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De cultuursector staat voor een grote uitdaging, de sector heeft enorme klappen 
moeten doorstaan ten gevolge van Corona. Hier bovenop komen is op zichzelf een grote 
opgave. Er klinkt van vele kanten een roep naar meer efficiëntie en minder kosten voor 
randzaken. Dit laatste is erg lastig in een klimaat waarin zelfs het gemeentelijk vastgoed 
marktconform verhuurd wordt. Een mogelijk gevolg hiervan is een louter zakelijke 
instelling bij de meeste organisaties, de kosten om een concert, voorstelling of expositie 
te organiseren zijn hoog. Ten slotte moeten we keer op keer concluderen dat de makers 
en uitvoerend kunstenaars vaak onderaan de begroting, en daarmee achteraan de rij 
staan wat de vergoedingen betreft.

Dit visiedocument geeft een beeld over hoe vereniging Nieuwplaatz zichzelf in de 
komende jaren ziet ontwikkelen. Het geeft echter ook grotendeels een oplossing op de 
bovenstaande problematiek. De cultuursector heeft namelijk meer “Nieuwplaatz” nodig: 
meer zelfinitiatief, meer samenwerking, meer saamhorigheid en meer verenigings-men-
taliteit.

Vereniging Nieuwplaatz heeft de kennis en kunde in huis om zich te ontwikkelen als 
creatieve en culturele organisatie, zonder dicht te slibben qua kosten op het gebied van 
huisvesting en organisatie. Hiermee kunnen Nieuwplaatz en haar leden bijdragen aan 
een welkome toevoeging en verandering binnen het culturele landschap.

Naast al het moois wat er door de leden van Nieuwplaatz geproduceerd wordt, zijn deze 
kennis en kunde de belangrijkste contributies aan de lokale gemeenschap. Als culturele 
instellingen immers onbetaalbaar worden, wordt cultuur op den duur volledig onbereik-
baar voor een breed publiek.

Vereniging Nieuwplaatz geeft kleur aan Leiden, door een inspirerende plek te bieden 
voor makers en creatieven. Een bijzondere broedplaats met een lage drempel en open 
deur.

Jan Stroomer, voorzitter Nieuwplaatz Leiden

VooRWooRd

 KATELIJN UDO DE HAES - FILMWEEK 
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Sinds de oprichting in 2013 is Nieuwplaatz uitgegroeid tot een begrip binnen de lokale 
cultuursector. Het aantal vaste leden is van vijf gegroeid naar meer dan 25, en het aantal 
regelmatige bezoekers en gebruikers is inmiddels zelfs een ruime veelvoud daarvan. 
Diverse projecten en ideeën die bij andere instellingen op weerstand stuiten of onuit-
voerbaar lijken, krijgen bij Nieuwplaatz een kans, blijken realiseerbaar en leiden tot inno-
vatieve samenwerkingen onderling en met partners nationaal en internationaal.

In steeds meer lokale producties zien we samenwerkingen met Nieuwplaatz of met één 
van onze leden. De kracht hiervan lijkt te komen uit een gedeelde mentaliteit, die vrijwel 
alle onze leden verbindt: “Make it happen”. Velen van ons zijn initiatiefnemers, bruggen-
bouwers en doeners met een grote betrokkenheid bij Leiden en haar inwoners. 

Dagelijks wordt er in Nieuwplaatz gewerkt aan producties en dromen, die er voorheen 
niet waren, en laten ze ontstaan. Of het nu theater, muziek, beeldende kunst of digitale 
cultuur is; een project, productie of evenement. Nieuwplaatz is dé plek, waar het kan 
ontstaan en zich verder kan ontwikkelen.

WAAR StAAn WE nu?

Het pand is wellicht het belangrijkste onderdeel, de voorwaarde voor het functioneren 
van Nieuwplaatz als broedplaats. De tijd van leegstandsbeheer ligt inmiddels al weer 
even achter ons. De groei van leden en producties kan mede worden toegekend aan de 
zekerheid die we hebben genoten gedurende de afgelopen jaren aan de Sumatrastraat. 
Hierdoor ontstonden mooiere ateliers, betere studio’s en uiteindelijk weten meer leden 
en cultuurpartners Nieuwplaatz te vinden.

