


Kop Landtong 
Nieuwe Meer,

Schiereiland van 
mogelijkheden.

HET IS 2026   Amsterdam heeft in de afgelopen 10 jaar 100.000 
nieuwe inwoners mogen begroeten, de metropoolregio een half miljoen en de trek 
is er nog lang niet uit. Aan de voormalige stadsrand, in het oog van de orkaan, ligt 
het stadspark Kop Landtong Nieuwe Meer. 

Deze kuststrook van de vroegere binnenzee, Haarlemmermeer, is een open source, 
een werkplaats voor de culturele ondernemer. 
Er valt van alles te beleven: Land Art, natuurconcert, een varend bos, een klank-
fi etspad, openlucht evenementen en experimenten. De ring van het Stadspark 
om de Nieuwe Meer sluit zich op de Landtong met de zelfvarende Bospont naar 
het Amsterdamse Bos. Er heeft zich een ‘wereldplek’ ontwikkeld waar tot ver over 
onze grenzen over gesproken wordt. 
Cultuurpark Kop Landtong Nieuwe Meer heeft zijn identiteit 
te danken aan de creativiteit en het ondernemerschap van 
het kunstenaarscomplex Nieuw en Meer en vele ondernemers 
uit het netwerk van Amsterdam. 



Een toekomstvisie die wij met onze kennis, ervaring, 
ondernemerschap en verbeeldingskracht werkelijkheid 
kunnen maken. 
Het kunstenaarscomplex Nieuw en Meer is al 28 jaar gevestigd op de Kop Landtong Nieuwe Meer. 

In de loop der jaren was Nieuw en Meer meerdere malen de bron van nieuwe evenementen in 

Amsterdam zoals ‘Absolute Threshold’, de voorloper van Robodock, Cultuurplaats ‘Het Buitenland’, 
voorloper van Blijburg en ‘de expositie Archipel’ waarin kunstenaars drijvende eilanden ontwierpen 
voor op het Nieuwe Meer. Ook in de toekomst kan van Nieuw en Meer een creatieve en opzienbarende 

bijdrage aan de vormgeving en invulling van het Stadspark en de ontwikkeling van de Landtong 

worden verwacht.

Dit boekje laat kansen zien om de Landtong een bijzondere en onvervangbare plaats te geven in 

het Stadspark Nieuwe Meer, maar ook in de stad als geheel. Juist aan deze oude randen van de stad, 

zoals NDSM, Westerpark en Blijburg, liggen de mogelijkheden om de grenzen van het mogelijke 

te verleggen en nieuwe ruimte te scheppen. 

De beoogde bestemmingsplanwijziging door Rochdale om een hotel mogelijk te maken op 
de Landtong vernietigt de kansen van de plek en verdrijft de genius loci. Een snelweghotel hoort op 
deze plek niet thuis. De Kop Landtong Nieuwe Meer heeft het in zich een levend laboratorium te worden 

van de stadscultuur van de toekomst waarin beleving, natuur, recreatie, beweging, voedsel, kunst en 

water met elkaar verbonden worden.           

           namens de Vereniging en Stichting Nieuw en Meer  
   

'Samen kunnen we 
een wereldplek creëren voor 

een nieuwe generatie die 
bijdraagt aan de toekomst 

van Amsterdam.'
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Kunst en circulaire stromen van energie, voedsel 
en bouwmaterialen gaan zeer goed samen! De kunstenaars van 

Nieuw en Meer kunnen op deze prachtige plek een mooie toekomst-visie 
van een circulaire rijke wereld neerzetten! Ik steun ze van harte.

Pauline Westendorp, initiatiefnemer van Wij krijgen Kippen,

ondernemerscoöperatie NEWNRG en energiecoöperatie Zuiderlicht.
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Het creëren van meerwaarde door 
het koppelen van kansen en mogelijkheden.
Bron: DELVA Landscape Architects.  

De kernwaarde van Kunstenaarscomplex Nieuw en Meer.
Het Stadspark op de Kop Landtong Nieuwe Meer legt verbindingen tussen kunst en natuur, 

met de omliggende gebieden, de bezoekers, de ecologie, het water, de stad en op het gebied van 

energie en duurzaamheid. Verbintenissen die het park tot één geheel en een wereldplek kunnen maken. 

Nieuw en Meer verbindt zich met ondernemers, kunstenaars, wetenschappers en creatieve geesten 

in de wereld om samen deze kernwaarde te realiseren.  

De ideeën en plannen die in dit boekje gepresenteerd worden zijn bedoeld als inspiratie en geven 

een visie op de mogelijkheden en de toekomst van de Kop Landtong Nieuwe Meer.
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Acoustische recreatie 

Composed Nature 
In het bos aan het einde van de Landtong ligt een geluidskunstpark met een grid van bomen 

die door in te bellen een tril of ruiscompositie spelen. Staalplaat Soundsystem en LOLA 

hebben hier een kunstwerk gecreëerd dat van een bos een orkest maakt. 

