
Hyperlokaal open Huis voor Kunst, 
Nieuwe Technologie en Verse waar.

Mediamatic 
Fabriek
Stichting Mediamatic Plan 2013 — 2016

Mediamatic Schommelclub. Een test–evenement in onze nieuwe ruimte. Ruim 2.500 mensen kwamen 
schommelen in de kerstvakantie. Publiek komt graag naar een industrieterrein als er iets goeds gebeurt.

Dit is een notitie over de organische ontwikkeling van 2.000m2 in 

de Van Gendthallen op het Oostenburgereiland in Amsterdam 

Centrum; en over de herontwikkeling van Mediamatic als instelling 

voor maatschappelijke innovatie, Kunst, media, ontwerpen met 

organismen en stedelijke ontwikkeling.

Mediamatic gaat over verandering, over de artistieke en 

maatschappelijke mogelijkheden van nieuwe technieken.

We zijn een open ontwerplab voor toepassing en participatie.
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In 1983 begonnen we met media: videokunst, installaties en performance, het begin van onze 
presentaties, producties en van ons tijdschrift (Mediamatic Magazine 1985 — 1999). In de jaren 
90 kwamen daar interactieve media bij. We organiseerden de legendarische Doors of Perception  
conferenties (1993 en 1994) en wonnen internationaal prijzen met interactieve CD–roms. 
Daarna heeft de organisatie zich onwikkeld tot een toonaangevende maker van interactieve 
sociale projecten. We bereiken een groot publiek met onze tentoonstellingen, workshops en 
symposia. Kijk op www.mediamatic.net/trots voor highlights uit ons recente programma.

We zijn ons de laatste jaren naast nieuwe technologie en social media ook bezig gaan houden 
met maatschappelijke onderwerpen. Daarbij zijn Kunst en participatie altijd sterk aanwezig. 
Voorbeelden zijn El Hema, Wat Spinoza? en Over Datum Eetclub. Onze kennis en ervaring op 
dit gebied delen we met de sector via het “Kom Je Ook?” programma van workshops en 
symposia over nieuwe manieren van werken voor Kunst en erfgoed. De afgelopen jaren hebben 
we 10 symposia georganiseerd in Amsterdam en daarbij meer dan 3.000 vakgenoten bereikt.

De organisatie bestaat uit Stichting Mediamatic en v.o.f. Mediamatic Lab. Stichting Mediamatic 
is schrijver van dit document en heeft sinds 2001 structureel publieke financiering. Op dit 
moment is 3/4 van haar budget daaruit afkomstig. 1/4 komt uit de markt en van particuliere 
fondsen. Mediamatic Lab is een zelfstandige zuster die werkt voor klanten en is dus niet 
afhankelijk van subsidies. Lab is partner van de stichting voor kennis, techniek en voorzieningen 
en is sponsor van de stichting. Via Lab hebben we ook samenwerkingen met een groot aantal 
culturele instellingen als Amsterdam Museum, Joods Historisch Museum, Reinwardt Academie, 
of Museum de Paviljoens voor wie we sociale netwerken en interactieve applicaties verzorgen.

Mediamatic heeft zelf een zeer divers programma: er zijn zowel gespecialiseerde workshops, 
presentaties en publicaties voor kunstenaars en ontwerpers als open activiteiten voor een groot 
en breed publiek. Dat doen we online, in de publieke ruimte en in onze eigen ruimte. We 
beginnen in 2012 met een verhuizing van onze publieksruimte in de Vijzelstraat, hartje centrum, 
naar veel grotere, ruwe ruimten op het Oostenburgereiland aan de oostrand van het centrum.

Deze nieuwe plek is in de Van Gendthallen, monumentale fabriekshallen uit het eind van de 19e 
eeuw. Ze zijn rijksmonument, het dak lekt, de installaties zijn afgekeurd en ze staan op vervuilde 
grond. De bestemming van het terrein is voorlopig lichte industrie.

Voor ons zijn ze perfect.
De enorme hallen vragen om invulling en verandering. Er is ruimte voor experimenten en het 
plafond zit hoog genoeg voor grote ideeën. Door de slechte verhuurbaarheid is de prijs laag en  
kunnen we experimentele activiteiten makkelijker rendabel maken. We maken met eigenaar 
Stadgenoot afspraken over een termijn van minimaal 12 jaar.

