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1.Inleiding
De Stichting Stadslandbouwproject Melkweg (NoordOogst) heeft per 1 februari in 2014 een
overeenkomst getekend voor de duur van 10 jaar met de gemeente Amsterdam om een groot deel
van het Melkweg-complex te gaan benutten voor het realiseren van stadslandbouw aan de
Meteorenweg 272. Tegelijkertijd is een intentieverklaring tussen gemeente en NoordOogst
afgesloten over het deel gelegen aan Meteorenwegnr 280, alwaar op moment van starten in 2014
de Coentunnel Company gehuisvest was.
In december 2014 is NoordOogst gestart op het terrein deel van de Voormalige Coentunnel
Company als kwartiermaker in afwachting van het afsluiten van een overeenkomst. Eind 2016
heeft NoordOogst huurovereenkomsten kantoor/bedrijfsruimte; winkelruimte en grond
ondertekend, opnieuw voor de duur van 10 jaar. Het project is daardoor verzekerd om te kunnen
worden doorgezet tot eind 2026.
De doelstelling van de stichting is om economische; ecologische; educatieve; recreatieve en
maatschappelijke meerwaarde te realiseren. De stichting heeft geen winstoogmerk.
In 2015 is de stichting met diverse ondernemers, stichtingen en verenigingen huurovereenkomsten
en bruikleenovereenkomsten aangegaan voor zowel exploitatie van gebouwen en grond. Middels
deze inkomsten verwerft de stichting middelen om haar doelstellingen te realiseren en het project
tot ontwikkeling te brengen. In de bijlage 1 treft u een overzicht van deelnemers aan het project.
De stichting heeft een stichtingsbestuur bestaande uit 4 leden.
De stichting huurt voor de ontwikkeling van het project voor 12 u per week projectcoördinatie in,
telkens met een nieuwe opdracht aan de hand van het jaarplan.
Voor de ontwikkeling van het project wordt een beroep gedaan op de ondernemers, stichtingen en
verenigingen van NoordOogst en ook op vrijwilligers die zich sterk uitgedaagd en verbonden voelen
met de duurzaamheidsdoelstellingen van het project.
De stichting streeft erna mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen,
door hen te koppelen aan ondernemers of aan het project in het algemeen. NoordOogst is door de
grote variëteit aan mogelijkheden en werkzaamheden een uitstekende plek om allerlei
vaardigheden te ontwikkelen die mensen maatschappelijk verder kunnen brengen alsmede in
concrete gevallen mensen ook daadwerkelijk aan betaald werk kunnen helpen.
Veel van de ondernemers zijn start-ups, welke de stichting ondersteunt bij het ontwikkelen en
realiseren van hun ondernemingsplan.
Een van de doelen is om bewustwording te realiseren rondom alle aspecten van de voedselketen.
Dit wordt gerealiseerd in de vorm van educatieve projecten, maar ook door deze op recreatieve
wijze vorm te geven. Alle ondernemers dragen bij aan deze doelstellingen, enerzijds door de
productie van voedsel zelf op duurzame wijze vorm te geven en anderzijds door te investeren in
educatieve programma’s.
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1.1.

OVERZICHT DEELNEMENDE ONDERNEMERS, VERENIGINGEN EN STICHTINGEN

op 31-12-2018


Mot in Mokum



Metabolic



Het Groene Huis



Stadstuinderij NoordOogst



Buitengewone varkens



Buitenkans



Rookt



Duurzaam Hout



Beelease



Stroop & Proost



De Tuin van Eten



Amsterdam Farm Lodge



Stichting Natuurspeeltuin Amsterdam Noord



Memotronic



No Chateau



VitaminD



Vereniging het Noorderbos

De stichting heeft een stichtingsbestuur bestaande uit 5 leden. Hierna vindt u een overzicht van
deze leden en hun functies.
OVERZICHT BESTUURSLEDEN op 31-12-2018
 Ron van Echteld, voorzitter


