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C u l t u r e l e  S t e l l i n g 
va n  A m s t e r d a m

1  Ruigoord 
Ruigoord 76
www.ruigoord.nl

2  ADM
Hornweg 6
www.adm.amsterdam

  3  De 1800 Roeden 
Joris van den Berghweg 101-113
www.de1800roeden.nl

4  Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1, Vijfhuizen (NH)
www.kunstfort.nl

5  Rijkshemelvaartdienst
Oude Haagseweg 58
www.rijkshemelvaart.com

6  Nieuw en Meer
Oude Haagseweg 51
www.nieuwenmeer.nl

7  Binnenpret en OCCII
Eerste Schinkelstraat 14-16
www.binnenpr.home.xs4all.nl

8  Kostgewonnen
3de Kostverlorenkade
www.kostgewonnen.nl

9  OT301
Overtoom 301
www.ot301.nl

10  WG-terrein
Ketelhuisplein 41
www.wg-terrein.nl

11  WoonWerkPand Tetterode 
Da Costakade 158
www.woonwerkpandtetterode.nl

12  Vondelbunker 
Vondelpark 8A
www.vondelbunker.nl

13  ‘t Schooltje
Van Ostadestraat 43-49
www.schooltje.org

14  Woon-werkpand de Fabriek
van Ostadestraat 233
www.ostade233.nl 

15  Frederik Hendrikschool
Frederik Hendrikstraat 111-115
www.frederikhendrikschool.nl

16  Witte Mus
Wittenstraat 29/33

17  Zaal 100
De Wittenstraat 100
www.zaal100.nl

18  Xpositron
Elektronstraat 12
www.xpositron.nl

19  Werkgebouw het Veem
van Diemenstraat 410
www.veem.nl

20  Broedplaats NDSM
NDSM-Plein 28
www.toekomst-ndsm.nl

21  De Inktfabriek
Brouwersgracht 140-142
www.inktfabriek.nl

22  Vrijplaats Singel 46 
Singel 46

23  Woon- en werkpand Vrankrijk
Spuistraat 216
www.vrankrijk.org

24  W139
Warmoesstraat 139
www.w139.nl

25  Saus  
(Stichting Ateliers Utrechtse dwarsstraat)
Utrechtsedwarsstraat 28-30

26  Het Fort van Sjakoo
Jodenbreestraat 24
www.sjakoo.nl

27  De Ceuvel
Korte Papaverweg 2 t/m 6
www.deceuvel.nl

28  Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 572
www.pakhuiswilhelmina.nl

29  PlantageDok
Plantage Doklaan 8-12
www.plantagedok.nl

30  Nieuwland
Pieter Nieuwlandstraat 93-95
www.nieuwland.cc

31  Joe’s Garage  
Pretoriusstraat 43
www.joesgarage.nl

32  Bajesdorp
HJE Wenckebachweg 12-46
www.bajesdorp.nl

33  Heesterveldcc
Heesterveld 75
Amsterdam-Zuidoost
www.heesterveldcc.nl

34  Het Domijn 
Bloemendalerweg 51, Weesp
www.hetdomijn.nl

Legenda 
Culturele Stelling van Amsterdam 

Oorspronkelijke initiatiefnemers en 
panden die zich sinds 2011 hebben  
aangesloten bij de Culturele Stelling  
van Amsterdam 

Maatschappelijk culturele beheerders / 
verhuurders, zoals Urban Resort, Lola, 
Meurkens, Ondertussen Amsterdam  
en Crealisatie Cooperatie.

Een verkenning van locaties die  
niet mogen ontbreken bij de  
Culturele Stelling van Amsterdam. 

Het gaat hier natuurlijk om een moment-
opname. Voor een actuele versie van de  
kaart kun je terecht op onze website:  
www.culturelestelling.amsterdam

Dit is een open kaart van bestaande  
culturele vrije ruimte in en om Amsterdam.  
Ter verdediging en om uit te breiden.  
Een uitnodiging voor alle locaties die zich 
geroepen voelen om deel te nemen. 
Meld je pand / locatie en mail ons:  
info@culturelestelling.amsterdam

Van Ruigoord tot het Domijn // Bastions van creatieve vrije ruimte
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C u l t u r e l e  S t e l l i n g  va n  A m s t e r d a m
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anifestatie ‘Ode aan de stad’ op het Museumplein, 3 september 2011

‘Een stad is een 
resultaat van geplande  

(on)gelukken en onbedoelde gevolgen. 
Daarbij ontstaat er zoiets als een ‘genius loci’ 

of een stadscultuur. Vrijzinnigheid en vrijplaatsen 
zijn daarbij kernbegrippen.’

‘Het lijkt wel of de stad zich geen wereldbeeld meer 
veroorlooft en zich verschuilt achter de “neutraliteit” van 

economie, technocratie, efficiëntie en regelgeving. Kunst 
en winst en regels worden immers met een eigen elkaar 
uitsluitende logica gemaakt. Wanneer de meest kwetsbare 
waarde geen ruimte krijgt en niet beschermd wordt, wordt ze 
ook niet meer verkondigd en uiteindelijk: begrepen.’

‘Het is tijd zuinig te zijn op de ruimte die er nog is en die te 
reserveren voor wat er nog niet bekend is. Houdt in de 

traditie van Amsterdam de geesten lenig!’
 