We kunnen op deze plek een relatie aangaan met drie omliggende buurten en die als werkgebied 
ontsluiten voor onze projecten. En er is hier ruimte voor onze nieuwe programmalijn: 
ontwerpen met organismen. Van biocomposieten tot stadslandbouw.

Organisch nu hoofdthema voor Mediamatic
Mediamatic is aan het uitbreiden van nieuwe media naar biotechnologie: Kunst en ontwerpen 
met organismen. Eerste experimenten hadden we al in 2006, maar nu raakt het thema 
maatschappelijk in een stroomversnelling. Daardoor kunnen we grotere groepen betrekken met 
een groeiend programma en zijn er meer interessante makers op zoek naar ruimte en publiek.

We hebben veel ervaring met nieuwe media en die blijven belangrijk voor ons. Ze zijn zowel 
instrument als artistiek onderwerp en uitdrukkingsmiddel. Onze focus op doe–het–zelf en 
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participatie wordt uitgebreid naar biotech en agricultuur. Nieuwe media zijn daar dan weer een 
belangrijk gereedschap voor. Met name het sensornetwerk (zie onder) verbindt alle thema’s.
Nieuwe media zijn inmiddels populair. Iedereen doet het. Voor ons betekent dat dat we de 
goede oude “nieuwe” media verbinden met onze nieuwe thema’s en zo de urgentie houden.

Het opkomende gebied van het ontwerpen met organismen gaat ook over nieuwe technologie en 
heeft groeiende urgentie voor ons. Het is minder ontgonnen en levert snel toenemende 
mogelijkheden. Daardoor is er veel te ontdekken en te leren. De maatschappelijke noodzaak van 
economische en ecologische duurzaamheid maakt het thema actueel. En dat zal het voorlopig 
blijven.

Daarnaast is sociaal ontwerp een gebied waar we ons meer in gaan bewegen. We ontwerpen 
samen met direct betrokken gebruikers. Onze nieuwe ruimten zijn veel groter dus we zullen wel 
moeten! We gaan participatiemodellen ontwerpen met de buurt en testen met bewoners.

De “kleine” hal gezien vanaf het balkon waar werkplekken en restaurant komen. Beneden komt 600m2 
werkruimte, atelier, laboratorium, BSO, groentetuin, viskwekerij en keuken.

Ontwerpen met organismen
We hebben een strategische samenwerking met de firma Ecovative Design uit Troy, NY, USA. 
Ecovative is een wereldleider voor de ontwikkeling van nieuwe materialen op basis van 
mycelium, de “wortels” van zwammen. Hun toepassingen zijn cultureel heel saai maar hebben 
geweldige ecologische impact. Ze vervangen bijvoorbeeld piepschuim, gebruikt voor verpakking 
of isolatie met 9% van de ecologische voetafdruk en composteerbaar bovendien.

Die lage milieubelasting is heel fijn voor de aarde. Het materiaal wordt echter vooral gebruikt op 
plekken waar je het niet kunt zien en ter vervanging van bestaande materialen. Het culturele 
potentieel van hun innovatie wordt door Ecovative zelf niet onderzocht. Terwijl het radicaal 
nieuw is. We kennen het werken met micro–organismen wel uit de voedselindustrie maar niet 
in architectuur en ontwerp. En nauwelijks in de beeldende Kunst. Biocomposieten zijn 
fundamenteel nieuwe materialen. Daar moet nog heel veel aan ontdekt worden.

Dus dat onderzoek gaan wij doen. We maken met steun van onder andere Ecovative een lab 
waar kunstenaars, ontwerpers en architecten kunnen werken met hun nieuwste technologieën. 
Het werken met groeiende, organische materialen is totaal anders dan met conventionele 
materialen. De productieprocessen lijken op landbouw en de kwaliteiten en mogelijkheden van 
de materialen zijn nieuw. Mycomaterialen worden terecht “het plastic van de 21e eeuw” 
genoemd. In de Mediamatic Fabriek gaan we leren hoe we er mee kunnen werken. Dit 
programma is begonnen met de tentoonstelling “Paddestoelen Paradijs” eind 2011 en zal 
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aanvang 2013 uitgegroeid zijn tot een volwassen programmalijn met een eigen internationale 
community.

