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In 2004 ging de werkgroep Toekomst Nieuw en Meer 
van start. Zowel mensen van het terrein als externe 
bestuursleden van de Stichting N&M hebben zitting in 
deze werkgroep. Het idee om over onze toekomst na te 
denken is ontstaan vanuit het besef dat het Nieuw en 
Meer terrein deel uitmaakt van een stedelijk gebied dat 
volop in beweging is.
Tijdens de gesprekken met de gemeente Amsterdam 
over de afkoop van de erfpacht bleek dat er, zo niet 
plannen dan toch wel gedachten zijn over de toekomst 
van het gebied waar het Nieuwe Meer terrein onderdeel 
van uitmaakt. Het leek de werkgroep Toekomst NenM 
daarom verstandig om vooral zelf na te denken over de 
toekomst van het terrein, voordat we geconfronteerd 
worden met de gedachten  en ideeën van anderen.
Het is niet voor het eerst dat er op het Nieuw en 
Meerterrein over de toekomst wordt nagedacht. Eind 
jaren negentig heeft zich ook al een werkgroep in 
mogelijke toekomstplannen verdiept. Dit heeft toen 
echter geen concrete resultaten opgeleverd.
De werkgroep Toekomst Nieuw en Meer omschreef 
haar doelen als volgt:

1.
Toekomstplannen ontwikkelen die  de duurzame 
instandhouding van het terrein bevorderen.
2.
Plannen ontlokken aan de huidige bewoners voor 
de toekomst van het terrein.
3. 
Plannen met een breed draagvlak creëren, zodat 
bewoners er zelf zoveel passie voor hebben, dat zij 
ze zelf willen realiseren.

    
Het eerste initiatief van de werkgroep bestond uit 
de verspreiding van een pamflet, waarin alle ideeën 
over het gebruik van het terrein werden verwelkomd. 
Dat leverde weinig reacties op. Om die reden is de  
werkgroep, de denktank Knooppunt Nieuwe Meer 

opgericht. Daar ontstond het idee om een symposium 
te organiseren waar de gebruikers van het terrein met 
externen in gesprek zouden gaan. Het bindende thema 
was: ‘Toekomst, voorspelbaar of voorstelbaar?’  
Het idee was om externen vanuit diverse disciplines te 
laten vertellen op welke wijze zij in hun vak gewend zijn 
na te denken over toekomst. 
Het Knooppunt NM hoopte daardoor de gedachtevor-
ming over verschillende toekomstperspectieven voor 
Nieuw en Meer te stimuleren. Dit bleek een succes, 
want sindsdien is het enthousiasme op het terrein om 
na te denken over de eigen toekomst onmiskenbaar 
gegroeid.  
Knooppunt Nieuwe Meer is daarna als een platform 
gaan fungeren met de organisatie van een hele serie 
projecten, gespreksavonden en workshops onder de 
naam Knooppunt Nieuwe Meer afslag ... .

Het navolgende is een weergave van de studie 
resultaten die dit heeft opgeleverd

 
 

De werkgroep Toekomst Nieuw en Meer. 

Niko Koers, voorzitter
Semna van Ooy
Sabine König
Lydia Schouten
Nicolle Schatborn
Thijs van der Steeg
Thomas Wildner (tot 1.6.2007)
Piet Besteman (tot 1.12.2006)
Maarten van Kalsbeek (tot 1.9.2006)
George Heidweiller (tot 1.7.2006)
Hester van Dapperen (tot 1.10.2006)
Buck Havenaar (tot 1.7.2006)
Liet Heringa (tot 31.1.2006)
Tineke Tromp (tot 1.10.2005)
Odile Lemstra (grafische vormgeving, logo)
Thomas Wildner (samenstelling / vormgeving reader)
met dank aan:
Frans Franciscus 
Marion Schmäh 

http://www.nieuwenmeer.nl
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Het eerste project was Inter-View. 
Tijdens de Open Dagen in 2005 werden in een grote 
kast in de binnenstraat ongeveer 50 interviews met 
gebruikers en bezoekers afgenomen. 
In totaal zorgden dat voor 6 uur ruw film  materiaal.

Marion Schmäh en Sabine König hebben deze 
interviews samengevat tot een DVD productie Inter-
View, Knooppunt Nieuwe Meer Afslag 1. 
Inter-view  duurt 30 minuten en is onderverdeeld in vijf 
hoofdstukken:

1. Nieuwbouw 
2. Contact met de buitenwereld  
3. Uitstraling 
4. For ever young 
5. Kasteelbeheer

Nieuwbouw? 
Contact met de buitenwereld?  
Uitstraling? 
For ever young’? 
Kasteelbeheer?

1 

ca 50

onderzoek   inter-view

14 / 15 mei 2005

conclusie / tip / vraag
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Op 15 september 2005 is het Manifest Knooppunt 
Nieuwe Meer gepresenteerd aan alle gebruikers van 
Nieuw en Meer. 

De film Inter-view van Marion Schmäh en Sabine König 
werd in première vertoond. 

Naar aanleiding van de 5 hoofdstukken kwam er een 
discussie op gang die werd geleid door Niko Koers, 
voorzitter van de werkgroep. 

MANIFEST
Knooppunt Nieuwe Meer

Knooppunt Nieuwe Meer is een verzamelp-
laats. Een smeltkroes waar de uitwisseling 
en samenwerking tussen de gebruikers van 
het Nieuw en Meerterrein even belangrijk 
is als de uitstraling naar de buitenwereld 
toe. Het is een knooppunt van invoer-, en 
uitvalswegen. 
Dit manifest heeft als doel om toekomst-
plannen aan de gebruikers van Nieuw en 
Meer te ontlokken. Alle projecten die in 
het kader van de toekomstontwikkelingen 
georganiseerd zullen worden vallen onder 
de naam Knooppunt Nieuwe Meer.

