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1.  DE OPDRACHT 

 

Kunstenaarskolonie Nieuw en Meer beraadt zich op haar toekomst binnen één van de meest 

dynamische omgevingen van de Amsterdamse metropool tussen de Zuidas en Schiphol. Het duivelse 

dilemma waar de bewoners zich voor gesteld zien, of het wel mogelijk is de autonomie en de eigen 

waarden te behouden door de ontwikkeling van Nieuw en Meer zelf ter hand te nemen, of dat juist 

daardoor de weg naar de overgave aan de institutionele buitenwereld wordt geplaveid, is een 

belangrijke kwestie in deze toekomstverkenning.  

Het dilemma is ‘duivels’ omdat het niet te negeren valt. Het raakt aan vele wezenlijke vragen van 

deze tijd over de positie van de kunst in de maatschappij, de maatschappelijke relevantie, de 

autonomie van de kunstenaar, de verhouding tussen vrijheid en engagement, de kolonisatie van de 

rafelranden van de samenleving door een overheersend economische cultuur. In het intellectuele 

debat kunnen deze vragen nog met een zekere vrijblijvendheid gesteld worden, als het over de eigen 

toekomst gaat van Nieuw en Meer verliest het debat zijn onschuld.  

In het onderzoek dat de toekomstcommissie van Nieuw en Meer zelf onder de titel Knooppunt 

Nieuwe Meer heeft ondernomen, zijn de verschillende uitvalswegen gedegen en met inbreng van 

veel deskundigheid en ‘esprit’ onderzocht. Het terrein, de omgeving en de toekomst voor zover 

kenbaar zijn verkend. Er is door studenten een structuurvisie opgesteld waarin de mogelijkheden van 

nieuwe bebouwing en ecologische inrichting van de buitenruimte worden aangegeven, maar het 

ontbrak aan draagvlak en het dilemma is gebleven. Opnieuw wordt de vraag gesteld: doen we er wel 

goed aan deze weg op te gaan, of zijn er alternatieven? 

Het bestuur van Stichting Nieuw en Meer heeft de Stad bv gevraagd om de Toekomstcommissie bij te 

staan hij het zoeken naar de uitweg. De Stad bv heeft een proces ontworpen waarin de bewoners en 

gebruikers van Nieuw en Meer zelf het heft in handen hebben. Deze zoektocht is zowel een 

verkenning van de buitenwereld, als een internal journey, een afdaling in de krochten van het 

zelfbewustzijn van Nieuw en Meer. Door de behoeften en wensen van de bewoners individueel en 

collectief als uitgangspunt te nemen is een programma opgesteld dat realistisch is en aansluit bij het 

ethos van Nieuw en Meer.  

Nieuw en Meerders bouwen zelf aan hun toekomst en de regie blijft in eigen handen. Het 

ontwikkelen van projecten vanuit de kernwaarden van Nieuw en Meer hebben nieuwe energie 

opgewekt bij een groot deel van de huurders. De grote uitdaging ligt nu in het vasthouden van deze 

energie en inzet van Nieuw en Meer om het terrein te openen.  

 

Dit is het verslag van dit proces: een collectief zelfonderzoek naar het ethos van Nieuw en Meer, een 

spiegel voor de bewoners en gebruikers van het terrein en een toekomstrichting waar Nieuw en 

Meer zelf invulling aan geeft.  

 

Vraagstelling 

 

“Hoe gaat Nieuw en Meer in de toekomst zijn positie bepalen en hoe wordt het gebied interessanter 

voor de metropool Amsterdam?” Dat is de vraag waar Nieuw en Meer voor staat, waarbij de 

werkgroep meer specifiek zoekt naar tussenwegen “tussen een vrij gesloten vrijplaats enerzijds en de 

op commercie en/of rendement gebaseerde broedplaatsvormen anderzijds”.  Hoe kan meer 
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openheid worden geboden en tegelijk voorkomen worden dat de autonomie van het gebied in het 

gedrang komt? 

