
DE BAAI
Een inspirerende plek waar nieuwe 

en oude Nederlanders elkaar ontmoeten



INTRODUCTIE 
In afwachting van vaccinatie dealt Nederland al maanden met een gedeeltelijke 

lockdown. Zowel financieel als sociaal zijn het pittige en uitdagende tijden. Het 

thema eenzaamheid is actueler dan ooit en dat Nederland te maken gaat krijgen 

met een recessie lijkt onvermijdelijk. Eind 2022 zullen de effecten van Covid-19 nog 

voelbaar zijn en de wereld zal er anders uitzien. Daar komt bij, dat ook de 

uitdagingen rondom het klimaat nog nooit zo groot zijn geweest. Tegelijkertijd 

ontstaat er ruimte voor vernieuwing. Lokale sterke gemeenschappen met oog voor 

kwetsbare groepen worden belangrijker dan ooit. Circulair bouwen en ondernemen 

is niet meer nieuw, maar wordt een randvoorwaarde. Groen en biodiversiteit in de 

stad staan centraal. Verbinding is onze brandstof en een omgeving waar geen 

grondstof meer verloren gaat het nieuwe normaal. 

Om te komen tot een community waarin minimaal energie- grondstoffengebruik en 

het oneindig hergebruik van materialen standaard is, richten we ons niet alleen op 

het gebouw, maar ook op de functies die hierin een plek krijgen. 

De overheid wil de verduurzaming in de steden versnellen, maar kan dat niet alleen. 

Dit vraagt om anders denken en om daadkrachtige samenwerkingen. Voor je ligt 

daarom een plan waar sociale impact en circulariteit als uitgangspunt hand in hand 

gaan. Uniek aan dit plan is niet het plan zelf, maar de uitvoering. Onder leiding van 

een multidisciplinair team van creatieve en kundige partners maken we een 

prachtplek. Partners met kennis van zaken en aantoonbaar veel praktijkervaring op 

het gebied van circulair bouwen, duurzame integrale gebiedsontwikkeling, groene 

en klimaatadaptieve buitenruimte en het creëren van krachtige gemeenschappen 

met buurtbewoners en mensen met een vluchtelingenachtergrond. 

We verheugen ons erop om dit plan, dat samen met onze partners is bedacht en 

uitgewerkt, ook met hen in de praktijk te brengen! Veel plezier met het lezen van dit 

plan. Wij horen graag of dit plan jou heeft geinspireerd en welke kansen jij ziet om 

De Baai (of een variant erop) met ons te realiseren. 

Het Team De Baai

WELKOM!
De Baai is een groene én kleurrijke oase in de stad 

waar we elkaar duurzaam ontmoeten. Hier gaan mensen 

naartoe om te verbinden, te ontspannen en te leren. 

Mensen met een vluchtelingenachtergrond worden hier 

ondersteund in sociale en economische onafhankelijkheid. 

Met onderstaande uitgangspunten brengen we 

De Baai samen tot bloei.

Geeft positieve energie
Aan mensen en in kWh. Elke dag willen we deze plek een stukje mooier maken. Wij 

geloven dat dit kan door duurzaamheid te beleven en doorleven op een inspirerende 

manier. Van hergebruikte materialen tot het wormenhotel buiten. Van de stadslandbouw 

tot de lokale gerechten op ons bord. Van het gebouw zelf tot de zeep op het toilet. Alles 

heeft een verhaal, net als de mensen die de verhalen vertellen. 

Is open
De Baai is een plek waar iedereen zich welkom en veilig voelt en die open staat voor de 

ideeën en verhalen van mensen met een vluchtelingenachtergrond, studenten, de buurt 

en andere bezoekers of (lokale) partners. Met levendige en inspirerende 

programmering. En daardoor een uitnodigend voorbeeld voor integratie met elkaar en 

de omgeving. Elke dag opnieuw!

Creëert waarde
Met onze ontmoetingsplek, restaurant, co-werkplekken en programmering spelen we in 

op duurzame en sociale vraagstukken. Door te doen, te leren en te delen bouwen we 

letterlijk en figuurlijk aan de stad van morgen. Samen met onze partners 

experimenteren we met nieuwe (duurzame) initiatieven en creëren we zowel 

ecologische als sociale waarde. 

Maakt verbinding
We delen ons gedachtengoed. Ons eten en producten. Onze kennis en ervaring. En 

onze persoonlijke verhalen. We organiseren ontmoetingen en samenkomsten met de 

buurt waar over wordt nagepraat. Zo brengen we werelden samen. 
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VISIE OP PROGRAMMERING
Iedereen die hier werkt en komt draagt bij aan de beweging naar een duurzame 

inclusieve leefomgeving. We brengen deze plek samen tot leven en daar speelt 

programmering een belangrijke rol in. Alle partners dragen hier hun steentje aan bij. 