De aanleiding.   
Tijdens de gesprekken met Gemeente 
Amsterdam vorig jaar over de afkoop 
van de erfpacht is gebleken dat er, zo niet 
concrete plannen dan toch wel gedachten 
zijn rondom het gebied waar Nieuw en 
Meer onderdeel van uitmaakt.
Ook de plannen die als spin-off van 
Schiphol voor dit gebied mogelijk in de 
toekomst op stapel staan, zouden ons 
kunnen aangaan. Weliswaar is die dreiging 
die daar vanuit gaat niks nieuws maar wel 
iets om onze creativiteit als belangrijkste 
middel op in te zetten.  
Het goede nieuws is dat we in een studie 
in opdracht van de SADC* als kunste-
naarscollectief als medeontwikkelaars 
van het terrein en het gebied eromheen 
gepresenteerd worden.
Ook is de gemeente Amsterdam, net als 
andere grote steden, doordrongen van het 
belang om op een nieuwe manier te kijken 
naar haar culturele waarden. Begrippen als 
Creatieve Stad en Creatieve Klasse vliegen 
over tafel in denktanks en forums.

In het blad Nieuw Amsterdams peil van 21 
januari 2005 wordt het zo geformuleerd: 
“Van de havenarbeider en de kruidenier 
moet Amsterdam het niet meer hebben voor 
haar economische welzijn.
 Van arme kunstenaars, ICT-nerds en 
artistieke Yuppen des te meer. Ook 
hoogopgeleide ʻkenniswerkersʼ zijn welkom 
om de stadseconomie schwung te geven. 
Want kennis en creativiteit zijn de afgelopen 
decennia uitgegroeid tot de belangrijkste 
motoren achter de economische groei”
Ook wordt vanuit het Stadsdeel Slotervaart 
actief nagedacht over de toekomst van het 
gebied grofweg tussen Nieuw Sloten en de 
Nieuwe Meer.
In de Structuurvisie Zuidrand (juni 2005) 
van het Stadsdeel worden vooral de reeds 
aanwezige kwaliteiten van het gebied 
benadrukt. Zo wordt ons terrein een in-
formeel stadsrandkarakteristiek toegeschre-
ven die in grote mate de aantrekkelijkheid 
van het hele gebied bepaalt.
Kortom, redenen genoeg om de uitdaging 
aan te gaan en serieus na te denken over de 
toekomst van ons terrein.

De situatie.
Wij stellen vast dat het in deze eerste 
initiatieffase van groot belang is de juiste 
manier te vinden om de huidige gebruikers 
te betrekken in het denken over de toekomst 
van het Nieuw en Meerterrein.
Nieuw en Meer is een werkterrein waar de 
gebruikers zich kenmerken, als kunstenaars 
en kleine zelfstandigen bedrijfjes, door hun 
grote mate van individualiteit en diversiteit.
 Dat is een bijzondere kwaliteit van het 
terrein waarin naar ons idee ook onze kracht 
schuilt. Die individualiteit maakt het aan de 
andere kant ook moeilijk om gezamenlijk 
doelen te realiseren en te communiceren 
over een gezamenlijke toekomst.

De toekomstclub is op zoek gegaan naar 
een vorm waarin de onderlinge uitwisseling 
en het nadenken over een toekomstvisie 
gestimuleerd wordt.

Nu en 2041
In 1991 kreeg het terrein Nieuw en Meer 
zijn legale status. Wat onder meer in 
hield dat de Stichting Nieuw & Meer een 
erfpachtcontract aanging met Gemeente 
Amsterdam voor de periode van 50 jaar, en 
wel tot november 2041.
Behalve dat dit jaar voor het Nieuw en 
Meerterrein  belangrijk is, lijkt 2041 ons 
een interessant ijkpunt van waaruit we 
over de toekomst in het algemeen kunnen 
nadenken. Het nodigt uit om verder te 
kijken dan de neus lang is. Individuele 
belangen zullen er in dat licht minder toe 
doen.
Dit betekent overigens niet dat er niet ook 
over korte termijnplannen kan worden 
nagedacht. We leven immers nu. De 
toekomstclub wil in de discussie over onze 
toekomst op deze plek de termijn tussen nu 
en 2041 als uitgangspunt nemen.
Met de projecten van het Knooppunt NM 
die op stapel staan dagen we iedereen uit 
om over de toekomst van ons terrein na te 
denken. Het Knooppunt staat open voor 
nieuwe plannen en ideeën die de komende 
35 jaar het gezicht van Nieuw en Meer 
en de leefbaarheid van het gebied zullen 
bepalen. 

Nieuwe Meer  20 augustus 2005

*Studie in opdracht van de SADC (Shiphol Area 
Development Compagny) uitgevoerd door landschap-
sarchitecten bureau HNS te Utrecht, onder leiding van 
Dirk Sijmons, HNS en Rijksadviseur van het landschap.

2

ca 45

presentatie   het manifest

15 september 2005

Het ‘wij’ gevoel. De gebruikers van de Nieuw en 
Meer voelen zich duidelijk een groep, een dorp, 
een gemeenschap, en voelen een gezamenlijke 
identiteit.
Er wordt vooral gewerkt op het terrein, men gaat 
ieder voor zich de buitenwereld in. 
Nieuw en meer zou kunnen functioneren als 
een soort  Indianen reservaat: een openbaar 
voorterrein voor gasten en presentatie, met daar 
achter een het eigenlijke gesloten woon-werk 
terrein.

conclusie / tip / vraag
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Moderatie: Jeanine van Pinxteren, voormalig bestuurslid 
van de Stichting Nieuw en Meer en gemeenteraadslid 
in Amsterdam voor Groen Links, woordvoerder voor 
cultuur.

Maurits de Hoog (stedenbouwkundige dRO)
maakte (i.s.m. Dirk Sijmons) de studie ‘Schiphol City’,   
in opdracht van Schiphol Development Area Company 
(SADC). Over de synergie tussen Schiphol en de 
ontwikkelingsgebieden rond Schiphol. 
http://www.sadc.nl

Robin Brouwer is filosoof. Hij is coördinator van een 
interuniversitaire vakgroep die onderzoek verricht naar 
de ideologie van het neoliberalisme en de gevolgen 
daarvan voor cultuur en samenleving. 