De afgelopen jaren werd het pand gedeeld met het Bonaventura College. Er was sprake 
van goede samenwerking en overleg op de werkvloer. Toch was dit geen volledig 
houdbare situatie voor de toekomst. Maar, gezien de tijdelijke aard van hun verblijf, was 
er uitzicht op een nabije toekomst, waarin de ontwikkeling van Nieuwplaatz als broed-
plaats verder zou kunnen gaan. Na het vertrek van het Bona werden de vrijgekomen 
ruimtes helaas niet aan Nieuwplaatz verhuurd, maar werd er vanuit onderwijs beroep 
gedaan op de vierkante meters van de begane grond en aula op de eerste verdieping. 
Door de intrek van Mareland en Mare College heeft Nieuwplaatz veel ruimte, waarvan 
er met het Bonaventura College nog overeen-stemming was met betrekking tot gebruik, 
in moeten leveren. Naast de vierkante meters worden er, zowel op de werkvloer als op 
bestuurlijk niveau, regelmatig belemmeringen ervaren. Deze belemmeringen zetten de 
vereniging vele stappen terug in het proces richting het ontwikkelen en bestendigen van 
onze missie en visie.

Onze ambitie blijft ongewijzigd, maar de urgentie ervan wordt door bovenstaande 
enorm vergroot: Nieuwplaatz werkt toe naar de volledige exploitatie van Sumatrastraat 
201 als culturele broedplaats, inclusief het plein en de aangrenzende gymzalen. Om in 
2026 het volledige pand, de buitenruimtes en de gymzalen als culturele broedplaats 
te kunnen laten functioneren, moet er nú begonnen worden met het nemen van de 
volgende stap. Volgordes kunnen echter gedurende het proces veranderen, aangezien 
die afhankelijk zijn van huidige andere huurders en beslissingen die door beleidsmakers 
of bestuurders te nemen zijn.

dE LocAtiE En SAmEnWERkinG mEt
ondERWijS
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Nieuwplaatz blijft dé plek waar makers en andere creatievelingen nieuwe dingen ont-
wikkelen. Projecten van diverse disciplines worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. 
Waarvan de uitvoerende fase vaak elders in de stad, het land of de wereld plaatsvindt. 
Nieuwplaatz is het atelier, de werkplek en de studio; de schets, de repetitie, de montage 
en zelfs de try-out. Waarvan het kunstwerk vervolgens voornamelijk buiten Nieuwplaatz 
te vinden is, in de stad, op het podium, in de galerie of in de media.

Een aankomend vertrek van onderwijsinstellingen uit het pand betekent niet dat er geen 
educatie meer plaats zal vinden. Op de Nieuwplaatz zijn er verschillende educatieve 
activiteiten zoals: Muzieklessen, drama, schilderworkshops en naailessen. Sommige 
afdelingen zijn actief als leerbedrijf, waardoor er stages plaatsvinden. De stagiaires doen 
actief mee in de projecten en producties van Nieuwplaatz en haar leden, en sommige 
zullen er ook na hun opleiding actief blijven.
Ook wordt er samengewerkt met onderwijsinstellingen. Liquid Society met Universiteit 
Leiden, muzikanten geven masterclasses aan het conservatorium, en zelfs de leerlingen 
van het Mare College komen nog af en toe over de vloer in de aula bij de lessen van 
theatermaakster Katelijn Udo de Haes.

De vrijheden die Nieuwplaatz geniet wanneer het gehele pand een broedplaats is, 
resulteren in een meer open en toegankelijkere plek. Nu blijven veel deuren voor velen 
gesloten, omdat deze bijvoorbeeld voor schoolleerlingen niet toegankelijk mogen zijn. 
In de toekomst wil Nieuwplaatz meer open kunnen zijn. Bijvoorbeeld voor de buurt, 
door middel van een expositieroute dwars over het schoolplein. Door cursussen en 
workshops. Door een jaarlijkse editie van het Amuse Festival. Of door een maandelijk-
se markt, waar zowel lokale producten als uitheemse delicatessen te vinden zijn, met 
muziek uit alle windstreken door de muzikanten van Nieuwplaatz en die uit de buurt.

Op deze manier is Nieuwplaatz de makersplek, die volledig in het hier en nu staat. Geen 
afgesloten kunstenaarshol, maar een bloeiende creatieve en artistieke plek midden in 
de samenleving. Een kenniscentrum waar amateurs leren van de professionals, of dit nu 

gebeurt door middel van lessen en workshops, of door samenwerking binnen diverse 
projecten. 

Maar ook de gemeente en het bedrijfsleven benutten de kennis die er in Nieuwplaatz te 
vinden is, ook voor problematiek die zich buiten het cultuur speelveld bevindt.

