zijn voor bedrijven en kunstenaars met
twee gemeenschappelijke thema’s: upcycling en duurzame productie
van grondstoffen. Deze microwijk, tevens de eerste circulaire wijk
in Amsterdam, wordt een proeftuin voor een scala aan duurzame
technologieën, waarvan sommige hun sporen al hebben verdiend en
andere meer innovatief zijn. De Ceuvel is ook een leercentrum, een plek
om kennis over duurzaamheid te delen en een ontmoetingsplaats voor
de projectgemeenschap

Ambities van het project:
Toegang verschaffen tot technologieën en technieken voor
duurzamere productie en duurzamer beheer van hulpbronnen. Zoals het
op de website van het project omschreven wordt: “Het is een stedelijke
speeltuin voor innovatie, experiment en creativiteit waar we het concept
duurzaamheid bereikbaar, begrijpelijk en leuk willen maken.»1;
1

Beschrijving van het project op de website deceuvel.nl
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Workship

Broedplaats

Metabolic
Lab + serres

Café
Deceuvel

Masterplan

Een ander professioneel kader bieden voor de ontwikkeling van
activiteiten, dat communicatie, uitwisseling, experimenteren, maar
ook complementariteit tussen bepaalde activiteiten mogelijk maakt. De
Ceuvel biedt een financieel alternatief voor kleine bedrijven die zich
de meer traditionele en dure kantoorruimte in Amsterdam niet kunnen
veroorloven;
Experimenteren met een proces van ecologische transitie, de
aanvankelijke beperking van bodemsanering wordt als kans aangegrepen
voor een meer algemene reflectie over de duurzame stad;
Een model voor circulaire economie voorstellen dat anders,
veerkrachtiger, duurzamer en kleinschaliger is.

Actoren
Opdrachtgever: Stad Amsterdam
Ontwikkeling van het concept en de
bestaande technologieën: Metabolic
Architect en stedenbouwkundige:
Space&Matter
Binnenhuisarchitect:
Valkenier

Studio

Projectontwikkeling
en
leiding:
Smeelearchitecture, Financiën Jeroen
Apers architect, Marcel van Wees,
Financieel adviseur: Waterloft

Programma:
“De Broedplaats”: 14 woonboten geplaatst op het vasteland, heringericht
als studio’s voor ondernemers en kunstenaars;
“De Workship”: een multifunctionele ruimte die kan dienen voor professionele
en/of culturele activiteiten;
“De Cross Boat”: een multifunctionele ruimte die beschikbaar is voor
commerciële en/of culturele doeleinden en die toegankelijk is voor het publiek;
“Metabolic Lab”: een multifunctionele werk- en onderzoeksruimte,
ontwikkeld door een van de oprichters van het project, Metabolic;
“Asile Flottant”: een hotel op een omgebouwde boot die op het land staat
en 6 karakteristieke drijvende boten die dienst doen als kamers;

Relevant voor de
indicatoren
VIS
MAN
HUM
SPA
MOB
PHY
ENE

“Café De Ceuvel”: een duurzaam café en restaurant;
Een aquaponische serre;
Een gebied met fytoremediatie, zo ontworpen dat de ecologische rol van
bodemsanering gecombineerd wordt met een interessante landschappelijke
dimensie.
Projectfiche FDW
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Crossboat
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Identiteitsfiche

Context:

© google earth

De industriële dokken van
Amsterdam, de thuisbasis van
een gemeenschap verenigd rond
de principes van circulariteit en
duurzaamheid
Luchtfoto De Ceuvel

Plaats:

Korte Papaverweg 4, 1032 KB
Amsterdam, Nederlands

Schaal:
0,6 ha

Finaciering / subsidies :
•
•

Stad Amsterdam
Crowdfunding (2018)