Met één telefoontje van een bezoeker beginnen bladeren te ritselen en bomen te trillen. 

De natuur als muziekinstrument... een symfonisch park in een gestemde stad.

Klankfi etspad 
Een klankfi etspad loopt over de Landtong richting het Amsterdamse Bos en maakt 

deel uit van de kunstroute en beleving van het rondje Nieuwe Meer. De tegels van 

dit fi etspad liggen in een klankkast en zijn elk gestemd op een andere toon. 

Wanneer je over het klankfi etspad heen fi etst tikken de tegels tegen elkaar en 

ontstaat er een klankcompositie. Door de zingende tegels in een bepaalde volgorde 

te leggen kunnen verschillende fi etsroutes van geluiden gecomponeerd worden.

Ervaar en beleef 
kunst, natuur 

en recreatie.



De Landtong is omgeven door water. De ligging biedt kansen om met gebruik van de Nederlandse kennis 

op het gebied van watertechnieken vernieuwende toepassingen te ontdekken en daarmee te experimenteren. 

Drijven op het water is een wereldwijd bekende specialiteit van Amsterdam en nieuwe toepassingen hiervan dragen 

bij aan de vormgeving van de stad van de toekomst.

Drijvende eilanden 
Drijfl anden, ooit een visioen van RJ Grootveld, hebben een grote toekomst omdat drijfl anden het water in de stad 
optimaal benutten en tegelijkertijd een sterke ecologische functie hebben. Planten die onderop de eilanden 
groeien hebben hun wortels in het water waardoor het zuurstofgehalte positief wordt beïnvloed en de kwaliteit 
van het water verbetert. De visstand wordt versterkt en door zeven te integreren in de eilanden wordt 
het zwerfvuil op het water aangepakt. De eilanden stralen rust uit en accentueren de omringende natuur.

Drijfl anden als publieke functie 
Drijfl anden met publieke functies vinden hun plek op het Nieuwe Meer zoals een restaurant, theater, sauna,
dans en muziekpodium en drijfl anden waarop kleine verblijven gerealiseerd zijn (Vlotel). Drijvende modulaire 
units die op elkaar aansluiten maar ook op zichzelf kunnen drijven en zich kunnen verplaatsen. Zodat de 
drijfl anden mee kunnen ademen met de verschillende seizoenen. Als tegenhanger voor de vele waterscooters 
en speedbootjes op het meer is er de mogelijkheid voor recreanten een drijfl andje te huren.

Mangrove
Loofbomen groeien in betonnen rioolbuizen gevuld met aarde die op de bodem van het meer zijn geplaatst. 
Deze boomeilanden bieden idyllische ligplaatsen aan boten en drijfl anden. Door de overgang tussen water 
en wal wordt de Groene As verbreed en ontstaat een ecologische recreatiezone.
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https://youtu.be/jX50E7ajOZo

De zelfvarende Bospont legt op innovatieve wijze de verbinding tussen de Landtong en het Amsterdamse 

Bos. Het is een varend stukje natuur met pontfunctie voor fi etsers en voetgangers. Een stukje land 

dat je fi etspad verlengt over het water. De Bospont met aan weerskanten bosjes en planten valt weg in 

de natuurlijke wallenkant en de aandrijving geschiedt door middel van elektrische jet motoren met 

een venturisysteem. De Bospont kan onbemand varen omdat GPS en radar verwerkt zijn in het operating 

systeem op het eiland. Je belt in met je mobieltje en de pont start de overtocht…  

Deze onbemande (bos)pont zal de eerste in Europa zijn.





Klimaatbatterij annex restaurant 
Ecologie en innovatie zijn de rode draden in het ontwerp van de Klimaatbatterij waar duurzaamheid, 

recreatie, educatie en een testlaboratorium met elkaar worden verweven. Met innovatieve technieken 

van een ondergronds verwarmings- en koelsysteem wordt de kas op koude dagen verwarmd met warmte 

die is opgeslagen onder de grond. De warme en vochtige ondergrond biedt een ideale omgeving voor 

de plantengroei. De Klimaatbatterij heeft een ontmoetingsruimte waar educatieprogramma s worden gegeven. 

Er is een restaurant waar, met verse producten uit de kas, exclusieve gerechten worden aangeboden. 

Rondom de kas slingeren paden met rustplekken en klimbomen  waar kinderen kunnen spelen.

