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Culturele Terrassen in de binnenstad
De TAZ: Tijdelijke Autonome Zones

CULTURELE INVULLING

Wat beogen we?
• Ruimte voor ontmoeting, plek voor sociale activiteiten van bewoners die klein behuisd zijn, 

optredens die niet binnen de muren van de culturele podia kunnen plaatsvinden, ruimte voor 
maatschappelijk initiatief. 

• Het stimuleren van samenwerking door een zelforganiserende programmering van bewoners, 
culturele organisaties en ondernemers.

• Het realiseren van een programmatische samenwerking, het terugvinden van gezamenlijkheid, 
versterken van de commons, terugwinnen van publieke waarden en publiek domein. 

TAZ: een publieke ruimte

De fysieke zone wordt aangegeven op pleinen en straten. Variërend van 100 tot 1.000 m2. Gearceerd 
op de straat, met afbreekbare verf of stoepkrijt. Geen hek! Te beginnen met de Nieuwmarkt en het 
Oudekerksplein, met mogelijkheden voor het pleintje bij de Sluys, het ‘podium’ naast de Zuiderkerk, 
en de binnentuinen van Universiteit van Amsterdam. In de buurt van partnerorganisaties vanwege de 
voorzieningen zoals water, stroom, tafels, stoelen die vanuit daar geleverd kunnen worden.

Basisvoorziening
De basisvoorziening bestaat uit een tafel, een stoel en elektriciteit. Elk initiatief vult dit aan met eigen 
materiaal en is ook verantwoordelijk voor opbouw, afbouw en het netjes achterlaten van de gebruikte 
ruimte.

Programmering
Onder leiding van het kernteam, vertegenwoordigd door de Oude Kerk en Waag, zorgen de 
partnerorganisaties uit de buurt voor wekelijkse programmering op donderdagen in augustus, 
september en oktober. Op deze manier wordt een continue en herkenbare programmering neergezet. 

Daarnaast kunnen buurtinitiatieven, van kleinere organisaties of van bewoners, via een online formulier 
aangemeld worden. Je kunt intekenen per dagdeel. De dagdelen zijn: 9-12 uur, 13-16 uur of 17-21 uur. 
Op marktdagen wordt de TAZ ‘teruggegeven’ aan de markt. Vrijdag en zaterdag is er een extra dagdeel 
van 22-24 uur voor filmvertoning of een (akoestisch) muziek optreden.

Een paar simpele regels

• Initiatieven uit en van de buurt
• 1,5 meter
• Beperkt geluidsniveau 
• Geen rommel achterlaten
• Wees lief voor de omgeving
• Geen commercie, maar wel vrijwillige bijdragen in ‘de pet’ 
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Voorbeelden van programmering (reeds in ontwikkeling)

Kledingruilmarkt met optionele wildplukwandeling 
Tijdstip: donderdag- of zondagmiddag
Locatie: Nieuwmarkt 
Programma outline: De kledingruilmarkt vindt plaats op de Nieuwmarkt, waar bewoners eigen kleding 
kunnen inbrengen. Waag organiseert hieromheen een aantal mini-lezingen vanuit ons project REFLOW, 
wat gaat over circulaire textielstromen in de stad. Als aanvulling op de markt en de mini-colleges wordt 
er een wildplukwandeling georganiseerd waarbij deelnemers leren met welke planten en bloemen ze 
textiel kunnen verven: dit wordt na de wandeling in een korte demo uitgelegd door werknemers van 
het TextileLab (Waag). 

Stadswandeling met het Prostitutie Informatie Centrum (PIC)
Tijdstip: NTB
Locatie: wandeling startend bij het Oude Kerksplein
Programma outline: Het PIC verzorgt lezingen en stadswandelingen over het werk in de prostitutie en 
de geschiedenis van het beroep in Amsterdam.

Concerten ism Nationaal Muziekinstrumentenfonds 
Tijdstip: een donderdag in september, NTB
Locatie: Oude Kerksplein
Programma outline: Korte akoestische jazz-concerten in samenwerking met het 
Muziekinstrumentenfonds.

KNAW mini-colleges
Tijdstip: NTB
Locatie: Nieuwmarkt
Programma outline: Korte lezingen (max 20 minuten) over wisselende onderwerpen. 