Belankrijkste datum:
1953: Het terrein, dat in slechte
staat verkeert, wordt gekocht door
L. M. Pieterson en vijf van zijn
werknemers. Een nieuwe pier en
machinekamer worden gebouwd.
L.M. Pieterson vestigt er zijn
eigen gezinswoning, waarnaast
hij twee bomen plant die nu nog
op het terrein aanwezig zijn.
1972: De scheepswerf wordt
gekocht door Ceuvel Ltd en
later omgedoopt tot CeuvelVolharding.
Er
worden
uitbreidingswerkzaamheden
uitgevoerd om grotere schepen
te kunnen aanvaarden.
2000: De site van CeuvelVolharding wordt stilaan een
kleine speler tussen andere
scheepswerven
van
grotere
allure. De stad Amsterdam is
van plan een nieuwe brug te
bouwen die de toegang voor de
grootste boten blokkeert. Na 80
jaar activiteit is de scheepswerf
gedwongen zijn deuren te sluiten.
2002: De gebouwen op het
terrein werden gesloopt. Alleen
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de vijftig jaar oude bomen die
door Pieterson waren geplant,
blijven overeind.
2012: Een tijdelijke vereniging
van een tiental architecten sleept
een tienjarige huurovereenkomst
met de stad in de wacht omwille
van hun innovatieve concept,
naar aanleiding van de door de
stad Amsterdam uitgeschreven
projectoproep.
2013: Start van de aanleg van het
Circulaire Kantoorpark De Ceuvel
2014: Officiële opening van het
Circulaire Kantoorpark De Ceuvel
2014: Het project wint de prijzen
“The Dutch Design”, “Frame
Public”, “Arie Keppler Prijs
Ruimtelijke Ordening” en “Entree
Horeca & Style Dare Devil”
2016: Het project wint de prijs
“Kracht in NL Publiek”
2017: Het project wint de prijs
“Winnaar Duurzame Dinsdag”
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Voorbeeldfuncties
VIS
VIS 05 – Biedt de visie een pad voor transitie naar de
duurzame stad?
De basis van het project is de noodzaak van een ecologisch
transitieproces op een vrij bijzonder terrein. Tot het einde van de
20e eeuw vonden in dit deel van de voormalige Amsterdamse dokken
niet enkel industriële activiteiten plaats, maar het fungeerde ook als
stortplaats voor de Nederlandse metropool. Het fytosaneringspark De
Ceuvel is in de eerste plaats een tijdelijke interventie om een gezond
en leefbaar milieu te herstellen op een verontreinigde site die van zijn
ecologische waarde is ontdaan.Het project is tijdelijk in die zin dat het
ook experimenteel is. Het biedt de kans om nieuwe systemen te testen
en nieuwe leefwijzen uit te proberen. Trial-and-error is de methode die
hier gebruikt wordt.1

© delva.la

Tot slot moet erkend worden dat het project De Ceuvel de transitie naar
de Duurzame Stad niet enkel stimuleert door een voorbeeld te stellen
maar ook door de uitgewerkte communicatiestrategie: die is bedoeld om
het grote publiek bewust te maken en te beïnvloeden om de circulaire en
duurzame weg op te gaan. Dat gebeurt via jaarverslagen, uitgebreide
media-aandacht, maar ook via een breed scala van culturele activiteiten
en evenementen waarbij bezoekers de site kunnen ontdekken. Zo zijn
bezoeken en sessies om de omgeving te onderhouden voor iedereen
vrij toegankelijk. Deze sessies worden maandelijks georganiseerd door
vrijwilligers. De communicatie rond het project is niet alleen gericht op
de omwonenden, maar heeft een regionale en interregionale reikwijdte
– er komen maar liefst 35.000 bezoekers per jaar naar De Ceuvel!

City Playground Tech, een
ecologisch transitieproces om
industrieterreinen nieuw leven in te
blazen
1
Zie bijvoorbeeld het project van de biogasboot, waarmee een aantal
jaren is geëxperimenteerd, maar dat in 2018 is stopgezet.
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MAN
MAN 01 – Is het projectbeheerproces veerkrachtig?
MAN 02 – Werd er een duurzame (financiële) strategie
uitgewerkt?
MAN 03 – Is er een procedure voor duurzaam
bouwplaatsbeheer ingevoerd?

Tijdens de uitvoering van het project was de betrokkenheid van de
(toekomstige) actoren van de site van fundamenteel belang, omdat
men uitging van het principe dat een duurzaam en circulair project vanaf
het prille begin moet worden ondersteund door actoren met dezelfde
ambities. De wijk De Ceuvel is gebouwd door Amsterdammers voor
Amsterdammers. Ze vormen een hechte gemeenschap die werkt aan een
gemeenschappelijk ideaal. De werf werd grotendeels uitgevoerd door
lokale vrijwilligers. Zij waren meer specifiek betrokken bij de renovatie
van de woonboten en bij de beplanting van het landschapspark.
Er dient ook op gewezen dat de “betrokkenheid van buurtbewoners (...)
ontstond vanuit een wil om zich te verzetten tegen de administratieve
bureaucratie en een wens om deze plek met het publiek te delen2”.
Het project zou waarschijnlijk nooit mogelijk zijn geweest zonder
het doorzettingsvermogen van de De Ceuvel-gemeenschap om te
strijden tegen de weigerachtige en terughoudende houding van de
ambtenaren. Want hoewel het project politiek en financieel gesteund
werd door de Stad Amsterdam, moesten de oprichters vele ideeën laten
varen die binnen geen enkel wettelijk kader pasten ...
Het bijzondere karakter van de ligging “aan het water” heeft er ook toe
bijgedragen dat De Ceuvel een betaalbaardere wijk is geworden voor
iedereen. In realiteit werden de zware dokconstructies wettelijk als
drijvende structuren beschouwd. In Amsterdam wordt wat zich op het
water bevindt niet als onroerend goed belast, waardoor de kosten per
vierkante meter werkruimte drastisch daalden. De lage huur, die kleine
bedrijven betalen voor werkruimten, wordt voornamelijk gebruikt om de
projectlening af te betalen.
Anderzijds ontwikkelde de gemeenschap op financieel vlak zijn eigen
cryptomunt: de Jouliette, gebaseerd op de productie van zonneenergie op de site3.

