
Inspiratielijst Cultuurhubs

Aufbau Haus Berlin Berlijn internationaal

ExRotaprint Berlijn internationaal

Darwin Bordeaux internationaal

The Plant Chicago internationaal

Unperfekthaus Essen internationaal

Art Zavod Kiev internationaal

BLOXHUB Kopenhagen internationaal

Ter inspiratie aan alle stadmakers. Een lijst met 53 voorbeelden van 
vooruitstrevende cultuurhuizen, culturele verzamelgebouwen en muzikale 
hotspots. 32 uit Nederland en 21 van daarbuiten. Grotendeels aangedragen 
door ons netwerk op LinkedIn en verzameld voor ons onderzoek naar de 
successfactoren van een goede culturele / creatieve plek. Plekken met een 
enorme meerwaarde voor buurt of stad en waar naast cultuur ook andere 
functies, zoals wonen, co-working, retail of sociaal-maatschappelijk geland 
zijn. Mooie bonus is in veel gevallen een innovatief organisatie- of 
businessmodel en een bottom-up aanpak. 
Ook een mooi voorbeeld te delen? Mail info@brandurbanagency.com



Dansehallerne / Dansens Hus Kopenhagen internationaal

LX Factory Lissabon internationaal

Barbican Centre Londen internationaal

Rich Mix Londen internationaal

HOME Manchester internationaal

21 Ways of Living Milaan internationaal

Pioneer Work New York internationaal

La Place Centre du Hiphop Parijs internationaal



Centquatre (104) Parijs internationaal

Palais de Tokyo Parijs internationaal

Les Grands Voisins Parijs internationaal

La Cartoucherie Parijs internationaal

MAAM Rome internationaal

Orchestra di Piazza Vittorio Rome Rome internationaal

De Rozet  Arnhem Nederland

Concertgemaal Amsterdam Nederland

De Ceuvel Amsterdam Nederland

A Lab Amsterdam Nederland

Meervaart Studio Amsterdam Nederland



Splendor Amsterdam Nederland

Festival Ruimtekoers Arnhem Nederland

Pier 15 Breda Nederland

KunstenHuis De Bilt-Zeist Nederland

DOK Delft Nederland

Burgerweeshuis Deventer Nederland

Energiehuis Dordrecht Nederland

Area 51 Eindhoven Nederland

Cultuurhuis Krimpen aan de LekNederland



Honigcomplex Nijmegen Nederland

CulturA & Zo Nootdorp Nederland

MONO Rotterdam Nederland

KINO Rotterdam Nederland

Grounds Rotterdam Nederland

AVL Mundo Rotterdam Nederland

Schieblock Rotterdam Nederland

De Wasserij Rotterdam Nederland

HipHopHuis Rotterdam Nederland

Theater Zuidplein Rotterdam Nederland



Het Batavierenhuis Rotterdam Nederland

LocHal Tilburg Nederland

TextielLab Tilburg Nederland

DB Studio Urecht Nederland

De Machinerie Utrecht Nederland

DUMS Utrecht Nederland

Grote Kerk Veere Nederland

De Kroepoekfabriek Vlaardingen Nederland



Bedrijfsgebouw in de Berlijnse wijk Kreuzberg. Het gebouw combineert 
culturele instellingen met creatieve bedrijven men noemt zichzelf 
daarom een "creatief warenhuis". In het voormalige fabrieksgebouw is 
onder andere de uitgeversgroep Aufbau gevestigd, die het gebouw zijn 
naam heeft gegeven. Met kinderdagverblijf op het dak. Want die 
hebben de toekomst en dus recht op het beste uitzicht. 

https://www.aufbauhaus.de

10.000 m² voormalige productielocatie van de drukpersproducent 
Rotaprint. In 2007 opgekocht door een collectief van huurders die er nu 
een verzamelplaats voor commerciële ondernemingen, culturele werkers 
en sociale instellingen van maken.
Inspirerende plek: eenderde handarbeid, eenderde hoofdarbeid en 
eenderde buurtactiviteit. Vernieuwend businessmodel. 