 

De vraag naar de toekomst van Nieuw en Meer kan alleen door de huurders zelf beantwoord 

worden. Het motto van het Belvedère beleid “behoud door ontwikkeling” is hier van toepassing. De 

kernwaarden van Nieuw en Meer kunnen voor de toekomst behouden worden door ontwikkeling. 

Ontwikkeling is afscheid nemen, vooruitkijken en kantelen. Behoud is kernwaarden benoemen, 

grenzen verkennen en vertrouwen opbouwen.  

De verankering, die in het voortraject van de werkgroep Toekomst Nieuwe Meer is bepleit,  gaat uit 

van bestendiging in de vorm van vastgoed. Dat is het sluitstuk van de toekomstverkenning, maar 

daaraan vooraf gaat een goed en gedeeld beeld over de eigen kernwaarden en een keuze of richting 

van een programma, in onderstaande volgorde:       

 

Ethos    kernwaarden   

Ontwikkeling en openheid   programma 

Autonomie   organisatievorm 

Nieuwe functies  ruimtelijke ingrepen 

Verankering   juridisch/vastgoed 
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2. VOORGESCHIEDENIS TOEKOMSTONDERZOEK 

 

Toekomstwerkgroep 2004 

Uit gesprekken met de gemeente over de erfpacht van het Nieuw en Meer terrein bleek dat de 

kunstenaarskolonie deel uitmaakt van toekomstplannen van de gemeente. Ook andere partijen 

(Schiphol, Stadsdeel Slotervaart) hebben een lange termijn visie voor het gebied waar Nieuw en 

Meer deel van uit maakt. Dit besef gaf destijds een impuls aan de toekomstplannen van de Nieuw en 

Meerders zelf. De lange erfpacht betekent niet dat de gebruikers van het terrein stil (kunnen) zitten 

tot 2041. De omgeving verandert en dat zorgt ervoor dat de Nieuw en Meerders behoefte krijgen om 

hun positie te bepalen.  

In mei 2004 werd de nieuwe Werkgroep Toekomst Nieuw en Meer gevormd. Deze werkgroep, of 

toekomstclub, had als doel om de ideeënstroom voor de toekomst van het terrein op gang te 

brengen. De werkgroep wilde niet zelf plannen gaan ontwikkelen, maar juist de plannen van de 

huurders stimuleren en zelfinitiatief mogelijk maken. Een oproep van de toekomstclub aan de 

huurders om plannen in te sturen leidde echter niet direct tot reacties. Later bleken er wel degelijk 

plannen te bestaan bij huurders, die niet in de discussie zijn betrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knooppunt Nieuwe Meer 

In mei 2005 is Knooppunt Nieuwe Meer gestart. De toekomstclub organiseerde een aantal 

bijeenkomsten onder de noemer ‘Afslagen’. Tijdens deze Afslagen kwamen Nieuwe Meerders aan 

het woord over hun toekomst en werden zij bovendien geïnspireerd door externe input. 

Verschillende experts lieten vanuit hun perspectief (filosofisch, stedenbouwkundig, stedelijk 

antropologisch, planologisch e.a.) hun licht schijnen op de toekomst van Nieuw en Meer. Zij wezen 

op de verschillende invalshoeken waar vanuit men naar de toekomst van het terrein kan kijken.  