Daarnaast bieden we een podium voor duurzame en sociale (buurt)initiatieven.

Sociaal ondernemerschap
Sociaal ondernemerschap is de norm. Denk aan een horecagelegenheid waar 

mensen met een vluchtelingenachtergrond in een veilige 

setting werkervaring opdoen en 

richting economische en sociale 

zelfstandigheid worden begeleid. 

Een plek waar betaalbare gezonde 

maaltijden worden gemaakt en wordt 

gekookt voor kwetsbare groepen maar 

ook voor bedrijven en buurtbewoners. 

Van startende medewerker groeien mensen door naar een vaste baan, opleiding of 

een andere activiteit, binnen of buiten de organisatie. Ook wordt taalles, coaching en 

traumaverwerking aangeboden.

Een werkplek waar je net (anders)werkt
In De Baai bieden we all-inclusive werkplekken. Bedrijven die op zoek zijn naar een 

andere invulling van een groot kantoorpand kunnen bij ons werkplekken huren en zo 

medewerkers de mogelijkheid te bieden om een paar keer per maand in plaats van 

thuis of op kantoor op een inspirerende buitenplek net even anders te (net)werken. 

Maar ook buurtbewoners kunnen hier terecht. We hebben praktische en theoretische 

werkplekken. Twee keer per maand organiseren we het connection cafe waar nieuwe 

en oude Amsterdammers elkaar kunnen leren kennen. Dagelijks koken we 

community maaltijden waar samen gegeten kan worden.

Buiten zijn in Amsterdam
De Baai ligt op een buitenterrein omgeven door groen en water. Het leven is altijd 

mooier als je buiten bent. Buiten je routine, buiten de muren van je huis, buiten wat je 

gewend bent. Wij zijn een een buitenplek waar mensen samen eten en werken. We 

bakken ons eigen saj brood. Wat is een saj? Dat is een ronde, bolle grill speciaal om 

plat brood op te bakken, afkomstig uit het Midden-Oosten. Bij ons eet je de heerlijkste 

falafel, een opgerolde labneh sandwich of een Eritrese stoofschotel maar de 

Hollandse (vega)bitterbal staat ook op het menu. Het terrein nodigt uit om te 

bewegen, te ontdekken, te klimmen of te recreëren en is natuurlijk ingericht met veel 

eetbare planten. Met de wekelijkse bootcamps en yoga sessies blijft iedereen gezond 

en fit.

Events waar alles kan
Op deze buitenplek zijn veel mogelijkheden voor events. Voor de buurt, voor 

bedrijven, een verjaardag of jubileum. Wij organiseren events waarover wordt 

nagepraat. Inspirerende samenkomsten op een buitengewone locatie, voor twintig tot 

driehonderd personen. Onze opdrachtgevers zijn divers, we werken voor 

buurtbewoners en multinationals, maar ook voor stichtingen, verenigingen en 

gemeenten. 

Bewustwording en educatie
We verzorgen programma’s en educatie om samen met mensen met een 

vluchtelingenachtergrond, studenten, omwonenden en bedrijven kennis en ervaring 

uit te wisselen over duurzaamheid en circulariteit. 

Er zal hierbij worden ingespeeld op de 

vraag naar duurzaam geschoold personeel. 

Ook zullen er activiteiten georganiseerd 

worden die bijdragen aan het bewustzijn 

rondom duurzaamheid. Gericht op zowel 

kinderen, jongeren en volwassenen. 

Denk bijvoorbeeld aan eigen groenten 

oogsten, wildplukken, klimaat gesprekken, 

left over parties, food for thought 

kennissessies. We zullen hiervoor 

samenwerken met diverse duurzame 

initiatieven, start ups en lokale partners uit ons netwerk. 
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EEN WEEK IN DE BAAI

Maandag 
10.00 - 17.00 uur: training zonnepanelen installateurs 

deeltijdopleiding voor gemotiveerde buurtbewoners

19:00 - 21:00 uur: workshop circu-leren met  Over Morgen

Kom alles te weten over circulariteit! Aan de hand van praktische 

Casussen geven we je tips en tricks hoe jij circulair kunt ‘worden’.

Dinsdag 
10.00 - 12.00 uur: fermenteren kan je leren

Van je Syrische buurtbewoonster Najla, die er alles van weet.

13.00 - 15.00 uur: taallessen door de Taalbende

Nederlands leren met de hele buurt

15.00 - 20:00 uur: koken met de buurt & community diner

Woensdag 
09.30 - 12.30 uur: training circulair hovenieren 

Alles over tuinafval omzetten in goede compost

13.00 - 17.00 uur: klim clinics 

Voor kids en ouders die durven, leeftijd vanaf 6 jaar.