https://www.exrotaprint.de/en/

Hotspot in een vroegere kazerne, aan de overkant van de Garonne. Met 
leuke koffietentjes, restaurants, street-art, evenementen én een 
sympathieke filosofie. Hier werken tientallen stichtingen aan nieuwe 
ideeën over kunst en cultuur, een duurzame en socialere economie, en 
nieuwe manieren van samenwerken en muren neerhalen

https://darwin.camp

An innovative, collaborative community of small food businesses housed 
in a former meatpacking facility

https://www.insidetheplant.com/

Biedt creatieve mensen de ruimte. Zeven verdiepingen voor co-working, 
evenementen, feesten of bedrijfsseminars. Onder het motto: hoe 
imperfecter een omgeving is, hoe meer mensen er een ruimte in vinden, 
des te meer wordt hier cultuur gecreëerd. Bottum-up initiatief

https://www.unperfekthaus.de

Exhibition & collaboration & meet up place in Ukraine that's brings 
together creatives and more, Concerts, handicrafts and flea markets, 
different shows and entertainment, master classes, lectures and dozens 
of different festivals. There are coffee shops, co-working places, 
playgrounds, parks etc.  

https://artzavodplatforma.com

The Nordic Hub for sustainable urbanization. Combinatie van cultuur 
(wel meer design en expo) en andere functies zoals 
werken/wonen/sporten

https://bloxhub.org

www.brandurbanagency.com



Northern Europe’s largest center for contemporary dance. In Carlsberg’s 
old mineral water bottling factory, both local and international dancers, 
choreographers, and educators thrive on the stage, in the rehearsal 
studios, and in the offices. Gesitueerd op het terrein van wat voorheen 
een bierbrouwerij was. Hele gebied is enorm in ontwikkeling geweest in 
afgelopen jaren. 

https://www.dansehallerne.dk/

Hip industriële ministadje waar menig creatieveling, local en 
goedgeïnformeerde toerist zich graag neervlijt voor een drankje, mooie 
lokale producten koopt of cocktails drinkt op een rooftop terras. LX 
Factory is vrij jong als culturele hotspot: de ministad met 23.000 m2 aan 
oud fabrieksterrein is sinds 2008 nieuw leven ingeblazen door een groep 
jonge ondernemers. Inmiddels is het uitgegroeid tot een creatieve 
broedplaats waar altijd wel iets te beleven is; van mode tot architectuur, 
van muziek en eten tot design.

http://lxfactory.com/

Centrum voor podiumkunsten (performing arts centre) en andere 
vormen van kunst in Londen, Engeland.. Het gebouw in de stijl van het 
brutalisme dateert uit 1982 en maakt deel uit van het Barbican Estate, 
dat sinds 2001 een grade II* listed building is. Het Barbican Centre is 
met ongeveer 3300 zitplaatsen in drie zalen een van de grotere 
theatercomplexen in Europa.[1] Het biedt onder andere huisvesting aan 
het London Symphony Orchestra, het BBC Symphony Orchestra en de 
Royal Shakespeare Company en omvat daarnaast enkele bioscoopzalen, 
een openbare bibliotheek en een aantal expositieruimtes.

https://www.barbican.org.uk

Culture for A Changing City. A dynamic arts centre and creative hub in 
the heart of east London. Rich Mix is a cultural charity bringing cinema, 
performing arts and music to East London. All profits raised support our 
education, arts and community activities which nurture local and 
emerging talent.

https://richmix.org.uk

For curiosity seekers, for lovers of the dramatic, the digital and the 
deeply engaging; for radicals and reciprocators. Centre for international 
contemporary art, theatre and film. Ontworpen door Mecanoo, brede 
programmering

https://homemcr.org

Hotel, Coliving, Coworking en Bistrot in het centrum van Milaan. 
Ontwikkeld om de gesloten en traditionele formule van hotellerie te 
overwinnen en een levende gemeenschap te creëren zonder barrières 
voor starters, studenten, werknemers, toeristen en de buurt.