28 januari 2012: Ontwerpers in de Mediamatic clean room maken kennis met een nieuw materiaal. Ze leren 
zwammen kweken in het Mycelium Rising programma over mycomaterialen.

Sociale Sensornetwerken
De ontwikkeling van sensortechnologie en mobiele media maken het mogelijk om samen met 
burgers de omgeving in kaart te brengen door te meten. Je kunt heel veel meten tegenwoordig; 
van objectieve ruimtelijke data als luchtkwaliteit, geluidsniveau of verkeersdrukte tot 
persoonlijke gegevens als stress, hartslag of humeur. Daarnaast zijn er de politieke vragen over 
de stad. Al die gegevens worden door burgers zelf verzameld met hun eigen methoden en 
sensoren. Sterker nog: we gaan met de deelnemers van het project de vragen agenderen. Dus 
samen zoeken naar antwoorden op de vragen van de deelnemers. We gebruiken sociale 
netwerken om de gegevens te verzamelen, in kaart te brengen en te interpreteren. Zo maken we 
gezamenlijk met de bewoners een nieuw beeld van de stedelijke omgeving.

De benadering richt zich primair op het persoonlijk verzamelen en interpreteren van data en 
onderscheidt zich daarmee van opendata/appsvoor.nl–achtige projecten waar bestaande data 
ontsloten worden. Wèl gaan we onze verzamelde gegevens koppelen aan bestaande datasets.

De onderzoeksvraag is: hoe kun je met zulke methoden betrokkenheid bij de stad ontwikkelen 
en deelname aan de ontwikkeling van de stad bevorderen? Het maken van een gedetailleerde 
inventarisatie van je eigen omgeving geeft een sterk beeld waar je zelf voor verantwoordelijk 
bent. Die verantwoordelijkheid ontstaat op het moment dat je de informatie in kaart brengt. En 
dat kan aanleiding zijn voor actie.

We ontwikkelen het project in samenwerking met kunstenaars , architecten en organisaties als 
Sensemakers. Het wordt verbonden met de community rond aquaponics en de Eetclub zodat die 
projecten elkaar kunnen versterken. 
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Ontmoetingsplek met Kunst, groen en eten.

2011: Over Datum Eetclub in de Mediamatic Bank. 20 wekelijkse evenementen waarbij bezoekers samen met 
gastchefs koken en eten met ingrediënten die weggegooid worden door lokale winkels. Maatschappelijke 
onderwerpen rond voedsel worden een belangrijk thema.

In de Van Gendthallen gaan we een sociaal–culturele ontmoetingsplaats maken die zowel een 
presentatie en werkruimte is voor Kunst en nieuwe technologie als een demonstratie– en 
productiecentrum voor stedelijke landbouw en viskweek. Het zelf maken van je eten in je eigen 
buurt is op zich geen Kunst, maar het ontwikkelen en testen van modellen om dat te doen in de 
maatschappij is dat wel.

De stedelijke landbouw wordt ontwikkeld door kunstenaars en ontwerpers in relatie met 
buurtbewoners. Die bewoners kunnen lid worden van de coöperatie. Ze werken mee, delen in de 
oogst en kunnen eten in de Eetclub: het demonstratierestaurant dat het warme hart gaat 
vormen van de Mediamatic Fabriek. De jongste deelnemers komen met hun ouders of zitten op 
onze buitenschoolse opvang. Daar leren ze ontwerpen met organismen en maken ze hun eigen 
eten.

Onze ervaring met social media zetten we in om burgers uit de wijde omgeving duurzaam te 
betrekken en betrokken te houden bij onze Fabriek en bovendien te publiceren over wat we 
leren. Het sensornetwerk wordt ook in onze ruimten gebruikt om van binnen naar buiten te 
rapporteren wat er gebeurt. De ontwerpvraag daarbij is steeds: wat willen deelnemers en 
buurtbewoners eigenlijk zien? Hoe werken lokale informatiesystemen, sensornetwerken en 
voedselvoorziening op elkaar in? 