Uit: ‘Aanval op de vrije ruimte’ door  
Bart Stuart & Klaar van der Lippe  

in ‘Amsterdam Alternative’,  
issue #020 sept/okt 2018 en 

van hun website

1  Bogota / MM
Haarlemmerstraatweg 79
Halfweg
www.broedplaatsbogota.nl

2   De Heining / UR
Heining 143 t/m 159

3  AZC Willinklaan / OTA
Willinklaan 7

4  De Vlugt / UR
Burgemeester de Vlugtlaan 125

5  WOW
Wiltzanghlaan 60
www.wow-amsterdam.nl

6  Hendrik de Keyzer
Krelis Louwenstraat 1-3

7  LTS / MM
J. van Bremenstraat 1

8  HW10 / UR
Hendrik van Wijnstraat 10

9   VLLA
Willem Roelofsstraat 9
www.vlla.nl

10  Lola#3 Luid / LO
Derkinderenstraat 44
www.lolaluid.nl

11  Lely / UR
Schipluidenlaan 12

12  Lizzy / UR
Schipluidenlaan 12

13   OH3
Ottho Heldringstraat 3

14  Acta / UR
Louwesweg 1

15   Kaskantine
Vlaardingenlaan 100
www.kaskantine.nl

16  Posse / LO
Koos Vorrinkweg 5

17  Sup / UR
Surinameplein 33-35

18  Het Sieraad
Postjesweg 1
www.het-sierraad.nl

19  Da Vinci
Haarlemmerweg 475
www.davincicreatieveruimtes.nl

20   Filmhuis Cavia
Van Hallstraat 52-1HG
www.filmhuiscavia.nl

21   De Wittenplaats
De wittenstraat 27
www.wittenplaats.nl

22  Knollendamstraat / OTA
Knollendamstraat 7a

23   Cargo in Context
Haparandadam 7b8
www.cargoincontext.org

24   Gare du Noord
Klaprozenweg 67 Loods 12
www.vincentboschma.com/
garedunoord.html

25  Atelier 74
Chrysantenstraat 6
www.ateliers74.art-today.nl

26  De Verkeerstoren en  
De Ruimte / CC

Distelweg 83
www.deverkeerstoren.org

27  ALab
Overhoeksplein 2
www.a-lab.nl

28  Tolhuistuin
IJpromenade 2
www.tolhuistuin.nl

29  De Apotheek
Hortensiastraat 20
www.deapotheek.org

30  Rietwijker / UR
Parlevinker 9

31  De Tanker
Nieuwe Leeuwarderweg 15
www.detanker.nl

32  Aan lager wal
Nieuwendammerdijk 540
www.radar.squat.net/en/amster-
dam/aan-lager-wal

33  Station Westerdok / UR
Westerdoksdijk

34  P107
Paleisstraat 107
www.p107.amsterdam

35  de Kloof 86 /  
literair centrum Perdu

Kloveniersburgwal 86
www.perdu.nl

36  de Kweekschool / OTA
Plantage Middenlaan 27

37  Mediamatic
Dijkspark 6
www.mediamatic.net

38  Pakhuis de Zwijger
Piet Heinkade 179
www.dezwijger.nl

39  Costa Rica / UR
Piet Heinkade 233

40  Einde van de Wereld
Javakade 61
www.eindevandewereld.nl

41  Krayenhoff
Krayenhoffstraat 32
www.krayenhoff.nl

42  De Remise / UR
Tweede Leeghwaterstraat 5b

43  Pakt
Zeeburgerpad 53
www.pakt.nu

44  Krux
Cruqiusweg 120 a
www.kruxamsterdam.eu

45  Fort Knox / UR
Zuider IJdijk 44

46  Tugela / UR
Tugelaweg 85

47  VKG / UR
Wibautstraat 150

48  Marcipanis
Markusstraat 46-52
www.marcipanis.nl

49  Cinetol
Tolstraat 182
www.cinetol.nl

50  Molli Chaoot
van Ostadestraat 55 h
www.molli.squat.net

51  Galeriewoningen  
Zomerdijkstraat

Zomerdijkstraat 

52  Old School Amsterdam
Gaasterlandstraat 3-5
www.oldschoolamsterdam.nl

53  Kroon / LO
Laan van Kronenburg 2 
Amstelveen

54  De Vluchtmaat
Joan Muyskenweg 32
www.vluchtmaat.nl

55  Koch / UR
Robert Kochplantsoen 19

56  Wijk 7 / UR
Daalwijkdreef 7

57  Ateliers Echtenstein 
Echtenstein 24

58  Broedplaats Fenix
Verijn Stuartweg 40
www.broedplaatsfenix.nl

59  Ateliers Kruitberg
Kruitberg 1003 a

Veel panden op de kaart zijn ooit gekraakt  
en later aangekocht (gelegaliseerd). Enkelen 
zijn nog steeds gekraakt. Andere locaties 
worden gehuurd van de gemeente (met of 
zonder steun van het broedplaatsenbeleid) 
of van een woningbouwvereniging of een  
combinatie van beide. 

De volgende organisaties beheren ieder  
op hun eigen wijze verschillende culturele 
ruimtes in en om Amsterdam. Ze verhuren 
werk / woon ruimtes aan de sociaal- 
culturele sector. 

Urban Resort  (UR)
www.urbanresort.nl
Stichting Urban Resort ontwikkelt en 
beheert broedplaatsen voor kunstenaars, 
ambachtslieden, zzp’ers en starters. Urban 
Resort beheert op dit moment 15 panden, 
o.a. de LELY. Dit oude schoolgebouw biedt 
nu 47 woon-werk ruimtes en 30 werk  ruimtes. 
Een plek met kunstenaars, ondernemers , 
internationale kunstenaars en vluchtelingen 
met een verblijfstatus. 

LOLA  (LO)
www.leegstandoplossers.nl
Leegstand Oplossers Amsterdam (LOLA) is 
een leegstandsbeheerder die ruimte biedt 
aan maatschappelijk initiatief, startende 
onder nemers, kunstenaars en ander creatief 
talent. Lola beheert 2 panden in Amsterdam 
en 1 in Amstelveen. LolaLuid#3 is bijv. een 
duurzame broedplaats en ontmoetingsplek 
in een voor malige school en de derde locatie 
die zij bevolkt met restaurant Monsieur 
Dame, een fietsen   maker, een zeefdrukkerij, 
ateliers en kantoren. 

Ondertussen  (OTA)
www.ondertussenamsterdam.nl
Ondertussen bouwt tussenruimtes.  
Dat zijn plekken waar mensen, gevlucht  
of niet, met of zonder status, tijd, talent, 
netwerk en kennis delen. Maken, musiceren 
en exposeren. Ondertussen heeft nu drie 
tussenruimtes. Zoals De Kweekschool:  
een broedplaats en platform voor creatieve 
vluchtelingen en Nederlandse kunstenaars.

Meurkens en Meurkens  (MM)
www.meurkens.nl
Meurkens & Meurkens verhuurt en beheert 
tijdelijk beschikbare ruimte aan mensen en 
kleine ondernemingen die een tijdelijke 
werkruimte, kantoor of atelier zoeken. 
Meurkens en Meurkens beheert nu 2 panden 
in Amsterdam. Bogota is hun nieuwe 
perma nente broedplaats in Halfweg waar 
Haarlem en Amsterdam elkaar ontmoeten. 

Crealisatie Coöperatie  (CC)
www.crealisatiecooperatie.org
Crealisatie Coöperatie is een organisatie die 
betaalbare studio- en atelierruimtes aanbiedt 
voor de creatieve, artistieke en culturele 
sector in en rondom Amsterdam. Hun locatie 
in Amsterdam Noord heet De Verkeerstoren. 
Deze broedplaats bestaat uit ateliers binnen 
en buiten, en natuurlijk De Ruimte: pop-
podium voor experimentele muziek. Colofon

Culturele Stelling van Amsterdam, 
september 2018

Deze kaart is tot stand gekomen op 
initiatief van Nieuw en Meer.
Samenstelling en redactie:  
Semna van Ooy, Patrick van Ginkel 
Met dank aan: Eric Duivenvoorden,  
Hay Schoolmeesters, Eliane Beyer
Ontwerp: Joseph Plateau Ontwerpers
Ontwerp logo: Semna van Ooy
Druk: Straatsma print
Oplage: 3000

Deze kaart is mede mogelijk gemaakt 
door de financiële bijdragen van de 
woon-werkpanden en terreinen van 
de Culturele Stelling van Amsterdam, 
Urban Resort en Lola. 

De Culturele Stelling van Amsterdam 
is in 2011 in het leven geroepen 
toen het Domijn in haar bestaan 
werd bedreigd. Op 3 september in 
datzelfde jaar bracht de CSA op het 
Museumplein een ode aan de stad. 
De Culturele Stelling van Amsterdam 
is sindsdien gegroeid en groeit 
nog steeds. Inmiddels hebben de 
gebruikers van het Domijn in Weesp 
een coöperatie opgericht en het 
terrein aangekocht. 

www.culturelestelling.amsterdam
info@culturelestelling.amsterdam

Zoals de Stelling van Amsterdam ooit de stad  
met een ring van forten en verdedigingswerken 
moest vrijwaren van ongewenste indringers, 
werpt de Culturele Stelling nu een dam op tegen 
afbraak en verdringing van gevestigde culturele 
vrijplaatsen en biedt ze bescherming en kansen 
aan veelbelovende nieuwe initiatieven.