Nieuwplaatz is toegankelijk, bereikbaar voor jong en nieuw talent, open voor breed 
publiek, een broedplaats voor iedereen.

toEkomSt, EEn PLEk VooR iEdEREEn

 BART WIRTZ & OSCAR DE JONG - SAMENWERKING MET CASPER FAASSEN 
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In Nieuwplaatz vinden vele makers een plek waar ze kunnen creëren. En dat komt 
omdat er ruimte is voor het volledige proces, van idee tot uitvoering. Vanwege de grote 
vraag worden de daarbij behorende faciliteiten in de komende jaren uitgebreid. Op 
dit moment wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor oefenruimtes in de kelder. 
Uiteindelijk ligt de echte kracht in het principe dat er overlap is tussen verschillende 
disciplines. Geen gescheiden afdelingen, maar een vlechtwerk aan faciliteiten voor alle 
makers waarbij interdisciplinariteit aan alle kanten wordt gestimuleerd. 

Bij de afdeling muziek kunnen de leden het volledige proces doorlopen voor het creëren 
van muziek. Inspirerende schrijfplekken, repetitieruimtes om in uit te werken, project-
studio’s voor de demo’s of pre-productie, grotere studio’s voor de echte opnames en 
mix- en mastering studio’s voor het eindproduct. En dan zijn we er nog niet. Ook voor 
promotie, organisatie en management is er kennis en kunde in huis.

Theater, dans, mode, beeldende kunst, grafische vormgeving en media. Voor elke 
discipline is een volledig proces uitvoerbaar bij Nieuwplaatz. En dankzij de vele samen-
werkingen met partners uit de cultuursector lokaal, nationaal en internationaal, kan elk 
project op de juiste omvang gerealiseerd worden.

onzE kRAcHt: VAn idEE nAAR 
uitVoERinG, EEn intERdiSciPLinAiRE 
SAmEnWERkinG

Dankzij de ligging buiten de stad houden we de prijs per vierkante meter laag. Maar 
daardoor zijn we ook relatief ver verwijderd van het culturele centrum van de stad. Toch 
is het centrum van Leiden de grootste afzetmarkt voor de leden van Nieuwplaatz. Om 
te kunnen zorgen voor verbinding met de opdrachtgevers uit de binnenstad, en andere 
regio’s, richt Nieuwplaatz zich op als cultureel en artistiek loket.

Musea en podia, maar ook winkels en horeca kunnen bij Nieuwplaatz aankloppen voor 
artistieke inbreng en creativiteit. Dankzij de openheid van onze instelling en de ver-
binding met de sector en de samenleving zijn we van toegevoegde waarde voor legio 
projecten. Opdrachtwerk voor bijvoorbeeld de Leidse Schouwburg, Gebr de Nobel of de 
Lakenhal, kan bij Nieuwplaatz ontwikkeld worden. Maar ook kunnen leden een creatieve 
bijdrage leveren bij andersoortige projecten en processen.

LokEt VooR oPdRAcHtGEVERS

 PILGRIMS NAAR AMERIKA - EN DE GRENZEN VAN VRIJHEID (DTP STUDIO SPEEL)
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Anders dan bij het conventionele cultuuronderwijs, is er bij Nieuwplaatz de mogelijkheid 
lessen en/of workshops te volgen bij professionals van diverse disciplines in hun eigen 
werkruimte. Ook hier is er sprake van kennisoverdracht direct uit het veld.
Dankzij samenwerkingen met onder andere CJP worden ook concerten en voorstellin-
gen educatief ingezet. En leden zoals Liquid Society zetten zelfs volledig in op synergie 
tussen kunst en wetenschap. Zij zijn partner bij Leren met de Stad, een samenwerking 
tussen Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en Gemeente Leiden.

ondERWijSVERniEuWinG

De kracht van Nieuwplaatz ligt al sinds de oprichting in het open karakter. Elke locatie 
stond open voor nieuwe leden en bij vele projecten werkten we samen met de vele part-
ners die onze cultuursector rijk is. Dit zien we ook als de formule voor een succesvolle 
toekomst.

Voor de podiumkunsten en de beeldende kunst zien we Nieuwplaatz als de werkplaats, 
waar gemaakt en ontwikkeld wordt. En de partners in de stad zijn vervolgens het podi-
um.

Op vrijwel alle podia is in de afgelopen jaren geleverd door leden van Nieuwplaatz. En 
dat blijven we graag doen.