Buurtbrunch in de Oude Kerk
Tijdstip: een zondag in augustus, NTB
Locatie: Oude Kerk 
Programma outline: dit wordt uitgewerkt met een geïnteresseerde bewoner (We Live Here)

Stekjesmarkt op de Nieuwmarkt
Tijdstip: NTB, in overleg met geïnteresseerde bewoners. 
Locatie: Nieuwmarkt
Programma outline: Samenwerking en/of dependance van de plantenmarkt op het Amstelveld (elke 
maandag). 

ORGANISATIE

Coördinatie

Partners leveren de 'regisseurs’ die de initiatieven ondersteunen. Door gedeelde verantwoordelijkheid 
is deze inzet te verantwoorden voor de organisaties. Er is een centraal kernteam dat ervoor 
zorgt dat de partners weten wat er van hen verwacht wordt en die afstemt met straatmanagers, 
buurtcoördinatoren en gemeente.
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Communicatie

Voor markering van drie locaties die gebruikt wordt voor de Culturele Terrassen, willen we gedurende 
de looptijd van de programmering vaste objecten plaatsen gemaakt door kunstenaars en bewoners 
uit de buurt, bijvoorbeeld een totempaal of peperbus. Ons’ Lieve Heer op Solder organiseert een 
workshop van een kunstenaar die samen met bewoners deze objecten gaat ontwerpen.
De objecten hebben als doel:
• Culturele Terrassen herkenbaar maken
• Verzamelpunt van ideeën
• Aankondiging programma van de maand

Online dragen alle partners bij aan communicatie van de gehele programmering naar hun eigen 
achterban, met sterke focus op lokaal publiek. 

De drie bijlagen achterin dit document laten zien hoe de drie locaties, Nieuwmarkt, Oude Kerk en 
Rembrandthuis ingedeeld zouden kunnen worden en waar de objecten kunnen komen te staan. 

Partners
Organisaties die zich reeds aan dit initiatief hebben verbonden zijn: 
Oude Kerk
Waag
W139
Museum Het Rembrandthuis
Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Compagnietheater
UvA
KNAW
Latei
Huis de Pinto
Aprilfeesten
Failed Architecture
Green Light District

Nog te benaderen: 
Buurtorganisaties
Stadsdorp Nieuwmarkt
Redlight jazz
Redlight radio
Blender
Creatieve bureau’s in de buurt
Lokale ondernemers
Co-creatie / stadslabs
https://www.degoedezaak.amsterdam/
Stadsmakers
Studentenhuis
Zeedijk 60

Actieve bewoners: waaronder horeca ondernemers, kunstenaars, geboren en getogen in de buurt, 
studenten, en meer.
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PLANNING

Tijdpad
Uitvoering vanaf eind juli
Eerste programmering in augustus
Einde programmering in oktober

Plan van Aanpak
Kernteam samenstellen
verantwoordelijkheden benoemen en verdelen
Schema/kalender opstellen
Basisvoorzieningen op orde brengen
Communicatieplan en materialen
Budget: directe en indirecte kosten in kaart brengen

Indeling terrassen:
• Nieuwmarkt    Waag, KNAW, De Latei
• XX     Compagnietheater / UvA
• Oudekerksplein   Oude Kerk, Ons’ Lieve Heer op Solder, W139
• pleintje bij De Sluijs  Rembrandthuis, Waag, Huis de Pinto

KAART

Bijlage 1: Voorstel Nieuwmarkt
Bijlage 2: Voorstel Oudekerksplein
Bijlage 3: Voorstel Rembrandthuis



Bijlage 1

Voorstel Nieuwmarkt

Horeca Terrassen

Tijdelijke Autonome Zone

Object



Bijlage 2

Voorstel Oudekerksplein

Horeca Terrassen

Tijdelijke Autonome Zone

Object

De ruimte voor de TAZ zoals aangegeven in het voorstel de Oudekerksplein zal met name 
gebruikt worden als verzamelpunt voor rondleidingen of activiteiten binnen in de kerk. 



Bijlage 3

Voorstel Rembrandthuis

Horeca Terrassen

Tijdelijke Autonome Zone

Object