De Culturele Stelling van Amsterdam maakt een 
al decennia lang verborgen kracht van de stad 
zichtbaar. De lange Amsterdamse traditie van 
tegencultuur met haar rafelranden en 
eigenwijsheid, is het niet alleen waard krachtig 
te verdedigen maar is ook onmisbaar in het 
belang van de stad en haar cultuur als geheel.

• Geen cultuurstad zonder vrije 
onafhankelijke cultuurproductie. 

• De Culturele Stelling staat pal voor 
diversiteit en autonome creativiteit  
in een open en ongedeelde stad. 

• De Culturele Stelling van Amsterdam  
is geen organisatie maar een ring van 
solidariteit tussen culturele bastions  
en vrijplaatsen.

De Culturele Stelling van Amsterdam is een 
verdedigingslinie in en rond de stad waarin 
onafhankelijke creatieve initiatieven, 
zelfstandige woon-werkpanden en vrije  
culturele ruimten zich hebben verenigd.

Amsterdam heeft van oudsher een reputatie als 
‘vrije stad’ en ‘veilige haven’ voor kritische 
geesten, kunstenaars en vrijbuiters. Zij brengen 
vernieuwing, cultuur en avontuur in de stad en 
hebben sinds de jaren zestig overal ongebruikte 
terreinen, leegstaande en afgedankte gebouwen 
nieuw leven ingeblazen. 

Zo is een stevig cordon gelegd van betaalbare 
creatieve werkterreinen waar kunstenaars en 
eigenzinnige geesten niet alleen experimenteren  
en produceren, maar ook met toegankelijke 
programmering naar buiten treden. 

Maar de positie en betaalbaarheid van deze  
vrije culturele ruimten staan onder druk.  
Snel stijgende grondprijzen en mondiale   
geld stromen dreigen Amsterdam mee te sleuren 
in een kolk van speculatief gewin en eenzijdige 
commercie. De vrije markt produceert een harde 
tweedeling tussen arm en rijk, chique en sjofel. 
Onafhankelijke creatieve initiatieven  
liggen onder vuur.

12  Vondelbunker 
Vondelpark 8A
www.vondelbunker.nl

toenBij de aanleg van de Vondelbrug in 1947 
werd besloten om gelijktijdig in één van de 
bruggenhoofden een atoomschuilkelder te 
bouwen. De schuilkelder is nooit als zodanig 
gebruikt. In de jaren ’50 zat er tijdelijk een 
Rock-n’Rollschool annex jongerencafé. In 
1968 vestigde zich er het eerste, echte 
jongerencentrum van Amsterdam: de 
Beatkelder ‘Lijn 3’, vernoemd naar de nog 
steeds overdenderende tram. Ondanks 
haar korte levensduur heeft deze Beat-
kelder historie geschreven met een 
 spontaan nachtelijk optreden van het op 
dat moment al doorbrekende Pink Floyd.
Vanaf 2007 heeft Stichting Nulpunt zich 
ingezet voor de herontwikkeling van de 
naoorlogse schuilkelder. De organisatie en 
programmering is sinds 2011 in handen 
van Schijnheilig die met haar vrijwilligers 
de gratis toegankelijke en gratis te 
 gebruiken ruimte beheert.

nuUitgebreid dynamisch, cultureel en Inter-
nationaal muziekprogramma, De KONTRA:-
BAR, Dichter onder de tram, Cinema, Art.

statusSchuilkelder voor onafhankelijke cultuur. 
Bureau Broedplaatsen Amsterdam
huurder Stichting Nulpunt. Vondelbunker/
Schijnheilig is een non-profit ruimte in een 
non-hiërarchische structuur.

13  ‘t Schooltje
Van Ostadestraat 43-49
www.schooltje.org

toenIn 2000 is de oude school aan de van 
Ostadestraat gekraakt om voorzieningen 
voor wonen en werken te realiseren.  
Drie dagen later werd het pand ontruimd. 
 Vervolgens heeft een kleine groep van de 
oorspronkelijke krakers research verricht 
teneinde het pand via legale weg te ver-
krijgen. Hiertoe werd een vereniging 
van bewoners (Nagelvast) en een vereni-
ging van bedrijven (Rust Roest) opgericht. 
Deze twee verenigingen hebben een 
 stichting gevormd, Ruimte voor Wonen   
en Werken, als eigenaar van het pand en 
verhuurder aan beide verenigingen. 

nuKunstenaars, Aida (een organisatie voor 
vervolgde kunstenaars), juridisch bureau 
De Pijp, Steungroep vrouwen zonder 
 verblijfsvergunning, Searchweb en   
een sociale tandarts.

statusDe stichting heeft het pand gekocht met 
behulp van een breed netwerk van steun 
door middel van legaten. Beide verenigingen 

nuEen collectief project waar 30 mensen 
wonen en werken. Architecten, beeldend 
kunstenaars, acteurs, politieke activisten, 
ambachtsmensen, muzikanten en ont-
werpers. Er zijn een aantal (semi)  publieke 
faciliteiten: de grote Dokzaal voor diverse 
culturele activiteiten; De Dokhuisgalerie; 
een café en een Artist in Residence. 

statusEigendom van Stichting en de Vereniging 
behartigt de belangen van de huurders.
Voortdurende Erfpacht t/m 2067

30  Nieuwland
Pieter Nieuwlandstraat 93-95
www.nieuwland.cc

toenIn 1893 is het pand als lagere school 
gebouwd tijdens de bouw van de Dapper-
buurt. Dit pand is een van de weinige 
originele panden die nog over zijn uit die 
periode. In de jaren ‘80 is het gebouw 
flink gerenoveerd en is de school vervan-
gen door een multifunctioneel centrum. 
Op de begane grond kwam het buurthuis 
De Werf dat later is overgenomen door 
Dynamo buurtwerk. Nadat Dynamo was 
verdwenen werd het pand tijdelijk 
 verhuurd als kantoorruimte. 

nuEen combinatie van een woongroep, werk-
plekken en een sociaal politiek buurtcen-
trum. Werkplekken met niet commerciële 
en door vrijwilligers gerunde organisaties 
gebaseerd op solidariteit en zelforganisa-
tie, zoals: Fietskliniek,  Paperjam, Balkon 
Tactics, Code Rood  en Vloerwerk.

statusIn 2015 kon woningbouwvereniging 
 Soweto na 6 jaar onderhandelen het pand 
eindelijk aankopen. Soweto vindt haar 
oorsprong in de kraakbeweging. 
 Nieuwland was geboren. 