3 

ca 45

lezing het gesprek 1

3 november 2005 

In hun studie voor SADC wordt voor het 
gebied Sloten/Nieuwe Meer/Amsterdamse Bos 
(“Boszicht”) het kunstenaarscollectief aan het 
Nieuwe Meer als één van de mede  ontwikkelende 
partijen van het gebied genoemd

 conclusie / tip / vraag

R.Brouwer signaleert sinds ca. 1990 verhardende 
tendensen in de samenleving veroorzaakt 
door toegenomen individualisering en het 
neoliberalisme.
Hij ziet tekenen van herleving van het collectieve. 
De manifestatie als collectief is belangrijk voor 
de identiteit van de Nieuw en Meer. Ook als 
betrekkelijk kleine speler in ons gebied kun je dan 
een verschil maken tegenover de grote bedrijven 
en projectontwikkelaars. 
Wees niet star, ontwikkel het idee van collectief 
verder. 
Verander je rechtsvorm (in  bij voorbeeld een BV) 
als dat nodig mocht zijn.

 conclusie / tip / vraag

officiele kaart van S.A.D.C. http://www.sadc.nl
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Moderatie:  Arnoud Daalder, bestuurslid van de 
Stichting Nieuw en Meer.

4 

ca 3517 november 2005

lezing het gesprek 2

Adriaan Brouwers. Directeur van Leverage, richt 
zich op joint ventures tussen Zuid-Afrikaanse en 
Nederlandse bedrijven. Als onderdeel heeft Leverage 
zich gespecialiseerd in scenariodenken, afkomstig uit 
de Shell school. Zijn verhaal gaat over strategieën tot 
het ontwikkelen van toekomstscenario’s op momenten 
dat men grote veranderingen verwacht of wenst. Die 
scenario’s worden niet ontwikkeld door discussie 
of argumenten, maar door het ontwikkelen van 
verhalen naar aanleiding van door de groep bepaalde 
vraagstellingen. Voordeel hiervan is dat het machtstrijd 
uitsluit.

Marleen Stikker, is oprichter en directeur van De 
Waag Society, Maatschappij voor oude en nieuwe 
media in Amsterdam. Zij trok diverse initiatieven op 
het gebied van communicatie en technologische 
cultuur, zo als De Digitale Stad. Marleen Stikker 
heeft zitting in het bestuur van het Virtueel Platform, 
Kunsten ‘92, het Stimuleringsfonds voor Nederlandse 
Culturele Omroepproducties en verschillende 
andere organisaties. Zij onderscheidt in haar lezing 
Mogelijkheidsmensen en Werkelijkheidsmensen. 
Volgens Musil bestaan er werkelijkheidsmensen en 
mogelijkheidsmensen. De mogelijkheidsmensen hebben 
‘het vermogen om alles wat zou kunnen bestaan, te 
denken (…) en hechten niet méér belang aan dat wat is, 
dan aan dat wat niet is’

Adriaan Brouwers raadt aan:
“Vindt uit wie je bent en wat belangrijk voor je is.”

 conclusie / tip / vraag

Marleen Stikker: Hecht niet aan dat wat is.
Ook als je niets wilt veranderen moet je een keuze 
maken. 
Houdt initiatief. “You can’t predict the future, you 
only can create it”
 

 conclusie / tip / vraag
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Moderatie: Jeanine van Pinxteren. Wies Sanders. Planoloog/urbanist, bestiert samen met 

Luuk Boelens het ontwerpbureau Urban Unlimited in 
Rotterdam. Zij vertelt over de geschiedenis van diverse 
grote kraakpanden, atelierterreinen en vrijplaatsen in 
Nederland en andere Europese landen. Verder spreekt 
zij over de creatieve omgang met stedelijke planning. Zij 
laat enkele voorbeelden zien waar Gemeenten steeds 
meer overtuigt zijn van het belang van aanwezigheid 

van kunstenaarsclusters in de stedelijke omgeving, en 
daar hun medewerking aan verlenen. Zij heeft ook een 
kaart van de Sociale Netwerken van organisaties voor 
junks en zorg in Rotterdam opgesteld. Het netwerk 
bleek zich te centreren rond de Pauluskerk; deze eruit 
halen was de ontmanteling van het hele netwerk. 

5

ca 3018 januari 2006

het gesprek 3

Zorg ervoor een gesprekspartner te zijn waar men 
niet omheen kan en neem initiatief.
 Een kaart maken van de sociale omgeving en 
alle denkbare connecties en verbindingen van 
NieuwenMeer?
 

 conclusie / tip / vraag

netwerkkaart Rotterdam, urban unlimmited

lezing
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Moderatie:  Arnoud Daalder

6

ca 359 februari 2006

het gesprek 4lezing

De positie van Nieuw en Meer is mede door onze 
afgekochte, langdurige erfpacht bijzonder sterk.
 

 conclusie / tip / vraag

Doe een workshop over het zelfbeeld van Nieuw 
en Meer en de openbare ruimte met behulp van 
het procédé van Mental Mapping.
De vrijheid kan groter worden als je een 
regelmechanisme bedenkt voor het periodiek vrij 
krijgen van deze ruimte. 
Planologie van niet fysieke maatregelen! B.v. door 
projecten, manifestaties 

 conclusie / tip / vraag

Kathrin Wildner. Stedelijk antropoloog, mental 
mapping. Over het gebruik van openbare ruimte en de 
voortdurende onderhandeling tussen ruimtegebruikers. 
Als voorbeelden liet zij onderzoeksprojecten zien op het 
grooste plein van Mexico Stad en in Kalsruhe. 
Op het terrein van Nieuw en Meer is de diversiteit 
de kracht. De chaos is zelforganiserend en deel van 
de identiteit van het terrein. Door de vrijheid slibt de 
openbare ruimte dicht.