2
CHRISTOPHER F. SCHUETZE, Building a Community on Polluted
Land, in New-York Times (19/11/2014)
3
Zie ook paragraaf ENE
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HUM
HUM 02 – Stimuleert de wijk de sociale vitaliteit?
HUM 03 – Is de wijk inclusief?
HUM 05 – Stimuleert de wijk de economische vitaliteit?

De Ceuvel biedt met zijn programma deels een antwoord op Nederlandse
problemen op verschillende schaal:
•

Lokaal: behoefte om Buikslotherham nieuw leven in te blazen; nood
aan verbinding met de omliggende gebieden;

•

Supra-lokaal: gebrek aan alternatieven voor de stijgende
vastgoedprijzen in Amsterdam – een probleem dat alle hedendaagse
metropolen gemeen hebben, maar dat in Nederland sterker is door
de beperkte uitbreidingsmogelijkheden op overstromingspercelen –
en de moeilijkheid voor kleine bedrijven om zich te ontwikkelen;

•

Regionaal: overgang van een haveneconomie die gebaseerd is op
zware industrie en niet erg veerkrachtig is, naar een alternatieve,
veerkrachtige en inclusieve economie.

© deceuvel.nl

De Ceuvel biedt een circulair economisch model, georganiseerd op
een specifieke locatie rond gedeelde kwalitatieve ruimten. De productieen upcyclingactiviteiten willen de economische veerkracht waarmaken
van de gemeenschap en haar satellietactoren. Ze dragen bij tot de
sociaaleconomische leefbaarheid, met name op de volgende gebieden:

De Ceuvel-gemeenschap
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•

energie: ze zijn bijna zelfvoorzienend en met hun productie van
groene energie kunnen ze het hoofd bieden aan de grillen van de
markt;

•

voedselbronnen: de
voedingsmiddelen;

•

economisch: gebruik van de cryptomunt, de Jouliette, om lokale
aankopen en de productie van zonne-energie aan te moedigen;

•

logistiek die nodig is voor professionele ontwikkeling: gedeelde
ruimten, tegen lagere kosten aangeboden, maken de ontwikkeling
mogelijk van kleinere, jongere, meer experimentele structuren ... die
dus kwetsbaarder zouden zijn binnen een traditioneel systeem.

aquaponische

serre

produceert

extra

De site is georganiseerd als een economische hub, een platform
voor het delen van kennis en experimenten, met als hoofddoel
het onthaal van professionals en het bieden van een stimulerende
werkomgeving. Qua ruimtelijke organisatie is de grens tussen buiten- en
binnenruimten opzettelijk vervaagd, zodat de ruimten aanzetten tot een
gemeenschapsgevoel en tot uitwisseling. Er zijn gedeelde werkruimten,
een culturele ruimte, een duurzaam café, evenementenruimtes te huur
en een drijvende bed & breakfast ...
De wil om alle inwoners van de stad met een gemeenschappelijk belang
bij het thema circulariteit te betrekken is vanaf het begin van het project
duidelijk tot uiting gekomen. Het programma is gevarieerd, open en
flexibel, dankzij huurruimten, buitenruimten, polyvalente ruimten, maar
ook gezamenlijke activiteiten, workshops, informatiesessies, culturele
evenementen ...