Knooppunt Nieuwe Meer presenteerde allereerst een manifest. Het Manifest benadrukte de 

complexiteit van de kolonie. Er is een grote diversiteit aan gebruikers en een hoge mate van 

individualiteit daar het onafhankelijke bedrijvigheid betreft. Er lag dus een uitdaging om alle neuzen 

in dezelfde toekomstrichting te krijgen, omdat de bewoners uiteenlopende belangen bij die 

toekomst hebben. Om tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen zullen gezamenlijke doelen 

gesteld moeten worden was de gedachte. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Schiphol & de Zuidas vanaf het Nieuwe Meer 

 



 6 

De Nieuw en Meerders inventariseerden middels de eerste afslagen hun interne voorstellingen van 

de toekomst en verkenden hun omgeving (de metropool Amsterdam, Schiphol, Slotervaart (thans 

Nieuw West), De Zuidas). Naast deze inventarisatie werd er in de laatste afslagen middels workshops 

‘mindmapping’ en ‘scenario denken’ met gebruikers gebrainstormd over mogelijke 

toekomstscenario’s voor Nieuw en Meer.  

In september 2007 kreeg een groep studenten van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de TU 

Delft de opdracht van de Toekomstclub om in drie dagen een plan uit te werken voor de toekomst 

van Nieuw en Meer. Tijdens Afslag 12 presenteerden de studenten hun ideeën in de vorm van de 

‘Structuurschets Terrein Nieuw en Meer’. De reacties van de huurders op de inhoud van het plan 

waren niet positief. Een aantal Nieuw en Meerders herkenden hun geleverde inspanningen niet terug 

in de structuurschets. De toekomstclub interpreteerde de structuurschets anders: zij raakten 

geïnspireerd om op abstract niveau en buiten de kaders na te denken over de toekomst van Nieuw 

en Meer en namen daarbij de inhoud van de structuurschets minder letterlijk. Met de presentatie 

van de structuurschets bleek dat de huurders en de toekomstcommissie op verschillende niveaus 

over de toekomst nadachten. 

In 2010 heeft het nieuwe stichtingsbestuur besloten om de Werkgroep Toekomst Nieuw en Meer 

meer in te bedden in de stichting, waarmee de werkgroep verder ging als de Toekomstcommissie. 

Verschillende bureaus zijn vervolgens benaderd om op basis van ervaringen elders een advies te 

formuleren voor een gewenste ontwikkelingsrichting van meer openheid, maar met behoud van de 

autonome status. De Stad bv heeft de opdracht vertaald in een zoektocht naar het ethos van Nieuw 

en Meer en een ontwikkelingsrichting die door de huurders zelf ter hand wordt genomen. Daarmee 

komt de oorspronkelijke doelstelling van de Toekomstcommissie weer in het licht te staan.  

 

 

3. AANPAK ZOEKTOCHT NAAR ETHOS NIEUW EN MEER 

 

 De ervaringen van de werkgroep Toekomst Nieuw en Meer en het proces van de 

toekomstverkenning hebben een aantal belangrijke punten blootgelegd. Om te beginnen blijken er 

verschillende opvattingen te bestaan over de gewenste toekomstrichting bij de huurders. Daarnaast 

toont het proces aan dat er een zekere angst of tegenzin bestaat voor verandering. Nieuw en Meer 

wordt gezien als een paradijselijke woon- en werkomgeving dat koste wat het kost behouden moet 

blijven. Elk voorstel tot verandering leidt al gauw tot een oploop van tegenstanders op het terrein. 

Het streven naar consensus geeft een onevenredige macht aan diegenen die alles zo willen houden 

zoals het is. 

  

 Het voortraject heeft geleid tot een aantal principes die leidend zijn geweest voor de aanpak van dit 

onderzoek: 

� De toekomstige ontwikkeling op Nieuw en Meer moet voortkomen uit de kernwaarden van 

het terrein zelf en geen reactie zijn op de behoeftes van de omgeving. Het 

toekomstonderzoek is in de eerste plaats een collectief zelfonderzoek naar de eigen wensen 

en behoeften. 

� De Nieuw en Meerders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen toekomst. 