Jaap Draaisma. Planoloog stadsontwikkeling 
cultuurpanden. Praktisch verhaal over onze positie in 
Amsterdam: politieke welwillendheid i.v.m. belang van 
creatieve industrie. 

http://raumfragen.hfg-karlsruhe.de/ http://www.vrijeruimte.nl
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Stichtingsbestuur
Tijdens een bijzondere Stichtingsvergadering wordt over 
de toekomst van de organisatie gesproken. 
Belangrijk onderwerp is de bestuurlijke taakverdeling 
tussen de Vereniging Niks Minder, het Dagelijks Bestuur 
en de Stichting Nieuw&Meer.

7 

9

overleg

april 2007

kasteelbeheer

De Stichting kan alleen de verantwoordelijkheid 
aan als de Vereniging goed werkt.
Coördinator voor administratieve organisatie 
aanstellen.

 conclusie / tip / vraag
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Workshop onder leiding van stedelijk antropoloog 
Kathrin Wildner

Mental mapping
Mental maps maken zichtbaar  hoe mensen hun 
omgeving, herinneringen en ervaringen waarnemen en 
organiseren.

Zichtbare en onzichtbare elementen van de stedelijke 
ruimte zijn .

paden: 
straten, trottoir ,sporen en andere kanalen waarin 
mensen zich bewegen
randen: 
ervaren grenzen  die de ruimte structureren
zo als muren, gebouwen, heggen kustlijnen etc.

gebieden / zones: 
delen van een gebied die zich onderscheiden door een 
bepaalde identiteit , karakter, topografie, vormen etc.
knooppunten: 
focuspunten, plekken, kruisingen, kooppunten, hubs , 
beslissingspunten, toegangen.
landmark :
in het oog springende identificatie objecten / punten, 
referentie punten, oriëntatie punten.

8 

15

workshop mental mapping

20 / 21 mei 2007

1 Kaart van Nieuw en Meer
Groot terrein met 3/4 zones ( magazijnen achter - / middenterrein,) met 
min of meer de zelfde afmetingen, het voorterrein staat alleen op sommige 
kaarten van N&M.
Ondanks dat de zones min of meer de zelfde afmetingen hebben, is de 
grootte in de perceptie sterk afhankelijk van waar het eigen atelier zich 
bevindt.
De meeste kaarten concentreren zich op de gebouwen en voorzieningen 
zoals de trappen.
Er is geen centrale ruimte.
De omgeving van het gebied is water en groen, werkt als ecologische grens.
 

2 Kaart van de  favoriete plekken
De kaarten laten veel groen en water zien, de plekken hebben uitzicht.
Een deel van de favoriete plekken bevinden zich buiten het terrein  aan het 
Nieuwe Meer
Een ander deel zijn kleine verstopte, persoonlijke plekken, “thuis”    ( tafel 
stoel etc.) het eigen atelier.
Alleen een klein aantal kaarten laat een gemeenschappelijke plek als favoriet 
zien

3 Kaart  van conflicten
Conflicten zijn vaak als plekken aangegeven 
Er is veel dynamiek tussen zones binnen en buiten de gebouwen en 
werkplekken
Veel conflicten tussen privé en collectieve ruimte. Alle conflicten spelen 
zich buiten af. In de gebouwen zijn geen conflicten.
De kaarten van de conflicten provoceren een discussie over het gebruik en 
de toe-eigening van collectieve ruimte. ( parkeren opslag, afval natuur)
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5 Kaart van het buiten en N&M 
De buitenwereld is min of meer door abstracte elementen uitgebeeld, 
functioneel. ( consumptie, infrastructuur, werk, recreatie, etc. )
De buitenwereld is belangrijk, maar de relatie met het buiten word heel 
verschillend ervaren door de mensen van Nieuw en Meer. 
Er zijn creatieve invloeden zowel van binnen naar buiten als ook van buiten 
naar binnen.
Buiten kan een  winkelcentrum dichtbij, of  het vliegveld om op vakantie te 
gaan, zijn. Zelfs de ruimte buiten ʻmijnʼ hoofd kan als buiten worden gezien.

6 Kaart van de  „globale“ relaties
Abstracte kaarten ( netwerken, dynamische punten geometrische vormen)
Ruimte als ruimte van relaties
Buiten zijnde voorwaarden voor werk, productie en infrastructuur

7 Kaart van de wording
Beweging  dynamiek veel verschillende richtingen. 
Interactie tussen mensen onder elkaar en met de gebouwen. 
Verschillende wegen om de ruimte te veranderen.
beelden van gemeenschappen. 

4 Kaart van Interactie
De meeste  interactie / bewegingen vindt plaats tussen de ingang van het 
terrein en de eigen werkplek. 
Interactie tussen werkplekken is functioneel en gaat over hulp, gereedschap 
en advies.
Interactie met buiten N&M ( post, internet...)
Er zijn een aantal plekken voor interactie  / samenkomen  ( water) 

8 

15

workshop mental mapping

20 / 21 mei 2007
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Binnen / zelf - identificatie 
Nieuw en Meer heeft de karakteristieken van een klein 
dorp in een urbane omgeving. 
De meeste mensen kennen elkaar 20 jaar of langer, er 
bestaat een gemeenschap en eensgezindheid over de 
geschiedenis.
Ook al zijn er verschillen in de vorm van leven, de 
gemeenschap is in het algemeen homogeen wat leeftijd, 
sociale achtergrond, etniciteit, politieke en sociale 
positie betreft. Dit kan tot een zekere statische situatie 
op de Nieuw en Meer leiden
Er bestaan een aantal ‘oude krakerscodes’ van 
anarchistisch en collectieve ideeën over het vermijden 
van regels en grenzen. Maar feitelijk zijn er juist een 
heleboel ongeschreven regels over de ruimte en 
interactie onder elkaar. (b.v. over het besteden van 
tijd aan het collectief, het niet privé toe-eigenen van 
collectieve ruimte etc.)  
Het probleem dat daaruit voortkomt is dat als de ruimte 
van iedereen is, zich niemand  echt verantwoordelijk 
voelt 
Nieuw en Meer wordt van binnen als ‘knooppunt’ gezien 
waar individuen werken en wonen en gezamenlijk een 
netwerk vormen. 