Elin Karlsson, secretaris



Herman Reedijk, penningmeester



Eddy Muller, lid
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2.Toelichting op realisatie Jaarplan 2018
2.1 Visieontwikkeling NO
Er heeft een bijenkomst plaatsgevonden in het begin van 2018 met de deelnemers van
NoordOogst.
Een drietal thema’s zijn besproken om NoordOogst beter op de kaart te krijgen.
- NoordOogst profileren als kennis en praktijkcentrum.
- Verbeteringen en afspraken omtrent marketing en public relations.
- De toekomst van NoordOogst binnen havenstad en de samenwerking met de
sportverenigingen van de Melkweg.
Kennis, educatie, pr en marketing
Om NoordOogst verder te profileren d.m.v. een kennis- en educatieprogramma en aansprekende
events, naast gerichte marketing en PR activiteiten, is ondersteuning nodig. NoordOogst heeft een
beperkt jaarlijks budget. Een belangrijk deel zal dus ondernemend moeten worden opgelost door
combinatie van exploitatie van een kennis- en vergadercentrum, eventorganisatie en gericht
gebruik en onderhoud van sociale media.
NoordOogst heeft in 2018 iemand bereid gevonden die dit op deze wijze vorm wilde geven.
Gelden die uit verhuur van vergaderaccommodatie zouden worden verworven, zouden weer direct
ten gunste komen van PR en marketing.
De praktijk is nogal weerbarstig is gebleken. Er is een grotere capaciteit vergaderruimte nodig om
voldoende opbrengst te genereren en daar dus ook een substantieel deel van een inkomen mee te
realiseren, naast de combinatie van de specifieke profieleisen ( netwerk, organisatievaardigheden,
hands on, commercieel).
Aan deze rol is een klein jaar invulling gegeven. Dat is door diverse factoren geen succes geworden.
Zodra door vertrek van ondernemers geschikte ruimte vrijkomt, is wellicht beter vorm te geven
aan deze opzet.
Havenstad
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met als werktitel ”Melkweg Rocks”. De sportverenigingen,
de vereniging Noorderbos en NoordOogst hebben een gemeenschappelijke visie uitgewerkt voor
de toekomst van dit gebied. Het is de bedoeling dat in de (naaste) toekomst zowel sport;
gezondheid; voedsel en educatie in een programmatische aanpak bijeen worden gebracht en
gezamenlijk naar buiten getreden wordt om zowel het belang en het unieke van deze
samenwerking voor het voetlicht te brengen. Maar ook met het doel dat het Melkwegebied na
2026 behouden blijft voor Amsterdam- Noord.
NoordOogst en de sportverenigingen zullen zich de komende jaren nadrukkelijker gezamenlijk
profileren als het gaat om inspraak en meningsvorming over havenstad en de
duurzaamheidsagenda.
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2.2 Aanleg Natuurspeeltuin
In 2018 is de natuurspeeltuin aangelegd en in september officieel in gebruik genomen.
NoordOogst is blij met de geweldige invulling van deze plek. Er waren complimenten voor de
bouwers (Zandraket) en dank aan de vele crowdfunders; donateurs; fondsen en
subsidieverstrekkers.
Samen met Waternet wordt de komende jaren de kwaliteit van het slootwater bemonsterd om te
zien of onder invloed van het gebruik van de helofytenfilter (24m3/24u), de kwaliteit van het
slootwater verbeterd.
Daarnaast wordt regelmatig de kwaliteit van de speelwater bemonsterd om zeker te zijn dat het
veilig speelwater is conform de normen. De eerste resultaten zijn goed en geven aan dat alles naar
onze verwachting functioneert.

2.3 Vereniging Noorderbos.
In 2018 is er een overeenkomst in overleg met de gemeente getekend, waarbij een verlengd
tijdelijk verblijf is gerealiseerd voor de ex-Friekens-bewoners tot einde 2026.
Zij hebben zich op verzoek van NoordOogst georganiseerd als vereniging en zowel met de
vereniging als met de individuele leden heeft NoordOogst een bruikleenovereenkomst afgesloten.