FoRmuLE VooR dE toEkomSt

 THEATERGROEP HARDT - IN YOUR MIND, VOORSTELLING IN CORONATIJD 

 LIQUID SOCIETY - KUNST, WETENSCHAP & STADSONTWIKKELING 
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Een overzicht van podia waar onze leden te zien zijn:

• Gebr de Nobel
• Stadspodia
• Theater Ins Blau
• Scheltema
• Marktsteeg 10
• Vrijplaats
• Best Western
• Openluchttheater Leidse Hout
• Hofjesconcerten
• Stukafest 
• Schemernacht 
• Werfpop
• Wibar
• Theehuis de Leidse Hout

• Jazzcafé de Twee Spiegels 
• Studio de Veste 
• Café Lazarus
• Galeriecafé de Leidse Lente
• Sijthoff
• Plato
• I Scream Coffee
• Velvet
• Hortus botanicus 
• Sterrewacht 
• Lakenhal
• RMO
• Museum Volkenkunde
• Bioscopen Leiden 

We zetten in op een vruchtbare toekomst met onze collega makers zoals PS Theater, 
DansBlok, Veenfabriek en MC Kasset.

Op het gebied van educatie vinden er samenwerkingen plaats met Universiteit Leiden, 
BplusC en CJP. Maar ook middelbare scholen zoals Stedelijk Gymnasium, Bonaventura 
College en Mare College.

Ook verwelkomen we in de toekomst graag nieuwe partners.

zicHtbAAR oP:

 SUMA D - SCHRIJVEN, OPNEMEN, MIXEN 

 THE STREAM & ROSA ALLESSIE - VOORSTELLING IN BIOSCOOP TRIANON 
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Zoals vermeld is het gebouw een van belangrijkste factoren die bijdraagt de bloei van 
een broedplaats zoals Nieuwplaatz. En aangezien de ambitie uitgesproken wordt in 
2026 het hele pand en omliggende terrein te huren, wordt in dit hoofdstuk de mogelijke 
exploitatie daarvan geschetst. Te beginnen met de meest wenselijke tijdlijn.

21/22  Start huur begane grond en aula. Leegstandsbeheer Gymzaal   
  Corantijnstraat 2b. Kelder verbouwing.
22/23  Start huur kelder. Meer activiteiten op het plein, plaatsing podium “de  
  zeecontainer”. Plaatsing groen dak met dakterras.
23/24  Verbouwing Gymzaal Corantijnstraat 2a.
24/25  Start huur Gymzaal 2a. Verbouwing Gymzaal Corantijnstraat 2b.
25/26  Start huur Gymzaal 2b.

GEbouW En buItEntERREIn

In de vier lokalen en vier kantoren op de begane grond komen ateliers en werkruimtes, 
volgens dezelfde constructie als de etages erboven. Hierdoor ontstaan er werkplekken 
voor circa tien nieuwe vaste leden.

De kantoren aan de voorkant van het gebouw worden gebruikt voor overleg en verga-
deringen. Ook kan hier in kleinere kring naar nieuw werk worden gekeken of geluisterd, 
bijvoorbeeld in het gezelschap van een van de opdrachtgevers uit de stad.

bEGAnE GRond: AtELiERS

 EXPOSITIE IN ZEECONTAINER (VOORBEELD)

 BEELDEND KUNSTENAARS GIJS DONKER & LIANE VAN TOL - GEDEELD ATELIER 
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Het is nu nog de enige en daarom de “grote zaal”, maar in het uiteindelijke plan is de 
aula de kleine zaal van Nieuwplaatz. Hier vinden repetities plaats van diverse groepen 
en ensembles, opnames en kleinere livestreams van theater, muziek en dans. Doordat 
de kosten van deze zaal laag worden gehouden is dit een toegankelijke plek voor nieuw 
talent en experimentele producties.

Ondanks het formaat wordt de vierkantemeterprijs van de aula flink gedrukt door de 
voortgaande samenwerking met Mare College. Op enkele vaste dagen geeft Katelijn Udo 
de Haes hier de dramales voor deze school. Doordat de school de ruimte nu bij Nieuw-
plaatz huurt, is het geen belemmering meer in het dagelijks reilen en zeilen van de 
broedplaats. De leerlingen krijgen hun les van een professionele dramadocent in haar 
eigen creatieve omgeving.

AuLA: RuimtE VooR niEuW tALEnt En 
ExPERimEnt

De gymzaal aan de achterzijde, losstaand van het gebouw, takelt al jaren langzaam af 
en heeft weinig bezetting. Doordat Nieuwplaatz een structureel en toekomstgericht 
plan aanbiedt, wordt per 21/22 de mogelijkheid gegeven op deze locatie voor geredu-
ceerd tarief activiteiten te ontplooien. Deels kan de vereniging deze ruimte gebruiken 
als tijdelijke oefenruimtes voor de aspirant leden, die aan de vereniging zullen worden 
toegevoegd als de oefenruimtes in de kelder worden opgeleverd. Anderzijds kunnen er 
activiteiten ontwikkeld worden, die ten grondslag zullen staan aan de latere exploitatie 
van dit gebouw.