In de Van Gendthallen gaan we als culturele instelling een geleidelijke onwikkeling maken die 
minstens 12 jaar in beslag neemt. We beginnen met een lage dichtheid van publieksactiviteiten 
in een ruimte waar nog veel aan moet gebeuren. Gaandeweg voegen we daar meer programma 
aan toe. Een belangrijk deel van dat programma willen we ontwikkelen in samenwerking met 
buurtbewoners van alle leeftijden uit de onmiddellijke omgeving. We nodigen ontwerpers en 
kunstenaars uit om met onze buurt te werken. We gebruiken daarbij social media en sluiten aan 
op het social sensor project.

Daarnaast heeft de plek een internationaal gericht programma als lab voor nieuwe technologie, 
Kunst, ontwerp en maatschappij. Juist door de sterkere relatie met een lokaal publiek worden 
kunstprojecten mogelijk, die in een onpersoonlijke, pure kunstomgeving ondenkbaar zouden 
zijn omdat de gewone burger daar geen plaats heeft. Alleen de kunstliefhebber. Een plek waar 
deze vermenging zo sterk geïntegreerd wordt in het programma is uniek in de wereld.

Wat heeft dat met Kunst te maken?
Mediamatic gaat over Kunst en ontwerp dat zich bemoeit met de maatschappij. Om voor dat 
soort Kunst vruchtbaar te zijn, moet de instelling zelf veel verweving hebben met die 
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maatschappij. Er moet veel vrije speelruimte zijn maar ook echt publiek. Op dit moment is er 
een groeiende groep kunstenaars, ontwerpers en architecten die werken in sociale context en/of 
(samen)werken met organismen. Ze doen uitspraken over hun ecologische positie, over 
duurzaamheid en economische modellen. Het ontwikkelen van alternatieve strategieën na de 
20e eeuw is nodig maar het moet wel leuk blijven. En mooi als het kan. En lekker. Of anders 
toch weer hard confronterend. Kunst dus.

Programma van de ruimte
Hieronder staat een schatting van het ruimtegebruik na 4 jaar bouwen (We plannen een 
verdrievoudiging we ons vloeroppervlak ten opzichte van onze huidige locatie). Daarna stopt de 
groei, maar blijft de verandering. We starten met ca.1.600 meter, een lekkend dak en zonder 
verwarming. Dat is meer ruimte dan we nu hebben in de Vijzelstraat, maar stukken minder 
comfortabel. We gaan dus weer pionieren.

We zijn niet op zoek naar vaste architectuur, maar naar een flexibel programma waar binnen doorlopend 
bouwactiviteiten gaan plaatsvinden.

Na 4 jaar willen we 2.820 m2 binnenruimte realiseren op 1.600 bestaande m2 door stapeling:
650 m2 Kunst/presentatierumte — 320 m2 Co-working ruimte met restaurant — 500 m2 
Permacultuur en Viskwekerij binnen — 400 m2 Kantoor — 100 m2 Keuken — 300 m2 
Laboratorium — 150 m2 Techniek — 200 m2 Opslag — 200 m2 Verkeersruimte, sanitair en 
garderobe.

Daarnaast hebben we 1.100 m2 totale ruimte buiten: 300 m2 Eetbaar park — 200 m2 terras — 
200 m2 Verkeersruimte en fietsparkeren — 400 m2 Drijvende tuin en waterzuivering.

We gaan onderzoeken of er ook nog een winkel moet komen.
 

Ligging en Buurt
Oostenburg is vrij onbekend maar ligt aan de rand van het centrum, midden in een gebied waar, 
op maximaal 10 minuten fietsafstand, een enorme groep relatief welstandige en goed opgeleide 
mensen wonen. Ze hebben een bovengemiddelde interesse in cultuur en in maatschappelijke 
onderwerpen. Deze doelgroep van meer dan 100.000 “buurtbewoners” is nieuw voor ons. Zij 
gaan vaker langskomen en meedoen aan met name het landbouw– en horecaprogramma.