https://www.facebook.com/21WOL/

Builds community through the arts and sciences to create an open and 
inspired world. It encourages radical thinking across disciplines by 
providing practitioners a space to work, tools to create, and a platform 
to exchange ideas that are free and open to all. 85% of its funds are 
spent on free programming

https://pioneerworks.org

Het hiphop centrum van Parijs, onderdeel van Les Halles. Biedt voor elk 
wat wils, met ook geprogrammeerde buitenruimte (skaten, ontmoeting, 
muziek maken). Voor jong en oud; creëert een veilige en leuke omgeving 
voor allen.

http://laplace.paris



A space for residencies, production and promotion for the public and 
artists from all over the world. Een prachtig gebouw, maar vooral de 
activiteiten en energie ín het gebouw is te gek!

https://www.104.fr

Gebouw gewijd aan moderne en hedendaagse kunst. Herbergt het 
museum voor moderne kunst en het grootste museum in Frankrijk dat 
gewijd is aan tijdelijke tentoonstellingen van hedendaagse kunst. Heeft 
een sterrenwaardig restaurant en een imposante boekwinkel. Publiceert 
ook een eigen magazine

http://www.palaisdetokyo.com

Utopisch en coöperatief dorp dat sinds 2015 actief is op het terrein van 
een voormalig ziekenhuis. Binnenkort ontstaat hier  nieuw eco-kwartier. 
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, uitwisselen en sociaal 
zijn. Bewoond door kunstenaars, ambachtslieden, migranten, werklozen, 
vrouwen, mannen, jongeren en minder jongeren.

https://lesgrandsvoisins.org

Voormalige wapen- en kruitfabriek. Sinds 1970 een plaats voor theatrale 
creatie voor de Théâtre du Soleil. https://cartoucherie.fr

Exposeert kunstenaars uit de hele wereld, die vaak het eerdere gebruik 
van de site als slachthuis in hun werk opnemen, of geïnspireerd zijn door 
het leven van de huurders en bewoners. Een museum waarin naast of 
tussen de kunst ook krakers en vluchtelingen wonen

https://www.facebook.com/museoMAAM

Bekend Italiaans multi-etnisch orkest dat in 2002 in Rome werd 
opgericht. Geen locatie wel heel belangrijk initiatief

https://www.orchestrapiazzavittorio.it

Cultureel centrum, gericht op cultuur, kennis en educatie. Ontworpen 
door NeutelingsRiedijk.

https://www.rozet.nl

Podium voor klassieke muziek en een unieke werklocatie voor creatieve 
ondernemers, gevestigd in een oud gemaal met uitzicht over het water

http://concertgemaal.nl/

Duurzame werkplaats voor creatieve en sociale ondernemingen op een 
voormalige scheepswerf. In 2012 werd de grond voor 10 jaar gehuurd 
van de gemeente Amsterdam nadat een groep architecten een 
aanbesteding had gewonnen om het terrein om te vormen tot een 
regeneratieve stedelijke oase. Het voormalige industrieterrein is een 
bloeiende gemeenschap van ondernemers en kunstenaars, waar alle 
betrokkenen een handje hebben geholpen bij de aanleg van het eerste 
circulaire kantorenpark van Amsterdam. Op de kavel zijn creatieve 
werkruimtes, een podium, een duurzaam café, vergaderruimtes om te 
huren en in de nabije toekomst - een drijvende bed & breakfast - te 
vinden.

https://deceuvel.nl/nl/

Amsterdam's ultimate living lab. A place for start-ups, tech developers, 
animators, game, app and interactive designers, do-ers, makers and 
thinkers with a personal voice and a unique creative vision.

https://www.a-lab.nl

dé broedplek voor creatieve amsterdamse jongeren, als onderdeel van 
Theater De  Meervaart https://www.meervaart.nl/studio



Een club voor alle soorten muziek, verzonnen en opgericht door 50 
topmusici en hun publiek. Splendor is een ontmoetingsplek, een 
clubhuis, een podium, een muzikaal laboratorium en nog veel meer. 
Splendor wordt mogelijk gemaakt door 50 musici, ruim 1000 leden, 120 
obligatiehouders en partners.