Vanaf 25/26 wordt dit gebouw het Atelier van Verwondering. Hier worden met regel-
maat verschillende kunstenaars samengebracht om een multidisciplinair project te cre-
eren. Een mogelijk project zou bijvoorbeeld kunnen zijn afgeleid van het Franse Atelliers 
des Lumieres, waar bekende kunstwerken worden omgetoverd tot levende projectie, en 
voorzien van speciaal gecomponeerde muziekstukken.

Dit Atelier van Verwondering zorgt niet alleen voor een bescheiden stroom van cultu-
rele traffic naar Leiden Noord, ook is het een plek waar makers hun creatie kunnen 
prototypen. Opdrachtgevers kunnen hier vervolgens het kunstwerk in levende lijve zien, 
horen en beleven, om het vervolgens een publieke plek elders in de stad of in het land 
te geven.

GymzAAL 2b: HEt AtELiER VAn 
VERWondERinG

 LIQUID SOCIETY - SHIFTING NORMALITIES 
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Aan de drie reeds bestaande oefenruimtes worden er nog eens zeven toegevoegd, 
waaronder één grotere oefenstudio. In deze studio kunnen, net zoals op de tweede 
verdieping, professionele opnames gemaakt worden. De zes kleinere oefenstudio’s zijn 
verbonden met een digitaal netwerk en daardoor zijn ook aldaar gemakkelijk audio en 
video opnames te maken. Hierdoor is laagdrempelig en is het ook voor nieuw talent 
mogelijk hun werk op te nemen en te voorzien van promotiemateriaal.

Onder de lokalen-gang zijn de ruimtes bedoeld voor akoestisch muziek en/of mixage. 
Verder zijn er twee kantoren en voldoende verschillende opslagplekken. Bij de ingang 
aan de Corantijnstraat-zijde is een gezellig bar, waar muzikanten en andere leden van 
Nieuwplaatz graag hun ideeën uitwisselen.

Doordat er veel verschillende ruimtes zijn is het mogelijk meer diverse lidmaatschappen 
aan te bieden. De muzikanten die voorheen naar het muziekhuis kunnen op vrijwel 
dezelfde wijze als voorheen musiceren. Ook is er de mogelijkheid voor de professionele 
muzikanten om, samen met een aantal collega’s, een eigen ruimte te beheren, in te 
richten en te gebruiken.

De green screen studio is een prachtig voorbeeld van de interdisciplinaire samenwer-
king. Deze oefenstudio is zo ingericht, dat als de gordijnen worden geopend er alleen 
nog groene wanden zichtbaar zijn. Hij wordt natuurlijk ook gebruikt voor videoclips, 
maar vooral voor vele video- en animatie-projecten.

kELdER: PRoFESSionELE 
oEFEnRuimtES

Op het plein worden met enige regelmaat kleinschalige evenementen georganiseerd, 
waarbij de integratie met de buurt een belangrijke peiler is, alsmede duurzaamheid en 
vergroening. Planten, bomen en andere begroeiing vormen het decor van een buiten-
ruimte waar af en toe theater, dans en (onversterkte) muziek vertoond worden in het 
buitenpodium, gemaakt van een oude zeecontainer. De hekken aan de Corantijnstraat 
en de Sumatrastraat worden in het weekend overdag opengesteld, waardoor er een 
wandelroute ontstaat. Langs deze weg is buiten-tentoonstelling van uiteenlopende beel-
dende kunst opgesteld. Hierdoor worden de diverse voorbijgangers, bijvoorbeeld die op 
weg naar de winkels aan het Kooiplein, heel eventjes en wellicht ongemerkt tentoonstel-
ling bezoeker.