Donderdag 
10.00-12.00 barista training

Alleen voor medewerkers

14.00-16.00 CV’s maken

Vrijwilligers gezocht

20.00-22.00 mindfulness 

Voor alle De Baai fans

Vrijdag
09.00 - 12.00: wekelijks programma

Zes maanden lang begeleiden coaches werknemers met een vluchtelingenachtergrond 

naar een volgende stap, uiteindelijke doel: een baan.

17.00 - 22.00 uur: De Buurtborrel 

Zaterdag
10.00 - 13.00 uur: de hoogste (oogst)tijd! 

Dit keer appels plukken; leren we alles over de 

appelboom en maken we overheerlijke appeltaart! 

20.00 - 23.00 uur: DJ’s! 

Zondag
10.00 - 12.00 uur: oei ik snoei

Leen tuingereedschap uit onze deel werkplaats en 

help samen met je buurtgenoten een handje mee!  

15.00 - 17.00 uur: connection cafe inclusief Bingo
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OMSCHRIJVING PROGRAMMERING & SCHETS TERREININRICHTING
We zijn op zoek naar een bepaalde mate van flexibiliteit om in te kunnen spelen op de beschikbare geoogste bouwmaterialen en een haalbare exploitatie. Dit schetsontwerp 

is gebaseerd op bouwmaterialen die op dít moment beschikbaar zijn. In de verdere uitwerking kan het ontwerp wijzigen naar aanleiding van de dan beschikbare 

bouwmaterialen. In het hoofdstuk De circulaire Baai lichten we onze aanpak verder toe. 

Oefenwal voor opleiding 

zonnepanelen-installateur

Gebouw B: ca. 140 m2

Gebouw A: ca. 345 m2

ca. 45 m2 

Terras
Yoga-plein

Takkenrillen van 

snoeihout

Uitnodigende 

entrees

Voedselbos

Bloemenweide

Buitenwerkplek

Natuurlijk spelen met 

groen en water

ca. 100 m2 Terras

Gebouw C: ca.7 m2

Lisdoddenteelt

5



GEBOUWPLATTEGRONDEN, GEVELIMPRESSIE & INDICATIEF PROGRAMMA
Gebouw A
Restaurant met 54 zitplaatsen

47 werkplekken 

2 overlegkamers voor 14 en 5 personen

3 toiletgroepen 

Gebouw C 
12 werkplekken

11 persoons yoga ruimte

2 toiletten, 2 douches, 2 pantries

Gebouw B 
Buitenbar 
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Gebouw C 

begane grond

Gebouw C

1e verdieping

Gebouw A

begane grond

Gebouw A

1e verdieping

Gebouw A

2e verdieping

Gebouw B 

begane grond
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Met de volgende maatregelen is het gebouwgebonden gebruik energieneutraal: 

● Vraag beperking: goede isolatie, groene zonwering zuidgevel, 

warmteterugwinning ventilatiesysteem, recirculatiekap in keuken restaurant.

● Efficiënte installaties: warmtepompen, die het gebouw zowel actief koelen als 

verwarmen en zeer energiezuinige keukenapparatuur, LED verlichting. 

Tijdschakelaars sturen het systeem slim aan. 

● Opwek: voldoende zonnepanelen om de energie nodig voor verwarmen, 

koelen, ventilatie en te compenseren (en ook deel van de verlichting)

We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten: 

DE DUURZAME BAAI
De Baai is waar bezoekers de duurzame standaard van morgen ervaren. De meest 

duurzame ideeën zijn blijvend omdat ze worden overgedragen van persoon tot 

persoon. We geloven daarom in collectieve ontwikkelingen die open zijn en waar 

iedereen aan kan meedoen. Verschillende duurzaamheids thema’s verweven we in 

gebouw, terrein en beheer op slimme wijze, wat resulteert in een innovatieve en 

integrale ontwikkeling. In dit hoofdstuk beschrijven we de duurzaamheidsopgave: hoe 

we met energie omgaan, hoe de ontwikkeling klimaatadaptief is en circulair. En hoe 

we tot een integrale en innovatieve ontwikkeling komen. Wij hanteren daarbij de 

volgende principes:

● Gezond: gebalanceerd menu - plantaardig voedsel in de hoofdrol - vlees en 

vis ondersteunend - sociale activiteiten - gebouwd met hout - goede ventilatie 

- biodiversiteit staat centraal - veel groen. 

● Duurzaam: ethisch verantwoord - steunt lokale community - geen (food) 

waste en geen uitval van mensen - duurzame kooktechnieken -

energieneutraal - klimaatadaptief - gesloten kringlopen. 