https://www.splendoramsterdam.com/

Stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en 
cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en 
ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet om samen nieuwe 
ideeën, dromen en richtingen te verkennen voor het samenleven in de 
stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving. Voor iedereen 
die zin heeft om het leven in de stad nóg mooier, beter en leuker te 
maken. Geen vaste locatie maar wel een vernieuwend program en 
organisatie op cultuur-sociaal gebied

https://www.ruimtekoers.nl

Een van de toonaangevende skateparken in Europa, en een broeinest 
voor cultuur. Met meer dan 60.000 bezoekers per jaar, wekelijks culture 
evenementen , festivals, skateschool en skatecamp een plek waar je je 
zelf blijft uitdagen en ontwikkelen. Hotspot van crossovers, onverwachte 
combinaties, veel kan hier

https://pier15.nl

Podium voor professionals, amateurs én aanstormend talent, en 
ontwikkelt innovatieve talentontwikkeling- en sociale programma’s. In Het 
Lichtruim in De Bilt, dat het KunstenHuis deelt met de bibliotheek, een 
school, een aantal sociale organisaties en bewoners, worden de functies 
gedeeld en samen geëxploiteerd. 

https://kunstenhuis.nl

Fusie van de voormalige DiscoTake, de Openbare bibliotheek Delft en 
het Kunstcentrum Delft. https://www.dok.info

Poppodium met drie zalen, een café en oefenruimtes in de kelder. https://burgerweeshuis.nl

Het Energiehuis is een geliefd en één van de belangrijkste en 
dynamische podia in Zuid-Holland. Deze voormalige 
electriciteitscentrale telt maar liefst drie vlakke vloer theater- en 
concertzalen en drie popzalen, elf goed ingerichte oefenruimtes voor 
bands, 30 dansstudio’s, ateliers en lesruimtes. Geopend van vroeg tot ’s 
avonds laat is dit een plek waar je je verbeelding en creativiteit kunt 
prikkelen en vieren.

https://www.energiehuis.nl/

Urban Sports Centre op Strijp-S. Focus op dance, urban sports en urban 
dance. grootste skatehal in de Benelux en daarnaast ook een van 
Europa's grootste skateparken

https://www.area51skatepark.nl

Biedt activiteiten voor jong en oud en dit zoveel mogelijk in 
samenwerking met en verenigingen, scholen, ondernemers en 
winkeliers. De activiteiten in het Cultuurhuis zijn onder te verdelen in de 4 
takken ‘Cultureel’, ‘Creatief’, ‘Educatief’ en ‘Informatief’. 

https://www.cultuurhuiskrimpenaandelek.nl/home/



Tijdelijk bedrijfsverzamelgebouw gevestigd in de 
voormalige Honigfabriek in Nijmegen. Het gebouw huisvest 150 
culturele en ambachtelijke bedrijfjes. Het complex met de 
beeldbepalende meelsilo en het bekende logo staat op de nominatie 
om in 2022 te worden gesloopt ten behoeve van woningbouw. Er lopen 
enkele initiatieven om de voormalige fabriek te behouden.

https://honigcomplex.nl

Een plek voor dans, muziek, boeken, theater en film , maar vooral een 
plek om elkaar te ontmoeten.

https://www.culturaenzo.nl

Club en expositieruimte. Een tweede thuis voor wakkere Rotterdammers. 
Inhoudelijk interessant en baanbrekend. Internationaal georiënteerd en 
gewaardeerd, activistisch en verbindend. Plus fris fruitig en origineel. 

https://www.facebook.com/monorotterdam/

Vier filmzalen, een bar, restaurant en creatieve werkplek voor de 
audiovisuele industrie BURO. Hier kan van de vroege middag tot de late 
avond gewerkt, geborreld, gedineerd én film gekeken worden. 

https://kinorotterdam.nl

Eigenwijze, grensverleggende muziek uit alle muzikale windstreken met 
een focus op jong talent krijgt een plek op het podium http://www.grounds.nu

Opgericht op initiatief van kunstenaar Joep van Lieshout en zet zich in 
om met gewenste en ongewenste interventies kunst en cultuur op de 
kaart te zetten in, maar ook buiten Rotterdam. Een van de manieren 
waarop AVL Mundo kunst de ruimte geeft, is door talentvolle 
kunstenaars en bemiddelaars (jong en oud) de kans te bieden om als 
artist in residence bij AVL Mundo te werken.