Definitie van ruimte 
Nieuw en Meer is beschreven als „ vrije ruimte “, waar 
dingen mogelijk zijn die in een ander context niet 
mogelijk zijn. 
Maar  „ vrije ruimte “ is niet echt duidelijk een gedefin-
ieerd begrip. Het zou zinvol zijn om eens over dit begrip 
na te denken en in beeld te brengen wat “vrijruimte voor 
de mensen bij Nieuw en Meer echt betekend.

Territoria 
Wat de ruimte betreft is er een sterk begrip van 
territorium en toe-eigenen van ruimte door individuele 
personen.
Er zijn een aantal zichtbare en onzichtbare grenzen 
tussen privé en openbaar / collectieve ruimte. 

Er zijn verschillende interesses / conflicten over 
parkeerruimte, groenruimte, opslagruimte, en ruimte 
voor afval.
Deze conflicten lijken zich eerder in de sociale ruimte 
af te spelen, dan in de fysieke ruimte. Eigenlijk is 
er genoeg ruimte op het terrein van Nieuw en Meer 
voor de verschillende belangen. De conflicten komen 
voort uit verschillende visies en ideeën over Nieuw en 
Meer en zijn eerder een kwestie van communicatie en 
onderhandeling dan van ruimtegebrek

Lege ruimte
Tijdens de workshop ontstond een discussie over het 
leeg laten van collectieve buiten ruimte. 
 Maar bestaat lege ruimte eigenlijk wel? Als de ruimte  
leeg moet blijven, heeft deze veel meer controle en 
regels nodig dan de rest van de ruimte. 
Wie bepaalt wat leeg is en wie organiseert het (tijdelijk) 
gebruik?

Binnen – buiten 
Ook al rukt Amsterdam op, er is geen echte bedreiging 
van buiten af. Nieuw en Meer is zelfstandig en op een 
bepaalde manier autarkisch. 
Het ligt op een hele goede locatie. Een beetje verstopt 
en net buiten de stad.
Op dezelfde manier is het ook niet zo toegankelijk. Een 
beetje ver weg en verstopt, met een hek eromheen 
en een lange oprit. Bordje bij ingang: Eigen terrein, 
Verboden voor onbevoegden.
Er bestaat een soort statische situatie bij Nieuw en 
Meer. Er mist wat het collectief betreft dynamiek. Er zou 
een discussie moeten gevoerd worden of en hoe Nieuw 
en Meer toegankelijker te maken .

Nieuw en Meer heeft de karakteristieken van een 
klein dorp in stedelijke omgeving.
Er bestaat het gevaar van een behoudendheid 
binnen de groep bewoners. Er mist wat het 
collectief betreft dynamiek
Er bestaan een groot aantal ongeschreven regels.
Nieuw en Meer heeft een groot collectief 
buitenterrein, maar er is ook een sterke drift van 
individuele personen om zich territorium en toe te 
eigenen .
Het zou zinvol zijn om samen het begrip 
vrijeruimte te definiëren en de regels die de 
collectieve ruimte betreffen te communiceren.

 conclusie / tip / vraag

8 

15

workshop mental mapping

20 / 21 mei 2007



 knooppunt Nieuwe Meer    afslag:

 datum:   deelnemers: 
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Tijdens de Open Dagen 2006 kan het publiek op een 
uitvergrote stadsplattegrond van Amsterdam een aantal 
gegevens intekenen. Aan de hand van vragen worden 
plekken en routes op de kaart getekend.

De vragen waren: 
Waar woont u?  Waar werkt u? 
Kent u andere culturele instelling? 
Hoe bent u naar nieuw en meer gekomen?

 Behalve vragen over Nieuw en Meer in relatie tot de 
stad, kan men ook de reden van bezoek aangegeven.

9

ca 80

onderzoek waar ben je hier?

1. /2. juli 2006

De bezoekers van de open dagen van Nieuw en 
Meer komen vooral met de fiets en de auto, een 
enkeling met het openbaarvervoer / lopend.
De meeste bezoekers komen uit het centrum en de 
19de eeuwse wijken
Ook al bestaat Nieuw en Meer al bijna  20 jaar, het 
terrein blijft moeilijk te vinden.
Er bestaat een groot netwerk, dat diep geworteld 
is in de Amsterdamse kunstscène en contacten 
heeft in alle andere ateliercomplexen en 
cultuurplekken van Amsterdam.
De bezoekers van de Open Dagen komen 
voornamelijk voor vertier, inspiratie  en recreatie.
Voor het kopen van kunst komt niemand

 conclusie / tip / vraag
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Workshop onder leiding van Martijn Daalder en Niko 
Koers
.
Een strategische conversatie over wie we zijn en waar 
we heen willen met Nieuw en Meer en waarom. 
Aan de hand van vragen die we ons zelf stellen 
uiteindelijk een conclusie formuleren.

De Scenarioworkshop is uitdrukkelijk geen discussie.

Vragen die o.a. aan de orde kwamen:
-Wie zijn we?
-Wat is onze kracht/ onze zwakte?
-Wat zouden we willen zijn?
-Willen we dat voor ons zelf of voor toekomstige 

kunstenaars in algemeen?
-Welke externe ontwikkelingen komen op Nieuw & Meer 
af?
-Hoeveel impact zullen die hebben en hoe snel gaan die 
zich voordoen?

10   scenario denken

18 september 2006 20

workshop

Vraag: Wat is onze kracht ?