● Gemak: toegankelijk - casual - circulaire uitgangspunten voor architectuur -

gemak in onderhoud - demontabel - flexibel.

Geen CO2 uitstoot. Dat is onze ambitie, want we willen waarde creëren zonder 

onze leefomgeving aan te tasten. Om het broeikaseffect tegen te gaan bouwen we en 

gebruiken we het terrein hier CO2 neutraal. De natuur laten we te werk gaan. We 

planten bij aanvang direct 20 bomen die 4 kiloton CO2 opnemen over de tijdspanne 

van 10 jaar. De bomen voorzien het terrein van koeling en sfeer. Daarna worden de 

bomen geadopteerd voor bijvoorbeeld omliggende wijken. 

Energie. Gebouwen A en C zijn ook met een hoge bezettingsgraad gezond en 

comfortabel. Met lucht-lucht warmtepompen wordt koude en warmte met de 

ventilatielucht samen door het pand geblazen. Gebouw B is low tech: Alleen als de 

zon niet schijnt en de kiosk toch gebruikt wordt, vallen we terug op zeer lokale 

infrarood verwarming. 

Warmte en koudevraag 100 kWh/m2 21.000 kWh

Ventilatie 10 kWh/m2 5.000 kWh

Verlichting 8 kW/m2, 2200 kantooruren 18.000 kWh

PV-panelen 155 stuks Ca. 40.000 kWh

zonnepanelen

Groene zonwering

LBKbuitenunits

Warmtepomp 

met bewegings-

sensor en 

tijdschakelaar

Natuurlijke trek in 

tussenseizoenen

Recirculatiekap

Energiezuinige 

keukenapparatuur

Biodivers, eetbaar, inheems groenNatuurlijke oever

Schaduwrijk én zonnig  terras Fietsen stimuleren Circulair meubilair is te koop!

Markante, groene en 

schaduwrijke entrees

lisdoddenteelt

Secundaire en demontabele 

zeecontainers

Secundaire en losmaakbare stelconplaten als fundering

Goede isolatie

middels secundaire 

sandwichpanelen

secundaire houten    

dakspanten

20 bomen!

regenwateropvang
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KLIMAATADAPTATIE
De Baai biedt voldoende perspectief om het klimaatadaptief in te richten. Een 

klimaatadaptieve inrichting draait om het goed omgaan met hitte, droogte en 

wateroverlast. We kunnen extreem weer niet voorkomen, maar we kunnen er wel op 

voorbereid zijn. 

Wateroverlast en droogte
Door te spelen met maaiveld verschillen en halfverhardingen, is het goed mogelijk het 

hemelwater dat valt op eigen terrein te verwerken tot tenminste 60 mm. Bij gebouw A 

kiezen we voor opvang van het water in tanks, om daarmee het groen in het gebouw 

water te kunnen geven.Bij gebouw C richten we het maaiveld zo in dat het water niet 

direct afstroomt richting 

het oppervlaktewater, maar de lange 

route kiest via de bodem en het grondwater. 

We gaan uit van zo min mogelijk terrein-

verharding. Halfverharding en geheel 

doorlatende, circulaire terreinafwerking 

zoals zand en boomschors zijn de basis.

Hittestress
De bomen voor de gebouwen, overstekken, en bladverliezende groen op zuiden en 

westen zorgen voor beperkte directe zoninstraling in de zomer, terwijl er in de winter, 

met een lagere zonnestand, wel zoninstraling is. Dit beperkt de hitte in de zomer en 

oogst gratis zonnewarmte in de winter. Een water- en groenrijk  terrein, het vele 

houtgebruik in de gebouwen en een goede open-dichtverhouding in de gevels maakt 

dat hittestress tot het minimum beperkt wordt.

De Baai is groeien
Dat laten we terugkomen in het bomenplan. Gegeven de tijdelijkheid van 10 jaar, 

willen we deze periode benutten om jonge bomen (tot 3 meter hoog) ‘op te kweken’. 

Door zo te planten, creëren we vanaf het begin al schaduwrijke plekken. Ook leggen 

we koolstof vast, waarmee we bijdragen aan de CO2 neutraliteit. Na de exploitatie 

van 10 jaar ontstaat de keuze om de bomen te laten staan of te verplaatsen naar 

andere delen van wijk.

