
SPECTRUM: Circular City House 
  
Wij zijn een collectief van ondernemers, creatieven, curatoren en innovators die zich hebben verenigd in het 
Circular City House. Omdat we gezamenlijk onze missie, visie en strategie willen uitdragen; ‘Een ongedeelde, 
eerlijke, duurzame en gezonde stad. Waar interactie en ontmoeting centraal staat. Waar je elkaar leert kennen 
en open staat voor alternatief perspectief. Een frisse blik en een heldere geest die zich ontwikkelt in een 
gezond gebouw. Op een gezonde manier gebouwd, met zo min mogelijk impact op de aarde’.  
 
Wij delen graag wat we bezitten. Daarom hebben we een gehele verdieping als podium voor de buurt en de 
stad ingericht. Dit podium noemen we de WE-space; een laagdrempelig toegankelijk terras, auditorium en 
loungeplek. Een plek om samen te zijn, gedachten te vormen en van gedachten te veranderen. Deze WE-
space geven we terug aan de stad, net als Café de Omval. Door het café als relikwie te behouden, gaan 
vervlogen tijden niet verloren, maar leven herinneringen voort. Nieuwe herinneringen worden gemaakt. De 
Omval blijft een betekenisvolle plek!  
 
De verzameling bezoekers zal zeer rijk zijn. Stamgasten van Café de Omval uit het Amsteldorp, 
kantoormensen uit de buurt en nieuwe nieuwsgierige bewoners uit het hippe Amstelkwartier komen samen. 
Welkom geheten door de nieuwe verenigde gebruikers van het Circular City House. Een eigenzinnige groep 
die vernieuwt, innoveert en verandert. Het programma is zeer divers; van betaalbare kantoren en ateliers tot 
horeca met bar en restaurant. En natuurlijk het continue wisselende programma in het auditorium op de eerste 
verdieping voor; debat, presentatie, documentaire en workshops.  
 
De openbare ruimte is actief en levendig. Ook hier continue wisselend gebruik; van een wekelijkse versmarkt, 
omdat het aan een buurtsuper ontbreekt tot een jaarlijks Amsterdam Art Weekend of Amsterdam Light 
Festival. 
 
De Circular City House is er voor en door ons allemaal. Vroeger al in de vorm van Café de Omval en straks 
des te meer, omdat het Café is uitgegroeid tot een rijk gevuld gebouw…  

 

 