2.4. Ondernemers en deelnemers
De banketbakkerij D&P is in 2018 failliet gegaan. Ondanks de stijgende lijn gedurende 2017 en
begin 2018, bleek verlies van een belangrijke opdrachtgever fataal.
De geplande NoordOogstwinkel zal om die reden dan voorlopig geen doorgang vinden, aangezien
de bemensing ervan voornamelijk in handen van de bakkerij zou komen te liggen. Gekeken moet
worden of er alternatieven voor de winkel te vinden zijn.
De afronding van de curator laat lang op zich laten wachten. Het pand werd in augustus
vrijgegeven. Vanaf dat moment konden er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. In
november is een eerste start gemaakt met de werving van nieuwe huurders. De afronding van het
faillissement zal naar in de loop van 2019 worden verwacht.
Zowel Mot in Mokum en Rookt, respectievelijk de Vlindertuin en de Rokerij, zijn druk aan het
opbouwen. Naar verwachting zijn zij in het eerste kwartaal 2019 gereed om met hun
bedrijfsvoering te starten.
StrOOp heeft zijn naam veranderd in Stroop & Proost. In samenwerking met de Brouwerij
Friekens is de biertuin geopend, na een lang vergunningentraject.
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De stadstuinderij wil graag een tweede kas en is daarvoor een crowdfund-actie gestart.
Omdat de Buitengewone Varkens bereid waren een stuk grond af te staan aan de Stadstuinderij,
heeft deze de delen grond op nr. 280 weer teruggegeven aan de Stichting.
Deze delen zijn vervolgens weer in bruikleen gegeven aan Beelease en Mot in Mokum
Door de verschillende ondernemers zijn uiteenlopende workshops gegeven
(Beelease; Stadstuinderij Noordoogst; Buitengewone Varkens; Rookt; De Vlindertuin; No
Chateau; Amsterdam Farm Lodge; Het Groene Huis; Buitenkans)
2.5 Huur en energiekosten
Eind 2018 is er eindelijk beweging gekomen bij RvE Vastgoed van gemeente Amsterdam m.b.t.
incasseren huur en voorschot servicekosten.. Aangezien de subsidie van NoordOogst over 2018
nog niet verkregen was, heeft NoordOogst 2018 de huur en servicekosten voorlopig uit haar
winstreserve betaald.
In 2019 zullen, zodra de subsidies over beide jaren verkregen zijn de facturen en voorschot nota’s
worden 2019 voldaan. Naar het zich laat aanzien zal het hele jaar 2019 gebruikt worden om tot
een opstelling voorstel te komen voor verrekening van de servicekosten.
2.6 Ontwikkeling middenterrein nr. 280
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest om de inrichting van het middenterrein te bespreken. De
ondernemers van NO hebben een programma van eisen samengesteld zoals zij het liefst e.e.a.
gerealiseerd zouden willen zien.
NoordOogst heeft, vanwege de goede ervaringen gevraagd of de bouwers van de
natuurspeeltuin, Zandraket, een schetsontwerp willen maken voor het middenterrein.
Er zijn nog twee bijeenkomsten gepland. Een waarbij het pve van de ondernemers is
doorgesproken en een tweede waarin het idee van Zandraket is gepresenteerd.
Na instemming van de ondernemers is besloten om met Zandraket in zee te gaan en hen het
vervolgtraject te laten realiseren . Vanwege de spreiding van de kosten zal dit eind 2019 en begin
2020 plaats vinden.