Berekening waterbergingsopgave

Het terrein zal beperkt verhard worden, daarom dient alleen de waterbergingsopgave 

voor de gebouwen bepaald worden:

● Gebouw A: 113 m2 * (60 mm / 1.000) = 6,8 m3

● Gebouw B (incl verhard terras): 52 m2  (60 mm / 1.000) = 3,1 m3

● Gebouw C: 70 m2  (60 mm / 1.000) = 4,2 m3

● Totaal benodigde waterbergingsopgave = 14,1 m3

Beheerplan groen

Het beheer van het terrein willen we de komende 10 jaar op natuurlijke wijze 

verzorgen. Snoeihout wordt verwerkt in takkenrillen die dienen als afscherming maar 

ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Daarbij zal educatie en opleiding een 

belangrijk element zijn. Door diverse alternatieve opleidingsprogramma’s wil de 

betrokken circulaire hoevenier het duurzaam beheer op deze locatie verder 

ontwikkelen en nieuw talent enthousiasmeren om in de groenbranche te komen 

werken. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij het trainee programma van de 

exploitant. Goed beheer is van belang om over 10 jaar het groen ook elders weer in 

te kunnen zetten. Lees hierover ook meer in het volgende hoofdstuk.
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DE CIRCULAIRE BAAI
De Baai is circulair in alle bouwlagen (denk aan de layers van Brand), waar wij nog 

twee ‘bouwlagen’ aan toevoegen, namelijk de sociale bouwlaag die het gebouw 

levendig maakt en waarvoor mensen naar het gebouw toekomen. En de bouwlaag 

‘food’. We beschrijven circulariteit voor de bouwlagen hieronder, inclusief circulair 

beheer. 

Circulair gebouw
In een circulaire economie gaat geen waarde verloren. Doordat wij de spelregels van 

de R-ladder hanteren samen met ontwerpen op basis van wat er is, kunnen we ook 

daadwerkelijk hoogwaardig hergebruiken. Onze materialenbank laat zien waar 

verschillende bouwlagen uit bestaan, welke circulaire materialen we op het oog 

hebben, waar op de R-ladder de materialen zich bevinden en de herkomst. Let wel, 

dit is een momentopname. De materialenbank groeit met de tijd naarmate we meer 

materiaal vinden. Succesfactor is het tijdelijk opslaan van materiaal op het terrein van 

De Baai zelf. Na het ontwikkel en ontwerpproces wordt de materialenbank tot een 

materialenpaspoort omgevormd waarin staat hoe alle materialen te remonteren zijn. 

We gaan vooralsnog uit van 10% restwaarde.

Circulair terrein
Het terrein wordt een plek waar circulariteit sterk zichtbaar is en bijdraagt aan de 

ontspannen sfeer, passen bij het programma van De Baai. De circulaire hoevenier 

richt het terrein in en hanteert de volgende maatregelen: er wordt gewerkt met een 

gesloten grondbalans, zo min mogelijk materiaal wordt gebruikt, materiaal wordt 

hergebruikt en nieuwe materialen zijn minimaal 50% uit gerecycled materiaal 

gemaakt. Er wordt lisdodde aangeplant, dat geoogst kan worden door 

Greep uit het aanbod 

herbruikbaar bouw-

materiaal: dakspanten, 

kozijnen, constructiehout 

en hout voor afwerking

lisdodde verwerkers uit de omgeving. Belangrijk is dat dit verhaal wordt verteld.

Daarnaast werken we met teruglever garanties waardoor eigenaarschap over 10 jaar 

is geborgd bij de leverancier.

Circulair beheren
Voor De Baai gaat circulair bouwen en beheren verder dan grondstoffen. 

Grondstoffen laten we circuleren, maar ook CO2 en lokaal talent wordt op deze plek 

benut. Op die manier wordt zoveel mogelijk van de waarde die er lokaal is benut. 

Waarom we dit doen, is om een gezonde plek te creëren waar het fijn is om te zijn. 

En dat gaat hand in hand met een positieve impact op het klimaat. We werken met 

open plafonds, waardoor ventilatiekanalen en elektra makkelijk bereikbaar blijven. 

Dat is belangrijk, want zo veel mogelijk van het onderhoud van het gebouw en terrein

wordt door mensen met een vluchtelingenachtergrond gedaan. Zij kunnen hier met 

een leer-werk traject ervaring opdoen. Voor de gebouwen zal naar verwachting 1 

maal groot onderhoud nodig zijn, hiervoor is budget gereserveerd. 

Aantoonbaar circulair
Met het circulaire gebouw, terrein en beheer, be-

perken we het waardeverlies tot een minimum. Op

basis van de huidige materialenbank (zie hieronder) 

garanderen we dat minimaal 60% van het toege-

paste materiaal (in gewicht) een tweede leven krijgt 

in De Baai. Van de overige 40% verwachten 

we nieuwe producten in te zetten, waar we prioriteren 

op biobased en gerecycled (20%). De resterende 20% zal nieuw materiaal zijn. 
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Circulair sociaal
In een circulaire economie is geen afval maar ook geen uitval: van mensen en 

talenten. De Baai wordt een plek waar uitval wordt voorkomen. Mensen met een 

vluchtelingenachtergrond krijgen hier de mogelijkheid om ervaring op te doen in de 

horeca, circulair beheer van het terrein en gebouw. Er is een gratis koffie- en 

theehoek zodat iedereen, ook met weinig te besteden kan genieten van deze plek. De 

De Baai heeft zowel betaalde functies voor mensen met een 

vluchtelingenachtergrond als leerwerkplekken als vrijwilligersplekken. 