PLEin: ontmoEtinGSPLEk 
VooR LEidEn nooRd

 PODIUM IN ZEECONTAINER (VOORBEELD)
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Het dak wordt groen en voorzien van zonnepanelen. Nieuwplaatz treedt op als am-
bassadeur voor vergroening en duurzaamheid. Op het dak wordt een terras ingericht, 
waar in kleine groepen gekeken kan worden naar pilots op het gebied van isolatie en 
verduurzaming van oude gebouwen. Het terras dient ook als een uniek buitenpodium, 
waar akoestische optredens, spoken word en theater plaats vindt. Er staat een uniek 
installatie kunstwerk. Door middel van laser, licht en projectie vindt hier één keer per 
jaar virtueel vuurwerk plaats.

dAk: AmbASSAdEuR VooR 
VERGRoEninG En duuRzAAmHEid

De inpandige gymzaal wordt een multifunctionele zaal, waar grotere producties plaats 
vinden. Muziekopnames van orkest of bigband, theater repetities en de montage ervan, 
of livestream uitzendingen voor diverse media. Dankzij de verbinding met de rest van 
het pand kunnen er relatief gemakkelijk grotere complexe producties worden gedraaid.
Dankzij de slimme inrichting zijn de aanpassingen die per discipline gemaakt zijn 
toevoegingen in plaats van concessies. De box-in-box constructie zorgt voor vrijwel 
geen geluidslekkage naar buiten toe. En de ramen in de binnenste box zijn zo gepositi-
oneerd dat er op een unieke wijze kunstwerken achter te plaatsen zijn. Het podium is 
verrijdbaar, en wordt ingezet voor muziekoptredens en theater, maar ook bij talkshow 
opnames.

GymzAAL 2A: PRoductiES VAn 
intERnAtionALE ALLuRE  BAND OP DAK (VOORBEELD) 

 CLUB 3VOOR12 LEIDEN - LIVESTREAM VANUIT NIEUWPLAATZ 
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Deze grote plannen zullen niet in één dag gerealiseerd zijn. Maar de opgebouwde er-
varing van de vereniging en haar leden leert dat als we samen onze schouders eronder 
zetten, we (vrijwel) alles kunnen maken. De verenigingsmentaliteit zorgt er voor dat de 
creatieve plannen worden omgezet in actie. Geen afwachtende houding, tot iemand 
anders het misschien voor je gaat regelen. Nieuwplaatz neemt het heft graag in eigen 
hand.

En samenwerking gaat verder dan binnen de vereniging. We doen het samen met onze 
collega’s, cultuurpartners en met de gemeente. Nieuwplaatz is ontstaan uit een dringen-
de behoefte binnen de sector aan werkruimtes voor creatieve en artistieke zelfstandi-
gen. Een plek waar je kunt samenwerken en tegelijkertijd volledig eigen baas kunt zijn.
Ook in de toekomst zal er voortdurend gekeken worden naar waar de leden, de part-
ners, de sector en de samenleving behoefte aan hebben, om het vervolgens te ontwik-
kelen en te realiseren.

WE mAkEn HEt SAmEn

 ERIK WILDEMAN - TALKSHOW OPNAME IN SUMA D 

 RIK SPEEL & ROB WORST - ZEEFDRUKPOSTER VOOR AMUSE FESTIVAL ‘21 

 12 



In de situatie van 2020 bestaan de inkomsten van Nieuwplaatz uit €66.000 aan contri-
buties tegen €59.000 aan subsidie. Om de verschillende situaties tot en met 2026 te 
kunnen realiseren zijn de volgende inkomsten nodig.

    Kosten  Contributies Subsidie

21/22  b.g. en aula €85.000  €50.000   €35.000
  Gymzaal 2b €15.000   €15.000  -

22/23  Kelder  €45.000  €45.000  -

24/25  Gymzaal 2a €75.000  €50.000  €25.000
25/26  Gymzaal 2b. €75.000  €50.000  €25.000

Totaal extra structurele subsidie        
€85.000

Totaal structurele jaarlijkse subsidie  
€145.000

De volledige kosten voor de kelder worden opgebracht uit contributies. Dit komt mede 
door de te ontvangen exploitatiebijdrage voor het faciliteren van oefenruimtes, die nu 
bij BplusC gehuisvest zijn. Voor de beide gymzalen wordt gekeken naar vergelijkbare 
constructies voor theater, dans, koor en orkest. Doordat verschillende organisaties 
gebruik maken van deze ruimten, hoeft er relatief weinig geld in “steen” gestoken te 
worden en blijven de kosten voor de gebruikers laag en hun projecten daardoor uitvoer-
baar.

  Hiervan is €18.000 per jaar contributie van Mare College
  Kosten op basis van tijdelijke huur / leegstandsbeheer

cIjFERS

 STUDIO SUMA B 

 GREEN SCREEN STUDIO (VOORBEELD)
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Om de verbouwingskosten te begroten kijken we naar de verdeling van eigen bijdrage 
in de vorm van vrijwilligerswerk en uitbesteed werk. De waarde die het vrijwilligerswerk 
vertegenwoordigd staat derhalve ook als dusdanig bij Nieuwplaatz begroot.