We gaan de ontwikkeling en inrichting in de Van Gendthallen samen met onze leden realiseren. 
Vanaf het begin worden buurtbewoners betrokken. Dat gebeurt niet door inspraak, maar door 
meedoen en social media. Eindgebruikers worden al vanaf het begin geïnspireerd om de groene 
producten in de wijk te gebruiken en te verzorgen. Maar ook om input te geven op de verdere 
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programmering van Mediamatic Fabriek. Onze projecten in duurzaam ontwikkelen en 
stadslandbouw worden ontmoetingsplek en uitvalsbasis voor de vergroening van de wijk, met 
onder meer stadslandbouw samen met buurtbewoners, groene lesprogramma’s voor scholen in 
de buurt en werkgelegenheidsprojecten. Iedereen die langs het terrein komt, mag binnenlopen, 
meedenken en meedoen. Buurtbewoners kunnen genieten en eten van stadslandbouw. Maar 
kunnen ook komen voor de Kunst of een drankje.

Mediamatic heeft als organisatie al sinds 2003 leden. Op dit moment zijn het er ruim 30.000. Ze staan allemaal 
op onze social media websites. Die social media gaan we versterkt inzetten om ons publiek te betrekken. Er komt 
betaald lidmaatschap en we gaan door met het ontwikkelen van onze community. Het groene programma krijgt 
een eigen community en ook het mycelium programma. Via het “Kom Je Ook?” programma delen we die 
ervaring weer met collega instellingen.

Het eiland heeft door de voortgaande verstedelijking van Amsterdam een centrale ligging 
gekregen tussen een reeks woonwijken: KNSM en Java Eiland, de oostelijke eilanden, Borneo 
Sporenburg en Indische Buurt en het centrum. Ook bewoners van IJburg komen langs de 
lokatie op weg naar het centrum of CS.

Daarom is het mogelijk op deze plek onze ambitieuze publieksdoelstellingen te halen. Daarvoor 
moeten we wel hard werken aan de bekendheid van de lokatie. Dat zullen we doen in 
samenwerking met een aantal andere nieuwe initiatieven op het eiland. Het feit dat de redacties 
van De Volkskrant, Trouw en Het Parool op het eiland zitten zal daarbij zeker niet hinderen.

Verbreding Educatie
Momenteel doen we talentonwikkeling van professionals via onze workshops. Er zijn wel 
regelmatig schoolklassen die ons bezoeken, maar het is nog geen echt programmaonderdeel. 
Door de nieuwe locatie en het groene programma zal dat groeien. Kinderen kunnen bij ons 
komen kijken waar groente vandaan komt en zelf meedoen. Ze zullen een tuin vol kunstenaars 
en ontwerpers aantreffen en leren spelen en nadenken over de vormgeving van hun wereld. Het 
programma voor buitenschoolse opvang gaat kunst, tuinieren en gezond eten verbinden.

Meer commerciële Exploitatie
De activiteitenbegroting is gebaseerd op het niveau van de afgelopen kunstenplanperiode. In 
deze periode zaten we ruim boven de 2o% eigen inkomsten. De eigen inkomsten zullen stijgen, 
doordat we extra omzet draaien uit lidmaatschap en verkoop uit de stadslandbouw en eetclub. 
Deze begroting is een voorzichtige doelstelling. In de praktijk blijkt elk jaar weer dat we de 
begroting overtreffen. De te verwachten afname van inkomsten uit particuliere fondsen zal 
gecompenseerd worden door extra publieksinkomsten en ook omdat we in aanmerking gaan 
komen voor subsidies voor landbouwinnovatie en duurzaamheid. 

Overigens geldt voor horeca en voedselproductie hetzelfde als voor de partnership met LAB: de 
directe inkomsten voor het kunstprogramma zijn bescheiden want deze activiteiten moeten zelf 
renderen in een concurrerende markt. Het voordeel zit in samenwerking. Je hebt vaardigheden  
en kennis in huis die anders onbetaalbaar zouden zijn. De stadslandbouw maakt bovendien de 
plek aantrekkelijker en daarmee de bezoekersaantallen. En door de relatieve vergroting van de 
eigen inkomsten zijn financieel kwetsbare programmaonderdelen beter te beschermen.
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