31  Joe’s Garage 
Pretoriusstraat 43
www.joesgarage.nl

toenTijdens de 2de Wereldoorlog zat de 
groentewinkel van gebr. Buys op deze 
plek. In oktober 2005 werd het pand,  
na leegstand van meer dan een jaar, 
 gekraakt. En sindsdien is het een 
 gekraakt politiek-sociaal centrum.

nuEen weggeefwinkel, veganistische keuken 
en filmavonden. Volledig gerund door 
vrijwilligers met verschillende achter-
gronden, nationaliteiten en (non)genders.

statusGekraakt sinds 2005

32  Bajesdorp
HJE Wenckebachweg 12-46
www.bajesdorp.nl

toenHet woonwijkje bestaat uit de oude 
dienstwoningen van de Penitentiaire 
Inrichting Amsterdam Over-Amstel,  
zoals de Bijlmerbajes officieel heette. 

nu Kunstenaars, traditionele ambachten, 
ontwerpbureaus, geluidskunstenaars, 
fotografen, meubelmakers, evenementen 
bureaus, een amfitheater en horeca  
gelegenheid: Het Rijk van de Keizer.

statusGekocht van Domeinen door huidige eige-
naren in 1996. Stichting 1800 verhuurt 
aan de leden. Hal A is aangemerkt als 
onderdeel van De Stelling van Amsterdam 
op de Unesco-lijst van Werelderfgoed en 
de Rijksmonumentenlijst. 

4  Kunstfort bij  
Vijfhuizen

Fortwachter 1, Vijfhuizen (NH)
www.kunstfort.nl

toenHet mo nu men tale Fort bij Vijfhuizen 
maakt deel uit van de Stel ling van  
Amsterdam als onderdeel van de sector 
Sloten. Het was de taak van dit fort om 
de Ring vaart en de dijk van de Haar lem-
mer  meer polder te ver de digen. Fort bij 
Vijfhuizen is een van de eerste ge bouwen 
in Ne der land die in beton zijn uit ge voerd. 
Het ge bruik van beton werd nodig voor 
ver de di gings werken na de uit vin ding van 
de ‘bri sant gra naat’. Sinds 2005 heeft het 
for t ei land een kunstbestemming.

nuExpositieruimte en internationaal  
publieksprogramma met ‘interventies’ 
met kunstenaars en diverse educatieve 
activiteiten. 

statusStichting Kunstfort bij Vijfhuizen.
In 1996 werd het uit ge roepen tot  
UNESCO We rel d-erf goed.

5  Rijkshemelvaart-
dienst

Oude Haagseweg 58
www.rijkshemelvaart.com

toen‘De Genie’, zoals het vroeger werd  
genoemd voorzag in de drinkwatervoor-
ziening van de Stelling van Amsterdam. 
De eerste bronputten werden al in 1887 
geslagen. De gebouwen uit 1904  
bestonden uit een ontijzerings-inrich-
ting, bezinkvijvers, rein-waterkelders en 
een aantal woningen voor de werk-
nemers van het pompstation. Het drink-
water was bestemd voor de bevolking 
van Amsterdam en Zaandam.
In 1989 werd het in gebruik genomen 
door een groep kunstenaars. Na de  
uitspraak van de rechter tegen sloop op 
Hemelvaartsdag richtte zij de  
‘Vereniging Rijkshemelvaartdienst” op. 

nuArtist in Residence, Sauna, yoga-, en 
dansstudio, restaurant, diverse  
ambachtslieden en kunstenaars.

statusGekraakt. RHVD is een onafhankelijke 
onverenigde woon-werkgemeenschap. 

6  Nieuw en Meer 
Oude Haagseweg 51
www.nieuwenmeer.nl

toenHet terrein, tussen de Ringvaart en het 
Nieuwe Meer, deed oorspronkelijk dienst 
als wapen- en munitieopslagplaats van 
Rijksdomeinen. De eerste gebouwen dateren 
uit 1918 en maakten onderdeel uit van de 
Stelling van Amsterdam, waar het bekend 
is onder de naam Magazijn voor Bijzondere 
opkomst. Op 25 juni 1988 werd het gekraakt 
door de bewoners van de pas daarvoor  
ontruimde panden aan de Conrad straat.  
De gemeente heeft het terrein van Rijks-
domeinen gekocht en de panden om niet 
doorverkocht aan Stichting Nieuw en Meer 
en de grond in erfpacht uitgegeven.  
Hiermee was de legalisatie in 1991 een feit. 

nuRuim 100 kunstenaars en aanverwante 
bedrijven. Vrijwel alle disciplines binnen  
de beeldende en toegepaste kunsten en  
diverse ambachten zijn vertegenwoordigd. 
Uitzonderlijk is het complex alleen al van-
wege het feit dat het terrein nog steeds 
zonder enige vorm van subsidie geheel 
zelfstandig wordt beheerd en bestuurd.

statusStichting Nieuw en Meer is eigenaar van 
de panden. Vereniging van huurders. 
Erfpacht afgekocht t/m 2041.
Rijksmonument sinds 2015.

7  Binnenpret en OCCII
Eerste Schinkelstraat 14-16
www.binnenpr.home.xs4all.nl

toenGebouwd in 1884 als paarden -tram remise 
met stallen “Schinkelhaven” ontworpen 
door architect Abraham Salm. De gevel 
aan de Amstelveenseweg is een mooi voor-
beeld van de Russische nationale stijl.  
In 1984 werden het pand en de stal len 
gekraakt. Dit was een protest tegen de  
op handen zijnde ontruiming van het  
grote gekraakte complex “Wijers” aan de  
Nieuwezijds Voorburgwal. In 1989 begon 
de gemeente Amsterdam de actie “Schoon 
Schip” waarbij alle in ge meen te  bezit 
verke rende kraak panden werden aan-
geschre ven; waarvan het merendeel uit-
eindelijk is gelegaliseerd. In 1992 werd het 
OCCII Onafhankelijk Cultureel Centrum In 
It opgericht.

nuOCCII Onafhankelijk Cultureel Centrum In 
It Muziekpodium, concertzaal en multi-
functioneel cultureel ontmoetingscentrum, 
Teatro Munganga, Eetcafe MKZ, Radio 
Patapoe, Kinderpret, Kindertheater en  
kinderdisco, Oefenruimtes en werkruimtes, 
Anarchistische bibliotheek, Hacklab Lag

statusVereniging Binnenpret waar alle 16 delen 
lid van zijn, is eigenaar en beheert de  
gebouwen. Erfpacht sinds 1989 onlangs 
langlopend verlengd tot 2067.

8  Kostgewonnen
3de Kostverlorenkade 34-35
www.kostgewonnen.nl

toenHet schoolgebouw is ontworpen en  
gebouwd in twee delen (nummer 35 in 1912, 
nummer 34 in 1914), als onderdeel van de 
westelijke stadsuitbreiding. In 1992 verlaat 
de laatste school het pand. Buurtbewoners 
kraken het leegstaande pand in 1993. Op de 
begane grond komen buurtvoorzieningen: 
een schaakcafé (dat na een aantal jaar door 
een theater vervangen wordt), een crèche, 
een kinderknutselacademie en een aantal 
wisselruimtes; op de verdiepingen komen 
ateliers en woonruimtes. In 2005 wordt het 
pand gekocht door Vereniging Kostgangers, 
de vereniging waarvan alle gebruikers van 
het pand lid zijn. 

nuKunstenaars, creative ondernemers,  
modevakschool, tweetalig Montessori  
kinderdagverblijf en Theater de Cameleon. 

statusSinds 2005 is Vereniging Kostgangers 
eigenaar van het pand; bestuur en beheer 
worden door de leden van de vereniging 
uitgevoerd. Stichting Kostgewonnen  
functioneert als een soort Raad van  
Toezicht op het functioneren van de  
vereniging. 