© philipp benedikt

De sociale samenhang wordt versterkt door de gemeenschapszin en
de “integratievoorwaarden” die aan het project ten grondslag liggen.
Zo zijn de ongeveer zestig huurders verplicht deel te nemen aan het
onderhoud en de ontwikkeling van het project door jaarlijks 30 uur van
hun werktijd te besteden aan De Ceuvel-gemeenschap. Deze dienst kan
ook worden gezien als een compensatie voor de zeer lage huur, maar
het is vooral een goede strategie voor samenhorigheid. In de praktijk
worden de zaken meestal op vrijwillige basis georganiseerd.

De Ceuvel-gemeenschap
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PHY
PHY 01 – Houdt het project rekening met de fysieke
omgeving waarvan het deel uitmaakt?
PHY 02 – Draagt het wijkproject bij tot een kwalitatieve
intensivering van het grondgebruik?
De aanvankelijke materiële beperkingen waren aanzienlijk. Uiteindelijk
werden ze de bestaansreden van het project dat een positieve invloed
op het milieu beoogde.

De inrichting van het landschap
creëert een weelderig groene setting
waarover een houten loopbrug ‘zweeft’

© delva.nl

In dit verband moet ook worden gewezen op de beperking van de
ligging aan en bij het water, aangezien deze de eventuele aansluiting
op het openbare rioleringsstelsel bemoeilijkt. Om aan deze beperking
tegemoet te komen, bevat het project verschillende oplossingen: de
installatie van droogtoiletten maakt de eliminatie van het zogenaamde
zwarte afvalwater mogelijk. Er is een filtersysteem met helofytenplanten
geïnstalleerd voor de behandeling van grijs water (afkomstig van
keukens). Samen zullen deze twee technologieën in 10 jaar tijd 6 miljoen
liter drinkwater besparen. Bovendien wordt 10 miljoen liter ter plaatse
biologisch behandeld, zonder dat een openbare zuiveringsinstallatie
nodig is.

© © dearchitect.nl

Vóór de komst van het project De Ceuvel was het terrein sterk
verontreinigd. Er was niet meteen gevaar voor de mens maar een
gezonde beplanting behoorde bijvoorbeeld niet tot de mogelijkheden.
Tot dusver was de fytoremediatietechniek alleen getest in kleinschaligere
stedelijke context. Het Nederlandse bureau Delva, dat vertrouwd is
met de postindustriële Amsterdamse context, heeft van deze installatie
gebruikgemaakt om een interessant landschapsontwerp te maken in
harmonie met het havenlandschap. De planten zijn geselecteerd op hun
vermogen om de aanwezige verontreinigende stoffen en zware metalen
op te vangen en ze vervolgens te “verteren” of te stabiliseren.4 5

Delva landscape architects en
Space&Matter hebben de specifieke
beplanting optimaal aangewend
om een groen stadspark van hoge
kwaliteit te creëren

4
In Brussel zijn ook experimenten met fytoremediatie uitgevoerd, maar
die hebben tot dusver geen overtuigende resultaten opgeleverd. Voorlopig is dit
geen oplossing die door Leefmilieu Brussel wordt aanbevolen.
5
Meer informatie: lees het verslag METABOLIC - Cleantech Playground:
a cleantech utility in Amsterdam North (2014): https://www.metabolic.nl/publications/cleantech-playground/
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Thypha latifolia
Grote Lisdodde

Digitalis purpurea
Vingerhoedskruid

Achillea millefolium
Duizenblad

Salix nigra
Zwarte wilg

Lollium perenne
Raaigras

Agrostis capillaris
Struisgras

Festuca arundinacea
Rietzwenkgras

© delva.nl

Epilobium augustifolium
Wilgenroosje

Een selectie van aangepaste planten is gericht op het opvangen, verteren en
stabiliseren van zware metalen en verontreinigende stoffen. Het bureau Delva
heeft landschapsonderzoek verricht om een park met deze specifieke soorten
aan te leggen.
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MAT
MAT 02 – Worden de aanwezige hulpbronnen benut?
MAT 05 – Worden er acties ondernomen en infrastructuren
geïnstalleerd voor de preventie en sortering van afval?
De organisatoren hebben de werf geïntegreerd in de plaatselijke
(architectonische) identiteit van de wijk en hebben plaatselijke
middelen aangewend. Vóór de bouw waren op het terrein afgeleefde en
ongebruikte “woonboten”. Voor hun eigenaars was het een zeer kostelijke
zaak om ze afzonderlijk met een kraan aan te dokken, hetzij voor
renovatie, hetzij voor vernietiging. De boten werden daarom aangekocht
en gerenoveerd door wat later de De Ceuvel-gemeenschap zou worden.
Sommige boten moesten wel verhoogd of verlaagd worden, maar aan de
algehele structuur en de buitenkant werd opzettelijk niet geraakt.
De meeste structuren zijn gebouwd met ter plaatse gerecupereerde
materialen. Ze verwijzen naar het industriële en havenverleden van
de plek en geven haar een bijzondere identiteit. Het duurzame café is
gehuisvest in een gerenoveerd voormalig wachthuisje/hulppost. Op de
hele site zijn er verschillende originele creaties die op een aparte manier
gebruikmaken van gerecycleerde elementen. Deze estheti-sche keuzes
geven het project een imago van ‘voortdurend in beweging’, met bijdragen
van alle acto-ren die het collectieve ideaal van het project delen.