Circulair food
Je kunt bij ons terecht voor koffie met taart, borrel en bites en bijzondere lunch- en 

dinergerechten uit de Midden-Oosterse en Afrikaanse keuken. De medewerkers 

komen uit landen waar de footprint klein is en duurzaamheid geen containerbegrip, 

van hen leren we fermenteren, hergebruiken en niks weg te gooien. Van zoetigheden 

als Kunefe en Basbousa tot opgerolde sandwiches van versgebakken flatbread van 

de plaat en knapperige rode Fattoush salade tot een heerlijk Eritrese linzensoep of 

een Hollandse vega-bitterbal, maar wel van lokale producten in het juiste seizoen.

Flexibiliteit en MAT08
Tijdelijkheid is een belangrijk thema voor De Baai. Het concept is tijdelijk en daarna is 

het mogelijk om de locatie andere en/ of aanvullende functies te geven. Daarom is De 

Baai tot op componentniveau slim te remonteren, op de huidige plek, maar ook 

elders. Het ontwerp van De Baai vergemakkelijkt het toevoegen of veranderen van 

functies. Het gebouw is in zeer hoge mate verkavelbaar en aanpasbaar. We werken 

met demontabele systeemwanden die we bij leveranciers tweedehands oogsten. Elke 

verdieping wordt voorzien van een meterkast. We zien de losse gebouwen als 

vleugels; deze zijn individueel toegankelijk, wat verhuur aan een andere combinatie 

van partijen vergemakkelijkt. 

Duiding score MAT08
Met o.a. de genoemde maatregelen scoren we een totaal van 58% bij MAT08, 

gespecificeerd in naastgelegen tabel. Een maximale score van 67% zou mogelijk zijn 

wanneer een holle vloer wordt toegepast. Hier kiezen wij niet voor, omdat dit de 

gebruikers een laag plafond laat ervaren, wat niet bijdraagt aan het gebruikscomfort 

van gebouwen A en B.  

Het gevolg is dat voorzieningen zijn verwerkt in zowel plafond als vloer. Bij 

functieverandering zal vervolgens samenwerking nodig zijn tussen verschillende 

huurders. Dat is echter in lijn met de filosofie van De Baai. We verwachten dat 

huurders van deze locatie die filosofie met zich meebrengen: een open houding en 

samen waarde creëren. Ten slotte, de containers kunnen voorzien in een 

veranderlijke belasting van >5 kN/m2, wat de MAT08 score zou verhogen naar een 

max van 74%. Echter, dat zal een zware fundering vragen en wij willen juist 

materiaalbesparing realiseren door te werken met een lichte fundering. 

Innovatief, integraal en vooral inspirerend
Onze integrale visie op het ontwerp, bouw, beheer, gebruik en ontmanteling van De 

Baai gaat uit van het vervlechten van de thema’s klimaatadaptatie, energie en 

circulariteit op een zichtbare en inspirerende wijze. Het terrein is beplant met 

inheemse soorten die het terrein vergroenen, juist door te verwilderen, maar ook nog 

tegelijkertijd het restaurant van voedsel te voorzien. De toegangspoort is een met 

groen begroeid markant aanzicht dat direct de sfeer bepaalt voor de bezoeker. Dit zijn 

enkele innovatieve voorbeelden, welke integraal en innovatief zijn, maar vooral 

inspirerend. De Baai barst van dit soort duurzame voorbeelden om de bezoekers te 

inspireren. 
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De investeerders en financiers
Voor de financiering van het vastgoed en de terreininrichting in dit project maken we 

gebruik van zowel private investeerders, financiers als crowd funding. Voor de 

financiering vinden wij het van belang dat elke partij niet alleen in euro’s, maar ook op 

een andere manier zijn bijdrage levert aan dit initiatief.   

We hebben een groot netwerk om te komen tot een gebalanceerde mix van 

investeerders en financiers ten faveure van het plan en de projectpartners.

Crowd funding
Een van de uitgangspunten in dit project is ‘ open voor iedereen’. We zien Crowd

funding als een van de manieren om betrokkenheid te creëren bij mensen uit de 

buurt. Samen met de exploitant geven we hier invulling aan. We hebben positieve 

ervaringen met dit instrument.