2.7 Oedipus Festival
Dit bierfestival is met succes voor de 2e keer gehouden. De opkomst was iets minder groot dan in
2017. Na evaluatie bleek, dat het festival niet voldoende rendabel was. Oedipus heeft toen
besloten om het in 2019 niet langer door te laten gaan. Inmiddels heeft Friekens Brouwerij te
kennen gegeven de organisatie van een bierfestival te willen realiseren, met voornamelijk lokale
bierbrouwers en een nadrukkelijkere presentatie van de ondernemers van NoordOogst.
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2.8. Duurzaamheidsdoelstellingen
Begin dit jaar is een bijeenkomst geweest met de Hogeschool van Amsterdam over de keuzes die
gemaakt kunnen worden m.b.t. de recirculatie van organische afvalstromen. Er zijn afspraken
gemaakt tussen diverse ondernemers over het hergebruik van hun organische afvalstromen en
tevens zijn er keuzes gemaakt voor verschillende composteringswijzen.
De komende jaren willen NoordOogst d.m.v. een overzicht een inschatting maken van de
verschillende hergebruikte volumes en welke methoden van hergebruik gekozen is.
NoordOogst is actief in het zich presenteren als “groene partner” voor de wijk en het mede
bepalen van de duurzaamheidsagenda in Amsterdam.
Zo heeft NoordOogst zitting in een werkgroep van de Bethelkerk om na te gaan op welke wijze de
kerk en de omgeving van het Plejadenplein verder verduurzaamd zouden kunnen worden.
NoordOogst vindt het belangrijk om haar steentje bij te kunnen dragen aan het verbeteren en
verduurzamen van de leefbaarheid in de buurt.
Daarnaast participeert NoordOogst in diverse bijeenkomsten van de gemeente waar het gaat om
het halen van de klimaatdoelstellingen, de duurzaamheidsagenda, Maak 020 en in de Foodcouncil
Amsterdam.
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3. Jaarrekening NoordOogst 2018
3. 1 Algemeen.
NoordOogst heeft al geruime tijd last van het feit dat de gemeente niet tot besluitvorming komt
over de tarifering van de levering van gas en elektra. Stichting NoordOogst heeft al meerdere
keren gezegd dat zij opteren voor “groot zakelijk gebruik”, wat voor de ondernemers een
aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
Omdat de gemeente echter niet afkomt is besloten om in 2019 een fictieve berekening, met
behulp van enige aannames, te maken van zowel de particulier (hoge) als grootzakelijk (lage)
tarief.
Op deze manier worden de grootste risico’s in beeld gebracht en kan er een “fictieve”
schuldpositie naar de gemeente worden opgesteld.

3.2. Verlies en Winst
WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2018

Opbrengsten
Huuropbrengsten
Subsidies
Overige

141.236
110.000
1.913
253.149

Kosten
Huisvestingskosten
Servicekosten
Natuurspeeltuin
Terreinkosten
Organisatiekosten

100.000
48.307
81.792
24.887
57.628
312.614

Bedrijfsresultaat

-59.465
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Toelichting op de verlies en winstrekening:
De huuropbrengsten zijn toegenomen (was 125.000 in 2017). Dit is ontstaan door uitbreiding van
ondernemers en een betere betalingsgedrag. De opbrengsten uit subsidie betreft de
gemeentelijke bijdrage ter dekking van de huurlasten, subsidie van Waternet voor de aanleg van
de speeltuin en
Door de kosten die de Stichting heeft genomen voor de ontwikkeling van de natuurspeeltuin,
komen de kosten in 2018 hoger uit dan de opbrengsten. Ook de servicekosten vallen hoger uit. Er
resulteert er een negatief resultaat van € - 59.465,-- Daar staat tegenover dat over 2018 nog
€ 50.000,-- verkregen moet worden, waardoor feitelijk met een negatief resultaat van € - 9,465,-wordt geëindigd. Dit is conform verwachting aangezien uit de winstreserve is geput om de aanleg
van de natuurspeeltuin mede te financieren.

3.3. Balans eind 2018
ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen
en vooruitbet. bedragen

Liquide middelen

PASSIVA

-

17.408
25.802
50.000
93.210

Kapitaal
Eigen vermogen
Winstreserve

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen
Leningen
Overige schulden

176.000
176.000

10.000
68.849
78.849

161.639
254.849

254.849
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Toelichting op de balans:
De vorderingen op ondernemers loopt terug (was eind 2017 nog 34.000; nu 17.000).
Er is nog een vordering in verband met een verrekening met de belastingen van de btw, en over
2018 op de gemeente voor € 50.000,- subsidie. Deze is inmiddels betaald.
De stichting heeft een winstreserve van € 176.000. Een bedrag dat voor het grootste deel ook
liquide beschikbaar is. Dit bedrag is ter dekking van geplande activiteiten in de toekomst en –
voornamelijk – ter dekking van risico’s ten aanzien van de afrekeningen met de gemeenten op het
gebied van gas, elektra en gemeentelijke belasting., waaronder de OZB.
De kortlopende schulden betreft een geraamd bedrag voor de betaling van belasting aan de
gemeente. En een bedrag aan overige schulden betreft de (vermeende en geschatte) afrekening
van de gas en elektra met de gemeente.

11