©Jean Pierre Jans, Metabolic.nl

Door de ligging aan het water was een flexibele organisatie mogelijk
en konden drijvende constructies bevestigd worden, afhankelijk van de
behoeften. Dat geldt bijvoorbeeld voor de drijvende tuin of het hotel, dat
voordeel haalt uit die combinatie van drijvende en bewegende structuren
en dat hedendaags gebruik en historische identiteit combineert in zijn
“bootkamers”.

“Woonboten” op land getild: ze
worden gerestaureerd en hergebruikt
als collectieve ruimten voor werk,
uitwisseling en vrije tijd
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De terugwinning van afval dat bij de exploitatie van het terrein wordt
gegenereerd, is een interessant element en weerspiegelt de betrokkenheid
van de gemeenschap. Bijzonder vermeldenswaard zijn de systemen
opgezet voor de terugwinning van menselijk afval (urine). Omdat de
toiletten niet op de openbare riolering zijn aangesloten, werd geopteerd
voor autonome oplossingen. Urine uit de openbare urinoirs op het terrein
wordt opgevangen en in een struvietreactor omgezet in fosfaatkristallen.
Deze laatste worden in de landbouw ingezet omdat ze zeer goede
bemestende eigenschappen hebben.

©deceuvel.nl et biogasboot.nl

De aquaponische serre produceert planten die ter plaatse in het
restaurant worden geconsumeerd. Een aantal voedselbronnen zijn
lokaal: paddenstoelen uit de buurt, zelfgemaakte frisdrank, vlees van een
boerderij in Amsterdam-Noord, koffie van een vroegere bewoner van de
gemeenschap ...

Organigram van de circulariteitsprincipes van het project
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ENE
ENE 04 – Optimaliseert het project de hulpbronnen die
op wijkniveau worden geëxploiteerd?
ENE 06 – Doet de wijk het goed op energievlak?

Het project zet in op de gemeenschap en dus op de complementariteit
van de energiebronnen. Alles wordt zo rendabel mogelijk gemaakt en
draagt bij tot de vormgeving van de site.
Elk van de studio’s heeft zonnepanelen op het dak die tot 36.000 kWh
per jaar produceren. Zij voorzien dus in bijna alle elektriciteitsbehoeften.
Alleen het café-restaurant wordt gevoed door het openbare netwerk.
Er is een lokale cryptomunt gecreëerd, gebaseerd op het principe van
de bijdragende dynamiek6: de Jouliette. Die valoriseert het gebruik van
zonne-energie door burgers via betaling in lokale valuta (in de vorm van
munten). Hij biedt de gebruikers ook toegang tot een reeks diensten via
een gelijknamige toepassing: monitoring van het verbruik, raming van
facturen 7…
In de kantoorruimten is een collectief ventilatienetwerk met
warmtevoorziening geïnstalleerd: de warme vervuilde lucht wordt
gerecupereerd en opnieuw verspreid via een warmtewisselaar.

© jouliette.net

© biogasboot.nl

Het in 2018 stopgezette project met de boot voor de productie van
biogas, ten slotte, droeg veel ambities in zich en vormde een zeer sterk
energiepijler van de site. Het door De Ceuvel geproduceerde organisch
afval werd ter plaatse verbrand en omgezet in biologisch gas. De boot
kon naar evenementen of festivals reizen om de productie van circulaire
groene energie te promoten en wilde een antwoord bieden op de
groeiende hoeveelheid ongebruikt organisch afval.

6

Zie ook Memento MAN hoofdstuk 02.02 “Worden er innovatieve

7

Zie ook de website www.jouliette.net

(financiële) modellen gebruikt?”
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© deceuvel.nl

Luchtfoto van de site

Het “workship”, een gedeelde en multifunctionele ruimte
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© deceuvel.nl

Interpretatieve cartografie van de site

Tussen de gebouwde structuren van de woonboten blijft de organisatie van de collectieve ruimten soepel.
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