Veel kennis en expertise
Eigencultuur
Enorm netwerk, sociaal en kunst.
Diversiteit.
Veel gemeenschappelijke /openbare ruimte
Onafhankelijk/ autonoom.
Goede organisatie met hoog intern draagvlak.
Ecologische positie met erkenning.
Ruimte voor individueel initiatief.
Schaalgrootte.
Bereidheid tot professionalisering
Bereidheid tot verandering.

Vraag: Wat is onze zwakte?

Weinig bundeling van krachten en energie.
Inhoudelijk zeer divers.
Weinig discours over eigen werk.
Gewoonterecht en gedogen. Sociale normen dominant.
Verandering kost energie.
Nimby (Not in my backyard)
Homogene groep.
Geïsoleerd.
Versplintering, viavia communicatie.
Bovengrens investering in tijd in de commissies.
Autowrakken en zooi.
Gesloten groep.
Veeleisend terrein.

Wat zijn wij?

Vraag:  Wat zijn wij ?

Uniek, 
eco, 
groot 

geïsoleerd 
terrein

Wij bieden 
economische 
AUTONOMIE

 voor kunstenaars 
(of voor ons?)

Veerkrachtig, 
gemeenschap, 
cultuur
(intern)

wonen
en 

werken

wantrouwen /
 gebrek aan
communicatie

Versplintering
(extern)

PRO
FES

SIO
NAL

ISE
RIN

G

IS GAANDE
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Vraag: Wat moeten we de komende 3 jaar allemaal 
doen om A of B te bereiken?

A
Portable ateliers op basis van tijd. 10 jaar, 2 jaar, 1 jaar, 
7 dagen.
Productiehuis met expertise.
10 gastateliers bouwen. 
Nieuwe cantina/restaurant.
Onderzoekscentrum voor ecologische equivalent van 
60 miljoen passagiers (Schiphol) en bijbehorende 
vliegbewegingen.
Prijsvraag uitschrijven voor nieuwe ateliervormen. 
Ecologisch, technisch en innovatief.
Plek creëren voor nieuwe kunstvormen, slow art, 
experimenten.
 
B
Joop van de Ende inschakelen.
Tv station oprichten, de Nederlandse Arte.
Een platenlabel, een merknaam, foundation.
Kunstlaboratorium van de Delta Metropool.
Skyhigh hoogbouw.

10   scenario denken

20

workshop

Vraag: Wat zouden we willen zijn? 

Nieuw en Meer over 20 jaar.
Centrum voor uitwisseling, expertise en debat binnen 
culturele leven van Amsterdam.
Ontwikkelen van nieuwe bouwvormen voor 
atelierruimte, voor langdurige of zeer kortstondige 
kunstprojecten.
Dat natuur en ecologisch beheer een grote rol spelen.
Atelierruimte voor rust en concentratie.
Klooster/eiland
Kunstvulkaan spugend over de hele wereld.
Culturele mainport naast Schiphol.

De volgende twee uiterste kregen meeste stemmen:

A: Een op de toekomst gericht atelier en 
kunstenaarsgemeenschap die het experiment en 
duurzaamheid omarmt
. 
B: De bruisende nieuwe culturele mainport van 
Amsterdam, Randstad, Nederland, Wereld.

18 september 2006
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Vraag : Willen wij deze stappen dan ook nemen?

Voor A:  
Ja, dat sluit aan bij wat we zijn, biedt veel kansen, het is 
interessant en zou ons zeer profileren
.

Voor B:
Nee niet echt. Het ligt niet in het verlengde van wat 
we zijn ook al zouden we het kunnen opzetten. De 
moeilijkheden liggen vooral bij de exploitatie van 
een dergelijke onderneming. We hebben veel ideeën, 
uitvoeren is iets anders.
 

10   scenario denken

20

workshop

Nieuw en Meer is een autonoom ateliercomplex en 
wil dat ook blijven
Een ateliercomplex ook voor toekomstige 
kunstenaars, dus niet alleen voor ons zelf maar 
voor kunstenaars in het algemeen. 
N&M wil niet een culturele mainport zijn, die zich 
voornamelijk manifesteert door de exploitatie van 
culturele activiteiten.
Maar N&M is dé plek voor het ontwikkelen, 
bouwen én exploiteren van nieuwe ateliervormen.
Dé plek voor nieuwe ateliervormen vergt een 
verdere slag: wat bedoelen we ermee, wat kan het 
inhouden, zijn er al ideeën, wat zijn de denkbare 
vormen?
De toekomstclub komt met een voorstel over hoe, 
wat, wie, kalender, organisatie en communicatie.
 

 conclusie / tip / vraag

18 september 2006
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Tijdens een bijeenkomst in ‘t Trefpunt worden alle 
voorafgaande stappen nog eens samengevat en in 
een multimedia lezing aan de gebruikers van N&M 
voorgelegd

De samenvatting eindigt met de presentatie van een 
serie mogelijke ateliervormen in beeld en woord.

Aansluitend wordt er gediscussieerd.
 

11 

11 januari 2007 ca 35

presentatie tot nu toe en dan

De werkgroep Toekomst NenM is van plan om 
de mogelijkheden van nieuwbouw  serieus te 
onderzoeken.
Plannen kunnen alleen gemaakt worden na een 
grondige studie van de infrastructuur en van de 
gemeenschappelijke ruimten van het terrein.
Niet alleen fysieke plannen kunnen helpen het 
terrein te structureren.
Maak een structuurvisie voor het terrein.
Maak een verslag van de het proces tot nu toe.

 conclusie / tip / vraag
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Werkatelier Structuurschets. September 2007.
Een aantal studenten planologie, stedenbouw, 
landschapsarchitectuur, alsmede specialisten openbare 
ruimte worden gevraagd om in de vorm van een 
werkatelier tot een structuurschets te komen.
Taak van dit werkatelier is het maken van een 
ruimtelijke analyse van het Nieuw en Meerterrein 
en het opstellen van een structuurschets voor een 
betere inrichting van het terrein. Hierbij moet er 
ruime aandacht zijn voor het genereren van een 
aantal principiële indelingsalternatieven. Dit kunnen 
ruimtelijke alternatieven, maar ook gebruiks- of 

beheersalternatieven zijn. 
Vervolgens het maken van een structurele 
inrichtingsschets: de structuurschets Nieuw en Meer.