Permacultuur tuinen 
Permacultuurtuinen zijn inherent aan de visie de Landtong te ontwikkelen met respect voor de natuur en met 

het oog op de stad van de toekomst. De binnen- en buiten tuinen zullen voedsel verzorgen voor restaurant en 

markten en vormen een perfecte setting voor workshops en urban gardening experimenten zoals aquaphonics 

en vertical gardens.

Biotoop en infrastructuur
De natuurlijke biotoop die reeds bestaat op de Landtong loopt door naar de kop zodat de Landtong één geheel 

wordt. De fi ets en wandelpaden worden iets boven de grond aangelegd zodat de bodem ongerept blijft en zich 

natuurlijk kan ontwikkelen. Een extra uitdaging zien we in fi ets- en wandelpaden die over het water lopen. 

Parkeerplaatsen in het gebied worden gereduceerd en verhoogd zodat het regenwater de bodem kan 

bereiken en er een natuurlijke biotoop ontstaat. De auto in het gebied wordt te gast.
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Een Amfi theater in een ovale vorm omringd door een aarden 
wal met daarin gastateliers en ruimten voor gastprogramma’s. 
Het Amfi theater biedt mogelijkheden om naar buiten te treden en ook om de buitenwereld bij ons 

binnen te laten komen. Via Artist in Residence, maar ook via optredens, lezingen, tentoonstellingen, 

workshops en educatieprogramma's. De aarden wal die de arena omringd heeft naast een schoonheid 

ook de functie om geluidsoverlast te voorkomen.

De Kop Landtong Nieuwe Meer is een uniek landschap 
in Amsterdam. Het heeft de potentie een essentieel 
onderdeel te vormen van het rondje Nieuwe Meer: 
een recreatief, ecologische netwerk met passende 
economische programmatie. 
Steven Delva - DELVA Landscape Architects. 
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Land Art is een vorm van Environmental Art 
waarbij kunstenaars ingrijpen in het landschap 
en de natuur in de kunst wordt opgenomen.
De natuur kan gezien worden als 's werelds krachtigste en meest invloedrijke kunstenaar. Balancerend op 

de kruising van kunst en natuur staan Environmental artists die zoeken naar creatieve nieuwe manieren 

om onze relatie met de natuur de herdefi niëren. Environmental Art kan uitdagend, provocerend en 

subliem zijn en communiceert vaak een urgente boodschap die erop gericht is om onze relatie met 

de natuur te verbeteren.

Deze wereldwijde beweging groeit razendsnel en genereert een grote variëteit aan samenwerkings-

verbanden zoals tussen kunstenaars, wetenschappers, educators en landschapsarchitecten.

Land Art en Environmental Art bieden krachtige concepten om anders te kijken en te beleven, 

om te onderzoeken hoe kunst en natuur met elkaar verweven kunnen worden en hoe deze verbinding 

kan bijdragen aan de vormgeving en ontwikkeling van de Kop Landtong Nieuwe Meer.
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Proeftuin O-C-W is de plek voor kruisbestuiving van onderwijs, 
cultuur en wetenschap. Er wordt gewerkt in opdracht van 
universiteiten en hoge scholen en samenwerking gezocht 
met scholen en instellingen in de buurt. 
De oorspronkelijke gebouwen op de Landtong worden getransformeerd naar deze 

nieuwe bestemming voor onderzoek en experiment op de gebieden van educatie, 

cultuur, wetenschap en voedsel. Naast landschapsarchitectuur, ecological art, 

bouwexperimenten, permacultuur en urban farming zijn er ook maatschappelijke 

projecten zoals een restaurant waarin gewerkt wordt met mensen met een beperking 

en culturele projecten op het gebied van muziek, literatuur en dans, moestuinen voor 

scholen, workshops en museumateliers.

De Proeftuin O-C-W zoekt samenwerking op veel verschillende gebieden en zal zorgen 

voor dynamiek en een constante verandering op de Landtong waarbij interactie met 

de omliggende natuur centraal staat. 
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De Creatieve Hub is het creatieve brein, het ontwerp atelier 
en de werkplaats voor de ontwikkeling van de Landtong. 
De Hub is een open werkatelier waar gewerkt en geëxperimenteerd wordt met geavanceerde technieken 

om duurzame verbindingen tussen cultuur, stad en natuur te ontwerpen en te maken. 

De Hub is het kloppend hart van de Landtong.

De Hub biedt werkruimte voor innovatieve stadmakers: kunstenaars, wetenschappers, culturele 

ondernemers en bedrijven uit binnen- en buitenland. Het is ook een open ruimte waar Amsterdammers 

en experts worden uitgenodigd om ideeën, kennis en ervaring met elkaar te delen. 

'Tussen nu en de toekomst ligt het Schiereiland van Mogelijkheden.'