9  OT301
Overtoom 301
www.ot301.nl

toenTot 1999 was de Nederlandse Filmacademie 
in het pand gevestigd. Nog in hetzelfde 
jaar werd het gekraakt door EHBK,  
Vereniging Eerste Hulp Bij Kunst en kreeg 
het pand de naam kortweg OT301. 

nuAteliers, Artist in Residence, Galerie,  
Concertzaaltje, Bar, Vegan Keuken, Cinema, 
oefenruimtes, Yoga-studio, een Radiostation, 
een Jeugdtheater en er worden diverse 
workshops gegeven. OT301 Brengt een 
uitgebreid internationaal programma het 
hele jaar rond.

statusIs enige tijd Broedplaats geweest met  
subsidie van de gemeente.
In 2007 hebben gebruikers het aangekocht. 
Een non-profit platform/organisatie met 
een op kunst gerichte en politiekbewuste 
subcultuur.

10  WG-terrein
Ketelhuisplein 41
www.wg-terrein.nl

toenIn 1634 werd het Pesthuys op de plek van 
het huidige WG-terrein in gebruik genomen. 
Later werd er een ´dolhuys´ aan toegevoegd 
voor krankzinnigenzorg. In 1893 is Paviljoen 
1 in gebruik genomen als onderdeel van het 
Wilhelmina Gasthuis. In 1925 nam het  
Wilhelmina Gasthuis de functie van acade-
misch ziekenhuis over van het Binnengast-
huis. Toen in 1973 het AMC werd gebouwd, 

Nadat eind jaren negentig een aantal 
woningen door wanbeleid van de 
 Penitentiaire Inrichting leeg kwam te 
staan en duidelijk werd dat de PI niet  
van plan is om de woningen te laten  
bewonen, werden in 2003 de eerste  
woningen  gekraakt. In 2011 wordt de 
Vereniging Bajes dorp opgericht.  
De Verenging  werkte sindsdien aan haar 
plannen om de vrijplaats te redden van 
de sloophamer. Tevergeefs, op 1 maart 
2018 is het terrein, inclusief de Bijlmer-
bajes verkocht aan vastgoedontwikke-
laar AM onderdeel van Koninklijke  
BAM Groep. 

nuOndertussen is Vereniging Bajesdorp 
druk bezig met een haalbaarheidsonder-
zoek en werkt hiervoor samen Urban 
Resort, Studio Seven (architecten) en 
Bajes Kwartier / AM. 

statusVereniging Bajesdorp t/m 2018.    
En volgend jaar een doorstart in de 
 voormalige directeurswoning van de 
Bijlmerbajes

33  Heesterveldcc
Heesterveld 75
Amsterdam-Zuidoost
www.heesterveldcc.nl

toenDe Heesterveld Creative Community  
is gevestigd in één van de laatste  
complexen van architect Frans van Gool 
die zijn opgeleverd in 1982 in de oor-
spron kelijke Bijlmer. HCC is opgericht  
in 2012 als collectief van studenten en 
culturele ondernemers om creativiteit, 
samen werking en cultureel onder-
nemerschap te stimuleren en te 
 faciliteren en  Heesterveld tot hét  
culturele epicentrum van de Bijlmer-
meer te maken. 

nuBeeldend kunstenaars, grafisch 
 ontwerpers, producenten van diverse 
muziek genres, schrijvers/dichters, 
 zangers, rappers, culturele  
organisaties. 

statusStichting HCC runt de broedplaats maar 
valt niet onder het broedplaatsbeleid.
Gebouw is eigendom van Ymere.

34  Het Domijn 
Bloemendalerweg 51, Weesp
www.hetdomijn.nl

toenDe gebouwen zijn in 1917 gebouwd als 
locomotievenfabriek; tijdens de crisis   
van de jaren ’30 wordt de failliete  
fabriek overgenomen door Defensie; in 
WO II wordt het om zijn strategische 
ligging geannexeerd door de Luftwaffe; 
 vervolgens dient het o.a. als opslag voor 
drop-off-tanks van de Lockheed Star-
fighters; Eind 1989 wordt het complex 
opnieuw geannexeerd, ditmaal door 
 kunstenaars. Het is het begin van een 
lange strijd met de gemeente Weesp  
om het terrein en de panden te  
behouden en als een kunstenaars- en 
ambachts coöperatie uiteindelijk  
eigenaar te  worden.

nuBeeldende kunst, fotografie, visuele 
 communicatie, theater, literatuur, 
 decor bouw, meubeldesign en uitvoering, 
metaalbewerking, architectuur  
en  muziek.

status Gekocht door de Coöperatie Het Domijn 
U.A. sinds 2016.

1  Ruigoord 
Ruigoord 76
www.ruigoord.nl

toenRuigoord is een voormalig eiland en een 
dorp met diezelfde naam in de Houtrak-
polder binnen de gemeente Amsterdam. 
Uit gevonden potscherven weet men dat 
Ruigoord al in de 11e eeuw bewoond was. 
In de 16e eeuw bleef het als eiland achter 
in het wassende water van het IJ.  
Gaandeweg kreeg het de naam ‘t Ruyghe 
Oort. In 1835 werden er de eerste huizen 
gebouwd. In 1964 besloot de toenmalige 
Amsterdamse wethouder Joop den Uyl 
het gebied te bestemmen tot haven-
terrein voor de Afrikahaven. De meeste 
bewoners vertrokken maar enkele  
bewoners, onder wie de pastoor, verzet-
ten zich tegen die plannen. Het dorp 
werd gekraakt op 24 juli 1973, de leeg-
staande woningen en het kerkgebouw 
werden in gebruik genomen door kunste-
naars. Al decennialang is Ruigoord als 
culturele vrijhaven nog steeds een ‘eiland’ 
omringd door industriële oliehavens.

nuWoningen en ateliers. Er worden culture-
le activiteiten georganiseerd in het voor-
malige kerkgebouw en door het hele dorpje 
grote festivals zoals het jaarlijkse Land-
juweel, High Natural en Vurige Tongen.

statusStichting huurt van Havenbedrijf t/m 2026

2  ADM
Hornweg 6
www.adm.amsterdam

toenDe Amsterdamsche Droogdok Maat-
schappij NV (ADM) werd opgericht in 
1877 op initiatief van de Stoomvaart 
Maatschappij Nederland. De ADM was tot 
1985 een scheepswerf voor scheeps- en 
machinebouw. In de jaren tachtig werd 
het terrein voor de eerste keer gekraakt. 
In 1997 werd het braakliggende terrein, 
nadat het vier jaar eerder in 1993 wegens 
‘spoedeisend belang’ ontruimd was,  
opnieuw gekraakt. Met deze actie wilden 
de 100 krakers de leegstand in het  
westelijk havengebied en de speculatie 
met haventerreinen aan de kaak stellen.
Onlangs is hun 21e verjaardag gevierd.

nu125 bewoners en gebruikers. Bedreigd.

statusGekraakt 

 3  De 1800 Roeden 
Joris van den Berghweg 101-113
www.de1800roeden.nl

toenHet complex De 1800 Roeden is gebouwd 
als munitieopslagplaats als onderdeel van 
de Stelling van Amsterdam. Het defensie-
complex werd gebouwd tussen 1870 en 
1910. Doel van het complex was: ‘Opleg-
ging van munitie en explosieven voor de 
Sector Sloten’. De naam ‘Het Kruithuis’  
herinnert nog aan deze functie.