Inhoud structuurschets:
- Een beter gebruik en ontsluiting van het huidige terrein 

mogelijk te maken. Wat betreft het gebruik, is het 
parkeren een belangrijke issue.

- Uitspraken doen over de inrichting (materialisering, 
makkelijk beheer, manifestaties) openbare ruimte en 
uitstraling daarvan. 

- Ruimte vrij te maken voor manifestaties en 

kunstwerken in de buitenlucht.
- Duurzaame ecologische waarden van het terrein 

stimuleren. Voor het achterterrein de mogelijkheden 
onderzoeken om voor een dergelijk klein gebied een 
padensysteem in te voegen. 

- Bebouwingsmogelijkheden te scheppen voor 
experimentele en nieuwe vormen voor ateliers.

- Mogelijk meer gebruik maken van het water van de 
Haarlemmerringvaart (passanten) en het Nieuwe 
Meer.

12 

ca 15september 2007

  structuurschetsworkshop

Voor de resultaten van de workshop en de 
structuurschets meer informatie over de 
structuurschets zie

 http://www.nieuwenmeer.nl/structuurschets

 conclusie / tip / vraag
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toekomstoverleg   oog van de orkaan

21 juni 2008

Aanleiding:

Het Nieuw en Meerterrein is onderdeel van 
Stadsdeel Slotervaart. De omgeving kenmerkt zich 
door grote economische belangen en bijbehorende 
bouwontwikkelingen. Het vertegenwoordigt echter  ook 
belangrijke natuur- en ecologische waarden. Het NM 
terrein ligt hierin als een verscholen eiland (letterlijk 
door haar ligging op een schiereiland) waar weliswaar 
hard wordt gewerkt maar waarin vergelijking met de 
directe omgeving een zekere landelijke rust behouden is 
gebleven.
Wij zien ons terrein als een eigenzinnige luwteplek in 
een dynamisch gebied.
Met dat besef leek het ons de hoogste tijd om eens 
kennis te maken met de Orkaan om ons heen, en vice 
versa.  Door dit debat op ons terrein te organiseren en 
de rol van gastheer op ons te nemen plaatsen we ons 
voor één dag in het middelpunt, het Oog, daarvan.

Dirk Sijmons
Landschapsarchitect bij Bureau HNS in Utrecht en 
voormalig  Rijksadviseur  voor het Landschap.
 Hij opende het debat met een verhaal wat gebeurt 
er op wereldschaal en hoe kan er op lokaal niveau 
geanticipeerd worden op toekomstverwachtingen. 
Vergelijkingen die hij aan de hand van veel 
beeldmateriaal maakte tussen verschillende grote 
luchthavensteden zoals Chicago werkten verfrissend en 
relativerend.

Niko Koers 
Voorzitter van Stichting Nieuw en Meer, deed 
verslag van de toekomstverkenningen en plannen 
van Knooppunt Nieuwe Meer. Knooppunt NM is een 
orgaan binnen het Nieuw en Meer complex dat zich 
de afgelopen jaren heeft bezig gehouden met het 
ontwikkelen van toekomstplannen en visies op het 
terrein. Op de Nieuwe Meer is een structuurschets 
opgesteld over de richting waarin Nieuw en Meer zich 
wil ontwikkelen.

 Peter Hoogervorst. 
Stelling van Amsterdam, Provincie Noord Holland, 
heeft verteld over de historische betekenis van 
het schiereiland en de betekenis ervan voor de 
watervoorziening voor de steden binnen de Stelling van 
Amsterdam: Amsterdam en Zaanstad.

Jeroen Boomgaard. 
Lector Kunst en Publieke Ruimte. Verbonden aan de 
UVA Amsterdam en de Rietveld Academie. Onlangs 
verscheen van zijn hand: Highrise-common ground. 
Over kunst en vormgeving in openbare ruimte, kunst 
en stedenbouw, specifiek Zuid-as. In zijn bijdrage 
gaf hij zijn visie op de rol van de kunst en van de 
kunstenaar temidden van de huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen.

Gespreksleider,  Martijn Daalder.

Doel:
 
Met diverse partijen uit de buurt, zowel bewoners als 
bedrijven en bestuurlijke instanties in een informele 
kennismaking van gedachte te wisselen over de 
toekomst van deze buurt. 
De volgende vragen zouden aan de orde komen: 
Wat voor buurt zijn we? Wat speelt er? Wat zijn de 
plannen/wensen/angsten?
Zijn er gelijke ambities. Belangen en/of tegengestelde 
belangen?
Er worden geen besluiten genomen.

Om het debat op gang te brengen waren een aantal 
sprekers uitgenodigd:
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Arjan Karssen, architect. Hij heeft de structuurschets N 
+ M begeleidt.
Gespecialiseerd in ruimtelijk en industrieel ontwerp in 
publieke domein.
Prof. Arnold Reijndorp. Stadssocioloog Rotterdam.
Marion Jonk, coördinator Cultuurvorming en onderwijs, 
Koers Nieuw West.

Diverse huurders en oud-huurders van het Nieuw 
en Meerterrein en bewoners van de Sloterweg en 
Nieuw Sloten. 

13 
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Het debat vond plaats in een grote tent op het 
voorterrein. Gedurende de hele middag waren er op 3 
schermen beelden te zien van de buurt: van Schiphol, 
Sloten, Amsterdamse Bos tot aan Zuid-as.
Er was voorzien in een zeer gastvrije catering waar 
iedereen verrukt over was.
Het debat is intergraal opgenomen op video. Aan een 
compilatie van dit materiaal wordt nog gewerkt.