Voor de uitbestede kosten wordt in de eerste plaats naar bijdragen van Gemeente 
Leiden gekeken. Aangezien zij de verhuurder en eigenaar van het pand zijn, betreft 
het daardoor voor hen uitsluitend lange termijn investeringen. En daarbij mag immers 
tegenover de gehanteerde marktconforme huurprijs een term als “turn-key” best een 
keer genoemd worden.

Het is echter voor Nieuwplaatz veel belangrijker dat de vereniging de vrijheid heeft om 
de verbouwing op eigen initiatief te doen. Een broedplaats maak je immers niet door 
strakke, steriele ateliers en studio’s te plaatsen. Het belangrijkste aspect is de bijdrage 
van de leden zelf. Daarmee slaan we twee vliegen in één klap, want het algehele kosten-
plaatje valt daardoor veel lager uit, dan wanneer alles uitbesteed zou zijn. En tevens kan 
het daardoor afgestemd worden op de wensen van de leden, en aansluitend de behoef-
ten van de sector.

   Totale aanneemsom Nieuwplaatz Uitbesteed 

Aula   €20.000   €10.000  €10.000 
Kelder   €100.000  €25.000  €75.000 
Gymzaal 2a  €100.000  €25.000  €75.000
Gymzaal 2b  €100.000  €50.000  €50.000

  Gemeente Leiden Cultuur heeft al €4000 geïnvesteerd in de vorm van projectsubsidie in 2020

  Gemeente Leiden Cultuur investering met betrekking tot project oefenruimtes

VERbouWinGSkoStEn

 SVEN MEIJERS - 3D INSTALLATIE, PROJECTIE 

 ATELIERS DES LUMIÈRES (VOORBEELD)
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Alle eerdergenoemde plannen dienen uiteindelijk één gemeenschappelijk doel: Het 
creëren van breed toegankelijke faciliteiten voor makers. Na de cijfers in de vorm van 
valuta is het daarom belangrijk te benoemen voor hoeveel makers dit een vaste werk-
plek betekent.

  Vaste Leden   Regelmatige Leden  Overige Leden 
20/21  26   67   80
21/22  10   50   120
22/23  10   65   40
24/25  5   40   120
25/26  5   25   -
Totaal  56   247   360

Hierboven staat per jaar de toename van het aantal leden beschreven. In 23/24 wordt 
geen groei beschreven, omdat er in dat jaar geen nieuwe ruimtes bijkomen en er alleen 
verbouwd wordt. In 25/26 worden er geen toename van overige leden verwacht, omdat 
de ingebruikname van Gymzaal 2b alleen extra plekken voor vast en regelmatig gebruik 
oplevert.

Als we de vaste en regelmatige leden samenvoegen, krijgen we de groep professionals 
en amateurs die actief zijn bij Nieuwplaatz. De totale jaarlijkse subsidie gedeeld door dit 
aantal laat zien dat er minder dan €500 per persoon per jaar nodig is om dit te kunnen 
faciliteren.

De beoogde groei van het aantal is gebaseerd op enerzijds de capaciteit van het ge-
bouw, en anderzijds op de behoefte van de sector. In de afgelopen jaren zijn er, op het 
moment dat er werkruimtes  of gedeelde plekken vrijkwamen, oproepen geweest. Deze 
leidden steevast tot meer aanvragen dan er op dat moment aanbod was. Hierdoor 
ontstond een lange wachtlijst.

In 2020, toen bleek dat de begane grond niet aan Nieuwplaatz toe zou komen, is deze 
wachtlijst opgeheven en daarbij geïnformeerd dat er in een later stadium weer een 

oproep gedaan zal worden. Dit zal gebeuren als er daadwerkelijk weer ruimteaanbod is.

  Vaste leden maken gebruik van een eigen of gedeeld atelier, studio of werkruimte

  Regelmatige leden maken op basis van een of meerdere dagdelen gebruik van een ruimte

  Overige leden zijn o.a. leden van leden, alsmede leden die eenmalig gebruik maken van ruimtes

VooR dE mAkERS

Als Vereniging Nieuwplaatz de eerdergenoemde stappen heeft kunnen doorlopen, en 
als er formalisering heeft plaatsgevonden met betrekking tot de bestemming van het 
pand en het omliggende terrein, dan is er één vervolgstap die in dit visiedocument niet 
onbenoemd mag blijven. Om als broedplaats goed te kunnen functioneren is er een 
grote mate van autonomie nodig. In plaats van het pand te huren bij de gemeente, 
zou het veel wenselijker zijn het pand op den duur te (huur)kopen. Op die manier kan 
Nieuwplaatz zelf zorg dragen voor indeling, onderhoud en verduurzaming. De subsi-
diestromen kunnen vervolgens veel meer op projecten gericht zijn, in plaats van de huur 
van dit kostbare stapeltje stenen.