De groen expert
Donker Groep is verbonden aan het project voor haar expertise in het circulair 

inrichten van de buitenruimte. De Donker Groep is in de groenbranche de koploper op 

gebied van duurzaam ondernemen en circulariteit. De Donker Groep heeft als doel in 

2035 100% circulair te willen werken. In De Baai zal zij niet alleen experimenteren 

met circulaire toepassingen, ook zal zij statushouders opleiden in groenbeheer en 

een educatief programma opzetten voor kinderen.  

EEN FINANCIEEL HAALBAAR PLAN

Samen met een gepassioneerd team bestaande uit de exploitant, ontwikkelaar, 

beleggers, financiers, architect en de groen expert hebben we flink wat uren gerekend 

en getekend om tot een business case te komen, waarin wij het vertrouwen hebben 

dat die gaat leiden tot een waardevolle invulling. Afhankelijk van de locatie zullen we 

deze moeten herijken. 

De exploitant
A Beautiful Mess is een restaurant met inmiddels drie vestigingen. De onderneming 

voldoet aan de Code voor Sociale Ondernemingen en is een initiatief van Stichting 

Refugee Company. De stichting werft fondsen voor leerwerk- en ontmoetings

programma’s voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. De onderneming houdt 

zijn eigen broek op en zal de uitbater zijn van de gebouwen. A Beautiful Mess beoogt 

een gezonde business mix op te zetten waar maatschappelijke en meer commerciële 

activiteiten elkaar in evenwicht houden. Refugee Company brengt een sterk netwerk 

aan fondsen en impact investeerders mee. Daarnaast andere ondernemers, zoals 

een partij die een aantal klimparcoursen wil opzetten en een adviesbureau dat een 

ruimte wil huren. Daarnaast ontwikkelt Refugee Company in samenwerking met Hack 

Your Future en Sungevity een opleiding voor zonnepanelen installateurs. Het terrein 

kan zo dienen als opleidingsplek voor statushouders. 

De ontwikkelaar
De ontwikkelaar is Over Morgen BV. Over Morgen bestaat inmiddels al meer dan 20 

jaar. Inmiddels is het bedrijf gegroeid tot meer dan 90 medewerkers en zet het zich in 

om impact te maken op het gebied van de duurzame gebiedsontwikkeling. Over 

Morgen is een financieel zeer gezond dochterbedrijf van Arcadis BV Nederland en zal 

waar nodig ook de aanwezig expertise van haar moederbedrijf inzetten om dit project 

tot een succes te maken. Zo is onder andere voor de circulaire 

bouwkostenberekening hiervan gebruik gemaakt. Ook na realisatie zal Over Morgen 

actief betrokken blijven bij de plek en haar programma. 
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Over Morgen – ontwikkelende partij en deel gebruiker 
Over Morgen is het adviesbureau voor de toekomstige leefomgeving. Opgericht in 2001, 

strategisch partner van Arcadis. Het bedrijf is gevestigd in Amersfoort en heeft ruim 90 

adviseurs en procesleiders en is nog steeds groeiend. Het bedrijf is zelforganiserend, 

met expertise teams die integraal werken inspelend op de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen in de leefomgeving.  

“Een toekomstbestendige leefomgeving is onze missie. We zijn pas gelukkig als plannen 

werkelijkheid worden en we zichtbaar en duurzaam resultaat behalen. We willen 

oplossingen bedenken voor nieuwe maatschappelijke opgaven én deze waarmaken met 

blijvende verbetering. Wij bundelen krachten en organiseren samenwerking. En 

uiteindelijk investeren we ook mee, of doen we het zelf als dat helpt om onze missie te 

realiseren. Zo ook in De Baai. Voor ons een plek om straks geïnspireerd te raken en te  

inspireren. Wij willen hier niet een ‘project’ realiseren, maar een ‘duurzame en circulaire

beweging’. Wij kijken er naar uit om samen met alle partners De Baai tot een succes te 

maken in de komende jaren.”

DOOR architecten – architect 
DOOR staat voor open ontwerpen, want  samen kom je gewoon verder. DOOR gelooft 

dat een blijvend duurzaam resultaat groeit door collectieve ontwikkeling. Dat uit zich in 

heldere architectuur, mooie ruimtes en fijne stedenbouw. “We houden van aanpakken. 

We denken breder dan het ruimtelijke en ontwerpen een innovatief proces, waarin 

andere expertises actief worden verbonden. Onze kracht? Sterke

strategieën én een eenvoudige eerste stap. Ons PIT lab is zo’n stap. In de Tuin van 

BRET ontwikkelden we onze eigen  circulaire huisvesting en ontmoetingsplek op 

Sloterdijk. Gevraagd en ongevraagd benoemen en benutten we kansen voor de 

circulaire economie. Altijd, in elk project.”