De opkomst was, gezien het feit dat  dit debat op een 
vrije zaterdag plaatsvond, boven verwachting hoog, er 
waren ongeveer 70 mensen. In de tent was het vol en 
heet. Behalve de bovengenoemde sprekers  en waren 
er de volgende buren aanwezig:

Ruud Bergh, directeur SADC (Schiphol Area 
Development Company). Ons terrein is genoemd in een 
studie van de SADC uit 2005, uitgevoerd door HNS Dirk 
Sijmons. 
Maurits Schaafsma., Ontwikkelingsplanoloog, Schiphol 
Group
Pieter van der Horst., Schiphol Real Estate, oa. 
betrokken bij ontwikkeling van golfterrein aan de 
overkant van de Ringvaart. 
Ineke Ketelaar, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening 
Stadsdeel Slotervaart 
Vereniging Oeverlanden Blijven ,Daphne de Wijs en 
Niko Jansen
Kraakpand Rijkshemelvaart aan de Oude Haagseweg 
met gebouwen vlak langs de A4.
Rob Verdegaal en Patricia de Ruiter.  
Woningstichting Rochdale. Hubert Möllenkamp. 
Directeur. 
Rochdale is bezig plannen te ontwikkelen voor Hotel en 
recreatiewoningen op de kop van het schiereiland aan 
het Nieuwe Meer.
Jaap Schoufour (broedplaatsen Amsterdam) 
ARS, Eveline Eshuis voorzitter Amsterdamse raad 
voorStadsontwikkeling) 

Platform 21. Dewi Pinathi of vervanger.
Platform van de 21 ste eeuw voor design, mode en 
kunst in de verbouwde St. Nicolaaskerk aan de Prinses 
Irene straat (Zuidas) 
Virtueel Museum Zuidas. Lotje Pasteuning en Henk 
de Vroom 
Groene As. Provincie Noord Holland., Nora Koppert. 
Programmacoordinator.  
NM maakt onderdeel uit van de Groene As. Dit heeft 
consequenties voor bv onze oeverbeschoeiing en het 
ecologisch beheer van ons terrein.
Rosetta Spadaro. Dienst maatschappelijke 
Ontwikkeling Amsterdam
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vertegenwoordigd en toonde zich enthousiast over dit 
initiatief. Kleinere partijen zoals bedrijven van het Rieker 
Business Park bleken minder interesse te hebben om 
hun vrije zaterdag aan een dergelijk debat te spenderen. 
Tijdens het debat werd duidelijk dat de vermeende 
tegenstrijdigheden tussen ons en de omliggende 
partijen (economisch en ecologisch) elkaars belangen 
niet in de weg hoeven te staan.
Er werd daarentegen zelfs gesproken over een 
samenwerking die de verschillende ideeën, wensen en 
belangen zou kunnen bundelen.
Het initiatief voor dit toekomstdebat werd algemeen door 
de aanwezigen zeer enthousiast ontvangen. Van diverse 
zijden werd de wens uitgesproken om met elkaar in 
contact te blijven over de verdere ontwikkelingen en 
ideeën voor dit gebied. Deze vervolgcontacten zijn 
inmiddels al ruimschoots tot stand gekomen en benut 
tijdens de architectuurmanifestatie Atelier Malkovich.
Oog van de Orkaan en de uitstraling van Atelier 
Malkovich hebben er deze zomer voor gezorgd dat het 
Nieuw en Meer terrein weer duidelijk op de kaart staat. 
Wat ons betreft is hiermee een weg in geslagen die 
bepalend kan zijn voor de toekomstontwikkelingen van 
dit deel van de stad.

Wij danken de SADC en het Stadsdeel Slotervaart voor 
hun financiële bijdrage aan dit initiatief.

Aansluitend op het debat was iedereen uitgenodigd om 
aan te schuiven bij het Culinair Lint dat op het terrein 
plaatsvond.
Het Culinair Lint, manifest over de tendens in de 
kunstwereld om te behagen, werd georganiseerd in het 
kader van ons twintig jarig bestaan. 40 kunstenaars 
van zowel het terrein als daarbuiten presenteerden hun 
visie op “eten en gegeten worden ofwel het behagen 
en onbehagen in de kunst”.  De bezoekers konden een 
avontuurlijke weg afleggen langs een gedekte eettafel 
met een lengte van circa 700 meter.  Op verschillende 
plekken kon men aanschuiven en verrast worden door 
culinaire genoegens en ongenoegens.

Het idee om beide activiteiten samen te laten vallen op 
één dag ontstond aan het begin van dit jaar. Hoewel 
de ideeën en de organisatie van de twee activiteiten 
in verschillende handen waren, bleken ze elkaar 
goed aan te vullen. Het Knooppunt Nieuwe Meer dat 
verantwoordelijk is voor de organisatie van het Oog van 
de Orkaan was verheugd haar gasten na afloop van 
het toekomstdebat werkelijk iets unieks aan te kunnen 
bieden. 

We zijn erin geslaagd om een serieuze groep 
belanghebbenden en geïnteresseerden bijeen te krijgen. 
Ook grote partijen uit de buurt zoals SADC, Schiphol 
Group en Groen As Provincie Noord Holland waren 

Grote partijen  zoals SADC, Schiphol Group en 
Groen As Provincie Noord Holland tonen interesse 
voor ons initiatief.
De kleinere partijen zoals bedrijven van het Rieker 
Business Park bleken minder geinteresseerd in het 
toekomst debat
Tegenstrijdige belangen tussen ons en de 
omliggende partijen (economisch en ecologisch) 
hoeven elkaar  niet in de weg te staan.
Van diverse zijden werd de wens uitgesproken om 
met elkaar in contact te blijven over de verdere 
ontwikkelingen en ideeën voor dit gebied. 
Oog van de Orkaan, het Culinai Linten de 
uitstraling van Atelier Malkovich hebben er deze 
zomer voor gezorgd dat het Nieuw en Meer terrein 
weer duidelijk op de kaart staat. 

 conclusie / tip / vraag