https://www.avlmundo.org

Creatieve verzamelplaats met studio's en semi-publieke ruimtes https://schieblock.com

Broedplaats voor innovatieve mode in Rotterdam. Gevestgd in 
wasserette van het voormalige Bergwegziekenhuis. biedt mode-
ontwerpers ruimte voor economische groei. De Wasserij is de eerste plek 
waar ontwerp, ontwikkeling en productie bij elkaar komen. Waar 
ontwerpers van stoffen en van kleding elkaar zien en kunnen 
samenwerken. Waar de productie van draad tot pak plaatsvindt. Waar 
geleerd kan worden door te experimenteren in een fablab, of door een 
opleiding te volgen – op allerlei niveaus. 

http://dewasserij.cc

Thuisbasis van de Hiphop-cultuur in Rotterdam en omstreken. Werken 
vanuit vier basiselementen van HipHop: Graffiti, DJ-ing, rap en 
breakdance.

http://www.hiphophuis.nl

Het podium van NU met theater dat je raakt. Het programma, de 
ticketprijzen en het hoge serviceniveau zijn afgestemd op een breed 
publiek met uiteenlopende achtergronden, waaronder mensen met een 
beperkt budget en mensen die normaal gesproken niet in het theater 
komen. Met de bieb, restaurant Zed, leerwerkplaats Lab Z en makers uit 
de buurt

https://theaterzuidplein.nl



De muziekmakersplek in Rotterdam met twee 2 podia , een nieuw 
concept waar de gebruikers (Batavieren) zelf programmeren, repeteren, 
opnames maken, live-streams uitvoeren, bardiensten draaien, 
communicatie voeren, inclusief ontwerp en animatie, we hebben een 
fotostudio, 2 opname studio’s en vooral bijna 70 zeer getalenteerde 
(opkomende én gevestigde) muzikanten en kunstenaars die zich kunnen 
ontwikkelen in volledige artistieke vrijheid. 

https://www.batavierhuis.nl

Voormalige werkplaats in de Spoorzone van de Nederlandse stad 
Tilburg, die van 2017 tot 2019 is omgebouwd tot centrum voor kunst, 
cultuur en ontmoeting, met als grootste gebruiker de hoofdvestiging van 
De Bibliotheek Midden-Brabant. Won vele architectuurprijzen.

https://lochal.nl

Authentieke werkplaats aan de slag met het juiste materiaal, de 
daarvoor bestemde machines, onder de juiste omstandigheden en met 
de kennis van het instituut. Voor professionals en bezoekers. onderdeel 
van het Textielmuseum

https://www.textielmuseum.nl/textiellab-voor-professionals/

Number One Independent Underground Venue in Utrecht | Rehearsal 
Rooms | Studio Moskou | Expo | Bar | Vegan Roots Rock Kitchen. Het leuke 
van DB's is dat er ook veel concerten werden georganiseerd waar een 
hoop musici uit ZO de revue passeerden. Altijd een goede sfeer, 
uitstekende technische faciliteiten en vriendelijk (en kundig) personeel

https://www.dbstudio.nl

een nieuwe innovatieve plek voor liefhebbers, makers, professionals en 
studenten op gebied van film- en beeldcultuur in de oude 
evenementenhal Central Studios. Thuisbasis voor partijen als 't Hoogt, 
Nederlands Film Festival en Fotodok. Ook met creatieve opleidingen in 
de stad, animatoren, gameontwikkelaars en festivalorganisaties.

nog geen website

Muziekschool Plus, voor alle leeftijden en alle niveaus.  Nieuw 
laagdrempelig podium in de stad voor amateurs en professionals in 
ieder muzikaal genre, zolang ze hun instrument of stijl maar verrassend 
of interessant benaderen. Plek waar muziek wordt ingezet als 
verbindingsmiddel voor alle inwoners van de stad. 

https://dums.nl

Experience en Cultuurpodium. https://grotekerkveere.nl

Podium voor popcultuur, concerten, clubavonden, festivals en meer https://kroepoekfabriek.nl