Donker Groep
De Donker Groep is in de groenbranche de koploper op gebied van duurzaam 

ondernemen en circulariteit. De Donker Groep heeft als doel in 2035 100% circulair te 

willen werken. “Hiervoor hebben we een ontwikkelingsprogramma opgesteld waarbij we 

klanten, producenten en leveranciers betrekken om dit te gaan halen. Dit doen we, 

omdat we er van overtuigd zijn dat we naar een ander soort economie moeten werken 

als we deze aarde willen behouden.” De Donker Groep heeft veel  ervaring in het 

opleiden van mensen in groenbeheer.
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CO-CREATIE 
De Baai wordt gerealiseerd door een samenwerking van A Beautiful Mess, Over 

Morgen, DOOR architecten en Donker Groep. Niet geheel toevallig. Alle bedrijven 

hebben veel gemeenschappelijk en ook op persoonlijk vlak gaan relaties al jaren 

terug. Daardoor weten we wat we aan elkaar hebben en waar we voor staan. Vier

partijen die out of the box denken, zoeken naar kansen en zowel op sociaal, 

maatschappelijk als ecologisch vlak impact willen maken. Maar om onze ambities te 

halen werken we samen met de bewoners in het gebied en allerhande bedrijven,

variërend van slopers, bouwers tot aan grote corporates en kleine maakbedrijven. 

A Beautiful Mess
Het team van A Beautiful Mess heeft vier jaar ervaring met sociaal ondernemerschap 

in de horeca. Buurtparticipatie en werelden aan elkaar koppelen die elkaar niet 

kennen zit in het DNA. We organiseren van nature evenementen en bijeenkomsten 

waar statushouders en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. In De Baai zullen 

we moeilijk te bereiken groepen betrekken en vertrouwen opbouwen in de buurt.

Werving voor programma’s krijgen extra aandacht, zodat we echt iedereen weten te 

bereiken. A Beautiful Mess weet  bijvoorbeeld de Eritrese gemeenschap goed te 

bereiken, wat voor veel organisaties een uitdaging is. A Beautiful Mess is deskundig 

in het behouden van de balans tussen de sociale missie en het commercieel draaien 

van een onderneming. Zie ook www.mondmaskerfabriek.nl



Jan Feb Mrt April Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Jun Jul Aug

PLANNING

2022 2023

Dynamisch
ontwerp

Voorb. 
omg. 
verg.

Aanvraag omgevingsvergunning Bouwvoorbereiding en bouwVoorontwerp, contracteren 
investeerders en exploitatie 
organiseren en vastleggen. 
Definitieve haalbaarheid

Verzamelen en opslag circulaire materialen (liefst op locatie) 

Exploitatie

De opgegeven planning dient als basis. Een aantal belangrijke stappen in dit 

proces lichten wij op deze pagina toe.

Het circulaire bouwproces past niet één op één in de traditionele opzet. De toe 

te passen materialen worden namelijk deels bepaald door welke secundaire 

(tweedehands) materialen er vlak voor start bouw beschikbaar zijn. We gaan 

dan ook zo snel als mogelijk starten met het verzamelen van secundaire 

bouwmaterialen, en verzamelen die het liefst direct op de locatie, zodat 

logistieke stromen kunnen worden geminimaliseerd 

Deze aanpak heeft tot gevolg dat de architect tot zeer laat in het proces ‘open 

ontwerpt’: Het ontwerp wordt zo laat mogelijk definitief gemaakt, daarentegen 

worden ontwerp spelregels vastgelegd, waarmee flexibel kan blijven worden 

ingespeeld op de op dat moment beschikbare bouwmaterialen. 

Crowd funding
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Dat vraagt om een ontwerp bij aanvraag omgevingsvergunning, dat enige mate 

van flexibiliteit heeft. Wij vragen dan ook medewerking vanuit de gemeente in 

deze aanpak. Vanzelfsprekend zal het ontwerp voldoen aan de geldende eisen 

van het bouwbesluit. 

Ook houden we in de planning rekening met het opzetten van crowdfunding.

We vinden het belangrijk om de bewoners in de  buurt bij het hele proces te 

betrekken. Zo kunnen ze participeren door ideeën over het programma en de 

functies in te brengen. En natuurlijk horen wij dan graag of ze bouw/groen skills 

hebben die we mee kunnen nemen in de uitwerking. Misschien zitten er zelfs 

organisatietalenten tussen die mee willen gaan draaien? Vervolgens gaan we 

ze consulteren bij het definitief ontwerp om zo nog de laatste feedback te 

ontvangen. Bij aanvang bouwvoorbereiding gaan we ze informeren over wat het 

echt gaat worden.

Bewoners 

informeren
Bewoners

participeren Bewoners 

consulteren
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