17  Zaal 100
De Wittenstraat 100
www.zaal100.nl

toenVan 1905 tot 1984 was de lagere school, de 
Jacob de Witschool, er gevestigd. Na leeg-
stand werd het pand gekraakt en in 1992 
kreeg Zaal 100 een erfpachtcontract van 
de gemeente.

nuCultuurcentrum met een divers aanbod 
aan theater, concerten, dansvoorstellingen, 
dichtkunst, exposities, congressen, informa-
tiebijeenkomsten, kunstenaars en bedrijfjes 
waaronder: Ekoklus, Vrije Keyser tv (VKTV), 
Witfilm (filmproductie), Grafx MFG:grafische 
vormgeving en Stichting Brokken. 

status Stichting Beheer de Wittenstraat 100 heeft 
het pand in erfpacht van de gemeente en 
draagt zorg voor de exploitatie en verhuurt 
de ruimtes aan Vereniging de Witte Reus. 
Alle 15 huurders zijn lid van Vereniging de 
Witte reus. Erfpacht t/m 2067.

18  Xpositron
Elektronstraat 12
www.xpositron.nl

toenStichting Xpositron is ontstaan nadat een 
aantal huurders van het complex van het 
huidige ‘De Hallen’ (voormalig tramremise 
in Amsterdam West) op straat kwamen te 
staan. Het door de jaren heen ontstane 
groepsgevoel zorgde ervoor dat zij zich 
verenigden, en met man en macht op zoek 
gingen naar een nieuwe locatie. Al snel 
kwam het pand aan de Elektronstraat in 
beeld. Met ondersteuning van Bureau 
Broedplaatsen is een huurcontract gete-
kend en het pand verbouwd, geschikt voor 
verhuur van betaalbare werkruimten. 

nuVolledig gedragen en gerund wordt door 
de huurders zelf. Ruim 55 huurders alle-
maal werkzaam in creatieve sector. Beel-
dend kunstenaars, filmakers, grafisch 
ontwerpers, design, food, muziek, fotografie.

status Van broedplaats naar aankoop.

19  Werkgebouw  
het Veem

van Diemenstraat 410
www.veem.nl

toenHet Veem is gebouwd als pakhuis voor luxe 
goederen uit de Nederlandse koloniën. Kof-
fie, thee, tabak en cacao werden hier als 
stukgoed overgeslagen. Het hoofdgebouw 
in gele baksteen kreeg aanvankelijk de 
naam Oranje Nassau Veem, omdat het in 
het kroningsjaar van Wilhelmina in 1898 
werd opgeleverd. Na jaren van leegstand 
werd het gebouw in 1981 gekraakt met als 

nuHet is een bruisende gemeenschap van 
ondernemers en kunstenaars met een 
groen hart, die eigenhandig hebben mee-
gebouwd aan Amsterdams eerste circulaire 
kantoorpark en is één van de meest unieke 
stedelijke experimenten in Europa. Oude 
woonboten zijn met fundering en al op het 
zwaar vervuilde terrein geplaatst, ver-
bouwd tot duurzame werkplekken en 
 verbonden door een meanderende steiger. 
Rondom de boten krijgen bodem-reinigende 
planten vrij spel om de vervuilde grond te 
zuiveren. De Ceuvel is niet alleen een 
 ‘verboden tuin’ die na 10 jaar schoner 
wordt achtergelaten, maar ook een speel-
tuin voor duurzame technieken: zo wordt 
er eigen elektriciteit opgewekt en eigen 
afval verwerkt op innovatieve manieren. 
De Ceuvel is een duurzame broedplaats, 
het terrein bevat creatieve werkplekken, 
een cultureel centrum rondom duurzaam-
heid, een café-restaurant, ruimtes voor 
verhuur en een drijvend hotel.

status Duurzame broedplaats, In bruikleen van de 
gemeente tot 2022

28  Pakhuis Wilhelmina
Veemkade 572
www.pakhuiswilhelmina.nl

toenAls pakhuis gebouwd in 1892 in het Ooste-
lijk Havengebied. Op 25 juni 1988, tijdens 
het Europees voetbal-kampioenschap, 
werd het gebouw gekraakt door een groep 
kunstenaars. Toen het in 1994 met sloop 
werd bedreigd is het door de kunstenaars 
bezet geweest. Vervolgens is de Stichting 
Wilhelmina opgericht die zich heeft ingezet 
om het gebouw met haar karakteristieke 
en culturele waarden te behouden, te  kopen 
en exploitabel te maken als werk gebouw 
met betaalbare huren voor  kunstenaars.

nuBreed aanbod van kunstenaars, ontwerpers, 
architecten, musici, theatermakers, foto-
grafen en ambachtslieden. Een aantal 
 projectruimten waar diverse culturele 
activiteiten plaatsvinden. 

status Stichting Wilhelmina heeft het pand gekocht.

29  PlantageDok
Plantage Doklaan 8-12
www.plantagedok.nl

toenOorspronkelijk gebouwd in 1872 als kerk-
zaal. Later heeft het dienst gedaan als 
drukkerij en daarna als gymzaal van een 
Technische school. In 1998 is het gebouw 
gekraakt en in 2000 konden de krakers het 
pand, met behulp van de Gemeente 
 Amsterdam, aankopen en verbouwen.  
In 2010 is de zaal volledig gerenoveerd en 
zoveel mogelijk in oude staat hersteld.

verhuisde het ziekenhuis naar buiten de 
stad. Vanaf 1980 gingen zowel de gemeente 
als de buurt op zoek naar een nieuwe  
bestemming voor het WG-terrein. 
Omdat in 1984 het definitieve contract  
met de gemeente op zich liet wachten en 
er sprake was van veel vandalisme is het 
voor een korte periode gekraakt. Door  
samenwerking te zoeken met woning-
bouwvereniging Het Oosten werd een plan 
voor casco-verbouw financieel haalbaar.  
In 1994 werden de laatste woon- en werk-
eenheden opgeleverd. 

nuDe Woon- en Werkvereniging WG-terrein 
beheert de panden en verhuurt zo’n  
80 woon- en 35 werkeenheden aan  
personen, maatschappelijke organisaties, 
kunstenaars en startende bedrijven.
Twee expositieruimten: Punt WG en  
WGKunst en restaurant WG Cafe.
Het W(eg) G(eef) Fonds ondersteunt klein-
schalige, progressieve organisaties die zich 
inzetten voor een eerlijkere, meer duurzame 
en minder repressieve samenleving. 

statusWoon- en Werkvereniging WG-terrein, 
Stichting Beheer WG-terrein en woning-
bouwvereniging Het Oosten.