VoLLEdiG Autonoom: niEuWPLAAtz 
ALS EiGEnAAR VAn HEt PAnd

SIDENOTES
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Er zijn nog een aantal flinke hobbels te nemen, maar de autonome broedplaats die 
Nieuwplaatz wilt zijn is in zicht. De belangrijkste conclusie uit dit visiedocument is dat we 
nú moeten beginnen met het nemen van de juiste stappen, om in 2026 te zijn waar we 
willen zijn. Alleen dan kunnen we voldoen aan de enorme vraag vanuit de sector naar de 
makersruimtes in een creatieve en vrije omgeving. 
Voor de leden, onze partners en de beleidsmakers van Cultuur is Nieuwplaatz inmiddels 
niet meer weg te denken uit de sector. En deze visie laat zien dat het mogelijk is om 
met gering budget, veel meer te creëren en te realiseren. Natuurlijk zijn we van mening 
dat er niet bezuinigd moet worden op cultuur, integendeel. Investeer nu in cultuur, en 
vervolgens zal de volledige gemeenschap daar van de vruchten plukken, dankzij de alom 
opbloeiende creativiteit.

Om de volgende stappen te nemen moeten we met de volledige breedte van deze groep 
ook de andere spelers in het veld overtuigen van het belang van Nieuwplaatz. Met name 
van de afdelingen Vastgoed, Onderwijs en Sport hopen we op korte termijn te kunnen 
overtuigen van de toekomst van Sumatrastraat 201 en de gymzalen aan de Corantijn-
straat.

Met betrekking tot de evenementen en  activiteiten verwachten we in 2022 het oude 
niveau te kunnen overstijgen. De belemmeringen van gedeeld gebruik in kleine mate, en 
in grote mate de maatregelen rond Corona, zullen dan achter de rug zijn. Nieuwplaatz 
zet zich in om op vele fronten zichtbaar te zijn, bij te dragen in creatie en realisatie, maar 
ook aan educatie en integratie.

“De schets is af, tijd om in te kleuren”

tot SLot

 GIJS DONKER - SCHILDER 
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Vaste Leden     Regelmatige Leden
Katelijn Udo De Haes  T  Tim Eijmaal    M
Gijs Donker   B  Oscar de Jong    M
Liane van Tol   B  Robin van Baaren   M
Erik Wildeman   V  Phoenix Rivers    M
Femke van Hilten  O  Destroy Oh Boy    M
Sven Meijers   B  Haanstraband    M
Lot Vegter   O  Out of Skin    M
Eric Coen Versteeg  M  Slapp     M
Bart Wirtz   M  De Nachtelijke Escapades   M
Yung Lie    M  Stitches     M
Lucas Meijers   M  Vetschiller    M
Jan Stroomer   M  Trash Blues Rock band   M
Norien Kempen   A  Groovelab    M
Lisa Schaddé van Dooren  A  Mr Izakaya    M
Helen van Oosten   A  Sunday at Eight    M
Rik Speel   V  Rob Worst    V
Kristel van Deursen  B  Cuculum    T
Bastiaan Bakker   O  Birgit Soethof    O
De Harde Werkers  O  Martin van Hees    M
- Saskia van Leeuwen   Theatergroep Hardt   T
- Jolisa van Leeuwen   The Stream    M
- Esmee Ooms    Artvark     M
- Karl Beerenfenger   New Rotterdam Jazz Orchestra  M
- Marcel van Schooten   The Eminent    M
- Merijn Tinga    Electric Love    M
- Noortje Schauwen   Major Tensor    M
- Wladimir Lesius    Bitterballs Big Band   M
- Hugo Knoppert    VOZ Kamerkoor    M
- Lisa de Bree    DAC     M, T, B
      Arjen Grimmius    M
      Miquel Cabral    M

bijLAGE LEdEnLijSt 2021

(M)uziek, (T)heater, (B)eeldende Kunst, (V)ormgeving & Video, (O)rganisatie, (A)mbacht

 OP JE MUIL - HANDGEMAAKTE MONDKAPJES 

PEEL SLOWLY AND SEE - MUZIEKFESTIVAL
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