In dit boekje hebben we laten zien dat het geen lege plek is maar een onderdeel van de Hoofdgroen-
structuur met een ecologische waarde, een essentieel onderdeel van het gewenste Rondje Nieuwe Meer. 

De Landtong heeft door zijn ligging en de verbinding met het Stadspark een eigen duurzame kwaliteit 

en ziel waarmee het hele Stadspark naar een hoger niveau kan worden getild. Ons kernbezwaar tegen 

het plan van de Woningbouwcorporatie Rochdale om op de Landtong een hotel mogelijk te maken is dat 

daarmee de bestaande en potentiële kwaliteit van de Landtong vernietigd 

wordt. Een hotel hoort op deze plek niet thuis: het leidt tot onnodige 

verkeersstromen, het tast de natuur aan en het doorbreekt het Rondje Nieuwe 

Meer in het Stadspark. De wijziging van het bestemmingsplan waar Rochdale 

om vraagt dient niet om het hotel zelf te bouwen maar slechts om de grond-

prijs te verhogen zodat een deel van het eerdere verlies op een speculatieve 

aankoop alsnog kan worden goed gemaakt. Dat is niets anders dan voort-

gezette speculatie met andere saus.

De Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) heeft een negatief 

preadvies gegeven op het voorstel van Rochdale omdat de hotel- en parkeer-

functie niet in de Hoofdgroenstructuur passen. Het preadvies van de Advies 

Commissie Ruimtelijke Ordening (ARO) is eveneens negatief en benoemt dat 

een plan voor de toekomst ambitie moet uitstralen en de kansen en unieke 

kwaliteiten van de plek moet benadrukken. 

De Kop Landtong 
Nieuwe Meer is meer 
dan een lege plek die 

geld kost.
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Nieuw en Meer ambieert:
• Een wereldplek voor de stad waar natuur, kunst, cultuur, duurzaamheid, 

 en beleving verbonden worden en ruimte geboden wordt voor ontwerp   

 en uitvoering van experimenten en projecten met het oog op de stad 

 van de toekomst.

Nieuw en Meer realiseert:
• Een geleidelijke ontwikkeling gericht op verbinding van recreatie, natuur en   

 cultuur die past bij de bestemming van een Stadspark voor de Kop Landtong   

 Nieuwe Meer 

Nieuw en Meer streeft naar:
• Een volwaardige invulling Hoofdgroenstructuur 

 (95% Groen in plaats van de 61% die door Rochdale wordt voorgesteld).

• Echte natuur in plaats van window dressing groen: een samenbrengen van   

 biotoop en infrastructuur.

• Gebruik van de duurzame energiebronnen zon, water, wind.

Nieuw en Meer heeft de ambitie:
• Een grote verscheidenheid aan bezoekers te trekken: Amsterdammers, 

 bewoners van West, cultuurtoeristen, nieuwsgierige innovators.

• Een concept te ontwikkelen dat aansluiting zoekt bij de Oeverlanden en het   

 Amsterdamse Bos en op spectaculaire wijze het Rondje Nieuwe Meer afmaakt.

• Te streven naar synergie om mede samen met de Culturele Stelling en het culturele  

 netwerk uit Amsterdam West een wereldplek te creëren voor een nieuwe generatie  

 die bijdraagt aan de toekomst van Amsterdam.

• Het door Rochdale gewenste hotel met een bouwmassa  
 van 11 meter hoog en 237 parkeerplaatsen is te groot   

 en past niet in een bestemming als Stadspark.

• Rochdale wil 39% verharding in plaats van 

 de toegestane 5% verharding voor een Stadspark.

• De plannen van Rochdale hebben geen affi niteit met  
 de locatie, alleen affi niteit met exploitatie.

• Uitvoering van het plan van Rochdale verstoort de   
 leefomgeving, de natuur en het leefklimaat, 

 met name door de verkeersbewegingen.

• Het voorstel van Rochdale sluit niet aan op de ambitie  

 van Amsterdam om Stadsparken te ontwikkelen waarin  

 duurzaamheid een belangrijke rol speelt gericht op 

 een duurzame economie.

• In het plan van Rochdale is niet gezocht naar een   
 verbinding tussen kunst, cultuur, natuur en recreatie. 
• De invloed van kunstenaarscomplex Nieuw en Meer dat  

 2/3 van de Landtong beslaat, ontbreekt vrijwel geheel.

• De realisatie van een groot hotel op de Landtong zorgt  

 voor weinig variëteit in bezoekers.
• In het plan van Rochdale beperkt de recreatie zich tot  

 boten en hotelverblijven.

• In het voorstel van Rochdale wordt het omliggende   
  gebied niet bij de plannen betrokken.
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Foto Jasper Schiphof Grote zeldzame uil gespot 