11  WoonWerkPand 
 Tetterode
Da Costakade 158
www.woonwerkpandtetterode.nl

toenHet gebouw Tetterode is in 1903 door de 
Lettergieterij Amsterdam, voorheen firma 
N. Tetterode, in gebruik genomen als fa-
briekspand in Jugendstil van architect 
J.W.F. Hartkamp. In de periode 1901-1962 
breidde het bedrijf zijn fabriek en werk-
plaatsen gestaag uit door verwerving van 
belendende panden. Zo ontstond een  
complex van verschillende bouwstijlen.
In 1914 richtte de Lettergieterij Amsterdam  
op de begane grond aan de Da Costakade 
een typografische bibliotheek in, waarvan 
het interieur ontworpen is door architect 
K.P.C. De Bazel (die ook het interieur van 
de directiekamers ontwierp). De totale 
typografische bibliotheek is in 1971  
verkocht aan de Bijzondere Collecties van 
de Universiteit van Amsterdam.
Begin 1980 verliezen de oude fabriek en de 
werkplaatsen hun functie. In 1981 ver-
koopt de firma Buhrmann/Tetterode het 
complex aan de Bataafse Aannemings-
Maatschappij (BAM) die van plan was het 
pand, op de Jugendstilgevel na, te slopen 
om er koopwoningen, kantoren, winkels en 
een parkeergarage te realiseren. De kraak 
van het complex op 17 oktober 1981 was 
een protest tegen deze plannen vanuit 
enkele buurtorganisaties, waaronder het 
Wijkopbouworgaan Oud/West en een  
aantal kraakgroepen.

nuAteliers en kleine bedrijven, M4 gastatelier 
voor internationale kunstenaars, meetings 
en exposities zoals WestWednesdays en de 
Weiner Wall. Gerhard Hofland Gallery.

statusInmiddels hebben alle gebouwen van 
woonwerkpand Tetterode de status van 
rijksmonument. Vereniging Ruimschoots 
huurt het Tetterodecomplex van woning-
bouwvereniging Stadgenoot. 

huren van de stichting en verhuren op hun 
beurt de ruimten aan hun leden, de 
 individuele bewoners en bedrijven.

14  Woon-werkpand 
 de Fabriek
van Ostadestraat 233
www.ostade233.nl

toenVanaf 1881 is drukkersfirma Holdert & Co 
een van de grootste drukkerijen van de 
hoofdstad. Het bedrijf was aanvankelijk op 
het Rokin gevestigd, en sedert 1889 in 
Felix Meritis op de Keizersgracht. In 1894 
begint de zoon van Holdert een eigen  
stoomdrukkerij aan de Nieuwezijds-Voor-
burgwal, Elsevier geheten. Deze verhuist 
in 1900 naar Van Ostadestraat 233.  
Gekraakt in Juni 1980

nuDrukkerij de Raddraaier, fietsenwerkplaats 
Smerig, twee striptekenaars, grafisch 
ontwerper, meubelmaker, een vrouwen-
woongroep, tien Ateliers en werkplaatsen, 
tien bewoners.

status Vereniging Ostadestraat 233 heeft onlangs 
de erfpacht verlengd met 50 jaar tot 2067.

15  Frederik Hendrik-
school

Frederik Hendrikstraat 111-115
www.frederikhendrikschool.nl

toenVoormalig 1e Amsterdamse Christelijke 
Nijverheidsschool voor meisjes.
Gekraakt in 1983 en gekocht van de 
 gemeente in 1989.

nu22 huurders, 5 bedrijven, De Nieuwe Anita 
- Bar/Club/Poppodium, Stichting Mainline 
-kennis- en steunpunt drugsgebruikers, 
Robin Food Kollektief - volkskeuken, ASKV 
- Steunpunt voor Vluchtelingen.

status Eigendom en beheer door Stichting en een 
bewonersvereniging. Erfpacht t/m 2067.
De bewoners en gebruikers onderhouden 
zelf het pand en besturen de stichting en 
de vereniging. 
Alle besluiten worden in onderling overleg 
genomen volgens een sociocratisch model. 
Daarbij moeten alle betrokkenen het eens 
worden, er wordt niet gestemd.

16  Witte Mus
Wittenstraat 29

toenDe Witte Mus is gevestigd in een voormalig 
schoolgebouw uit 1892. Nadat het pand 
eind jaren ‘80 gekraakt werd, is er in 1992 
na onderhandelingen met de gemeente en 
het grondbedrijf door de Witte Mus een 
erfpachtcontact voor dertig jaar getekend. 

nuBewoners, musici, architecten, kunstenaars 
en onderzoekers. De fondsenwervings-
organisatie XminY, de progressieve 
burger beweging DeGoedeZaak, de culturele 
vereniging Cantina Vocaal, Stichting 
 Holland Bolga Support en verschillende 
milieuorganisaties.

statusStichting Witte Mus. Erfpacht onlangs 
verlengd t/m 2067.

doel het creëren van betaalbare werk-
ruimtes. In een aantal fasen werden de 
10.000 m2 van Het Veem door de vereniging 
omgevormd tot ongeveer 70 grote en kleine 
atelier- en werkruimtes. De laatste fase 
van de verbouwing vond plaats in 1997.

nuAteliers en kleinschalige (ambachtelijke) 
bedrijven. Expositieruimte de Veemvloer en 
het Veemtheater.

statusVereniging van leden: alle huurders/gebrui-
kers. Langlopende Erfpacht tot 2067.

20  Broedplaats NDSM
NDSM-Plein 28
www.toekomst-ndsm.nl

toenNederlandsche Scheepsbouw Maatschappij 
werd opgericht in 1894, eerst op Oosten-
burg en later aan de Neveritaweg waar 
het na WO2 fuseerde met de Nederland-
sche Dok Maatschappij. Tot 1984 was de 
NDSM-werf één van de grootste scheeps-
werven ter wereld waar imposante  
mammoettankers van de helling rolden. 
Toen deze activiteiten staakten werd dit 
imposante decor van kraanspoor, loodsen 
en reusachtige hellingbanen, een thuis-
haven voor creatieve pioniers als Dogtroep 
en Robodock. In 1999 ontstond het plan om 
het NDSM-oost terrein, met een totale 
oppervlakte van 88.000 m2, te bestemmen 
voor kunst en cultuur. De logge scheeps-
bouwloods werd omgetoverd tot de Kunst-
stad met circa vierhonderd kunstenaars, 
vormgevers, architecten en decorbouwers. 

nuEén van de grootste broedplaatsen van 
Nederland. Tal van initiatieven: Over het 
IJ-festival, Nieuw Dakota, muziekfestivals 
zoals Pitch en DGTL en andere culturele 
evenementen.

statusIn 2014 koos de gemeente ervoor om alleen 
de Scheepsbouwloodsloods in erfpacht uit 
te geven aan Stichting Kinetisch Noord.  
In de 20.000m2 grote loods is 8.400m2 
broedplaats gerealiseerd. 

