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De Ceuvel

Het terrein van ‘Ceuvel Volharding’ ligt in de oude havens van Amsterdam 
Noord. Deze plek heeft een bijzondere historie; vroeger was het een 
scheepswerf en tot voor kort een verlaten en vervuild terrein. 
In een economisch betere tijd zou deze plek gesaneerd zijn op traditionele 
wijze en vervolgens worden volgebouwd. Door de crisis is de geplande 
stedelijke ontwikkeling ook op dit terrein stil komen te liggen. Deze situatie 
biedt juist nu kansen voor alternatieve ontwikkelingen.
De grond is door de Gemeente Amsterdam gedurende tien jaar ter 
beschikking gesteld voor het meest innovatieve plan. In januari 2012 
heeft Noordwaarts een prijsvraag uitgeschreven waarop slechts twee 
inzendingen kwamen. De vraag was om van dit terrein een broedplaats 
voor creatieve ondernemingen te maken. Architecten space&matter en 
Marjolein Smeele hebben het initiatief genomen en een groep pioniers 
verzameld, om een plan te bedenken.
Het resultaat is: een tuin met planten die de grond zuiveren (DELVA 
landscape architects). Zestien oude woonboten zijn op het land getakeld en 
worden geupcycled, een steiger verbind de boten en zorgt voor een fysieke 
scheiding met de grond (space&matter). Deze boten worden voorzien van 
innovatieve duurzame technieken (Metabolic). Over tien jaar gaan ze terug 
het water in, op zoek naar een nieuwe locatie. ‘De Ceuvel’ is op deze manier 
door een zeer gevarieerde groep mensen ontwikkeld tot een actieve en 
creatieve broedplaats in Buiksloterham. De groep van initiatiefnemers, 
bouwers en ondernemers geven zo vorm aan een gezamenlijke ambitie en 
over 10 jaar geven we de grond een stukje schoner terug.

1. Een zuiverende tuin neemt de schadelijke stoffen op 
uit de grond.

2. Afgedankte woonboten worden geupcycled en in de 
tuin geplaatst. 

3. Een meanderende steiger verbindt de woonboten

4. Na tien jaar, de grond schoon achtergelaten 
vertrekken de boten naar een nieuwe locatie.  
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De financiering van vierhondervijftig duizend euro voor de ontwikkeling 
van het terrein wordt voor de helft verzorgd door Bureau Broedplaatsen. 
Voor de andere helft hebben we een lening bij de Triodos bank. Met deze 
financiering hebben we duizend vierkante meter atelier ruimte weten te 
realiseren. Donaties van materialen en slim hergebruik hebben de kosten 
fors gedrukt. Via een lage huur verdienen we de investering terug. Met 
dit geld betalen we de lening binnen tien jaar terug. Om het ambitieuze 
verduurzamingsplan waar te maken hebben wij financiële steun van 
InnovatieNetwerk en Waternet ontvangen. Verder zijn er een aantal 
sponsors en vele vrijwilligers betrokken geweest. Ook de huurders van de 
boten hebben veel tijd geïnvesteerd bij het verbouwen van de boten.

De complete financiering was de grootste uitdaging. Het verkrijgen van de 
lening en de subsidie waren daarin beslissend. Daarnaast was het bijeen 
krijgen van een betrokken groep even belangrijk. Het open stellen van het 
project zorgde ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelde en er echt 
hart voor kreeg.

Het stedebouwkundig ontwerp is zeer verbeeldend en narratief. Dit heeft 
geholpen om alle ambities (zuiveren van de grond, zelfvoorzienende 
technieken) onder een paraplu te brengen. Het basis idee is simpel en 
makkelijk te communiceren. Dit helpt, bij het ontwikkelen van een plan. Op 
de plek zelf heeft het ontwerp een fantastisch aura gecreëert en met de 
basiskwaliteiten van deze bijzondere plek in Amsterdam Noord. De diverse 
selectie van boten was een ontwerpmiddel. Door het juist plaatsen van de 
woonboten ontstond een kleine haven met vele verschillende zichtlijnen 
en verrassingen. De kronkelende steiger zorgt ervoor dat men op een 
dynamische manier het terrein ervaart. 

(boven) De pilot boot voor de verbouwing,  in het water.

(onder) De pilot boot na de verbouwing, op land gezet.
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TEAM:

Hoofdconcept, stedenbouwkundig 
plan en architectuur: space&matter

Duurzaamheidsplan: Metabolic

Landschapsplan: DELVA landscape 
architecture

Ontwikkeling: Sascha Glasl 
(space&matter), Marjolein Smeele, 
Jeroen Apers, Marcel van Wees

Financiën: Jeroen Apers, Bas van 
Schelven