21  De Inktfabriek
Brouwersgracht 140-142
www.inktfabriek.nl

toenOp 1 juni 1980 werd de voormalige Inkt-
fabriek Rudolph Meijer aan de Brouwers-
gracht 152-154 gekraakt. Eind 1992 heeft 
de gemeente het pand gekocht, geholpen 
de verbouwing te financieren, en vervolgens 
het pand in erfpacht gegeven aan een door 
de Inktfabriek gekozen woningbouw-
vereniging: De Key. 

nuWoningen en werkplaatsen: metaalwerk-
plaats, dansstudio, muziekstudio, hout-
werkplaats, doka en verschillende 
 kunstenaarsateliers.

statusVereniging van bewoners en gebruikers 
huren van woningbouwvereniging De Key. 

22  Vrijplaats Singel 46/48 
Singel 46/48

toenHet bedrijfspand is gebouwd voor confectie-
bedrijf N.V. Nederlandsche Confectiefabriek 
Necofa. In 1943 verdwijnt de joodse firma 
uit het pand aan het Singel 46/48 - 

 datzelfde jaar koopt Gerrit Meinen met zijn 
firma Bercofa (Berlijnse Confectie Fabriek) 
de panden. In 1962 wordt het pand door 
speculanten gekocht en verhuurd aan de 
Rijkspostspaarbank. Vanaf 1972 stond het 
pand leeg en was en prooi aan lekkages en 
verval. Vier jaar later trekt een groep krakers 
erin en verovert verdieping na verdieping, 
haalt schimmel van de muren en bouwt 
kamers. Na jarenlange onderhandeling met 
de gemeente krijgen de bewoners het pand 
in beheer en richten het precies in zoals zij 
wenselijk vinden. En zo beheren en vergroe-
nen zij het pand nog steeds gezamenlijk.

nuBuurthuis, alternatief restaurant, ateliers 
en woningen voor kleine culturele organi-
saties en mensen met kleine beurs, deels 
kunstenaars.

statusGelegaliseerd met erfpachtconstructie 
Pand is nu Rijksmonument.

23  Woon- en werkpand 
Vrankrijk

Spuistraat 216
www.vrankrijk.org

toenHet pand uit 1875 was eerst in gebruik als 
timmerwerkplaats en later vestigde zich er 
een steendrukkerij. Tijdens de Tweede 
Wereld oorlog was deze drukkerij in bezit 
van Marten Toonder Studio’s die er ook door 
het verzet valse papieren voor onderduikers 
liet maken. Na de Bevrijding kwam de druk-
kerij in handen van De Telegraaf en garage-
houder Hendrik Tabak. De Telegraaf en de 
garagehouder verlieten het pand in 1975 
waarna het wegens speculeren regel matig 
van eigenaar wisselde en onder tussen leeg 
stond. In november 1982 werd het pand 
gekraakt om sloop ten behoeve van de bouw 
van appartementen te voorkomen. 

nuWoningen, café, sociaal-politiek centrum 
en een mini-concertzaal. Discussiebijeen-
komsten over antiglobalisme, alternatieve 
economie en bijzondere samenlevings-
vormen. Tussen 2002 en 2008 werden 
deze bijeenkomsten georganiseerd door de 
Stichting Barst. Sinds februari 2012 werkt 
een nieuw collectief aan een gevarieerd 
politiek-cultureel programma met debatten, 
films, theater en concerten.

status Gekocht in 1992

24  W139
Warmoesstraat 139
www.w139.nl

toenHet oude variététheater op Warmoesstraat 
139 werd in 1979 gekraakt door een groep 
kunstenaars die er een tentoonstellings-
ruimte van maakte voor jonge innovatieve 

kunst naast de bestaande gesloten kunst-
instituten van die tijd. Na een collectieve 
beginperiode werd W139 elke vier jaar 
geleid door een andere directeur. In 2019 
bestaat W139 40 jaar. Vanuit de Warmoes-
straat is het een baken van dagverse kunst 
voor de wereld.  

nuW139 is nu een artist-led ruimte voor  
hedendaagse kunst. Vrije verkenning in de 
hedendaagse beeldende kunst vooropstellen. 
Verkenningen die voortkomen uit de per-
soonlijke opmerkzaamheid van kunste-
naars, de inhoud van de kunst is juist hier-
van afhankelijk. Als open ontwikkelings-
gerichte en verbindende kunstbron wil 
W139 artistieke en intellectuele vrijheid 
activeren en bevorderen. Zij beoogt voor 
kunst en haar publiek serieuze tijd en ruimte 
te scheppen voor verdieping en opening van 
de artistieke praktijk. In de visie van W139 
is dat nu meer dan ooit noodzakelijk.

statusStichting W139 heeft een ANBI status en is 
eigenaar van het pand sinds 2008. 

25  Saus / Stichting  
Ateliers Utrechtse-
dwarsstraat

Utrechtsedwarsstraat 28-30

toenGebouwd in 1885 als openbare armenschool 
met gymlokaal en onderwijzerswoning. 
Later zat hier de Centrale Keuken Gemeen-
telijke Kindervoeding. Het pand werd in 
1988 gekraakt door twee kunstenaars op 
zoek naar woon- en werkruimte.  
De Amsterdamse gemeente, die in deze tijd 
nog sympathiek tegenover kraken stond, 
stond open voor onderhandeling en na ein-
deloos vergaderen werd het pand gelegali-
seerd en voor 1 gulden verkocht aan SAUS 
(Stichting Ateliers Utrechtsedwarsstraat).

nuHet pand huisvest dertien werk-, atelier-
ruimtes voor beeldend kunstenaars, grafisch 
ontwerpers (Joseph Plateau), film makers, 
een fotograaf en een restaurator. 

statusEigenaar Stichting SAUS
Huurders Vereniging VAUS. 

26  Het Fort van  
Sjakoo

Jodenbreestraat 24
www.sjakoo.nl

toenIn de 17e eeuw liep de Breestraat vanaf de 
Nieuwmarkt naar het Mr. Visserplein. Toen 
er in de 17e eeuw veel joden kwamen wonen 
veranderde de naam in Jodenbreestraat. 
Het pand op nummer 24 staat bekend als 
het voormalige Titushuis. Sinds 1977 is 
Boekhandel het Fort van Sjakoo er 
 gevestigd. Oorspronkelijk in een gekraakt 
woon-werkpand, op het tracé van een 
 geplande snelweg dwars door de Nieuw-
marktbuurt, en sinds 1988 gelegaliseerd. 

nuDe boekhandel wordt momenteel draaiende 
gehouden door een collectief van zo’n tien 
vrijwilligers. Van het laatste nieuws tot 
degelijke achtergrondinformatie en 
 geschiedenis. Een breed scala aan links- 
politieke en maatschappijkritische onder-
werpen vult de winkel. Ook veel aandacht 
voor buitenlandse uitgaven, muziek en 
 tijdschriften in verschillende talen.  

statusVan kraak naar koop in 1988

27  De Ceuvel
Korte Papaverweg 2 t/m 6
www.deceuvel.nl

toenVoor een voormalige werf werd in 2012 
door de gemeente Amsterdam een prijs-
vraag uitgeschreven met het doel tot her-
bestemming. Een groep (landschaps)archi-
tecten, technologen en entrepeneurs 
wonnen met hun voorstel en kregen het 
terrein ‘de Ceuvel’ voor 10 jaar in bruikleen. 