� De bestaande kwaliteit moet behouden blijven.  
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Deze redenering vraagt om een aanpak die gericht is op het toekomstbeeld van de huurders zelf. De 

volgende activiteiten zijn ondernomen: 

 

1. Diners in de Kantina. Bij aanvang van het project en na elke stap in het vervolgproces is een 

bijeenkomst georganiseerd in de Kantina waarbij een maaltijd is geserveerd. Er is gekookt 

door de toekomstcommissie en de onderzoekers zelf. De informele setting en goede sfeer 

creëerde openhartige en verhelderende discussies over de toekomst van het terrein. 

2. Interviewronde en verblijf van de onderzoekers. Jeroen Saris en Simon van Dommelen 

hebben beiden drie dagen doorgebracht op het terrein en overnacht in een atelier. Opgeteld 

zijn er ongeveer 40 gesprekken gevoerd met bewoners en gebruikers van het terrein.  

3. Internationale expedities. In kleine groepjes zijn Nieuw en Meerders op expeditie gestuurd 

naar Berlijn, Hamburg, het Ruhr-gebied en Londen. Gidsen ter plekke hebben de 

expeditieleden rondgeleid langs locaties met een vergelijkbare problematiek als die van 

Nieuw en Meer. Bij terugkomst hebben de Nieuw en Meerders hun bevindingen 

gepresenteerd aan de rest van het collectief. De expedities gaven de Nieuw en Meerders de 

gelegenheid om buiten de eigen praktijk om te reflecteren op het terrein en gedachtes te 

vormen over de toekomst.  

4. Vergelijkend casusonderzoek. In de praktijk van de Stad bv zijn veel voorbeelden van 

vergelijkbare plekken beschikbaar waaraan Nieuw en Meer is gespiegeld. Daarnaast zijn 

enkele gesprekken gevoerd met stakeholders in de stad.  

5. Vertaalslag in het ethos. Op basis van de verzamelde gegevens hebben de onderzoekers een 

aantal kernwaarden geformuleerd die zijn voorgelegd aan de Nieuw en Meerders. 

6. Workshops. Rond een zevental thema’s zijn groepen geformeerd van huurders die zelf in de 

praktijk invulling willen geven aan de toekomst van Nieuw en Meer. Deze brainstorms en 

presentaties hebben geleid tot concrete voorstellen waarmee direct gestart kan worden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentaties & Workshops 
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4. GESPREKSRONDE 

 

In totaal zijn veertig gesprekken gevoerd met huurders van het terrein. Getracht werd om daarin een 

zo groot mogelijke diversiteit aan huurders aan te spreken, zodat de verscheidenheid aan meningen 

ook tot uiting komen in de resultaten. Citaten uit de interviews zijn verwerkt in een model, om een 

beeld te krijgen van de kernwaarden van Nieuw en Meer. Deze modellen, waarin de uitspraken zijn 

uitgesplitst naar ik, wij, de stad en de wereld, zijn opgenomen in de bijlage. 

 

De dilemma’s van Nieuw en Meer 

De uitkomsten van de gespreksronde lopen ver uiteen. Dat geeft kopzorgen voor de 

toekomstrichting van Nieuw en Meer, maar tevens ongekende mogelijkheden, mits een zorgvuldig 

proces wordt gestart. Hieronder beschrijven we de belangrijkste dilemma’s of tegenstellingen en de 

discussies en tegelijkertijd kansen die deze oproepen. 

 

Open of gesloten 

Er lijken twee kampen te bestaan als het gaat om de openheid van Nieuw en Meer. Verschillende 

huurders hebben hun frustraties geuit over de onmacht om activiteiten te organiseren die een 

aantrekkingskracht hebben op een groot publiek. Een andere groep is bang dat de rust en vrijheid op 

het terrein verloren gaan als de bezoekersstroom toeneemt. 

Bij doorvragen blijkt de weerstand tegen publiek helemaal niet zo groot, mits dit niet ten koste gaat 

van de omstandigheden in het eigen domein, de ateliers op het binnenterrein, en de privé-sfeer op 

het achterterrein. Er zijn nauwelijks bezwaren tegen publieksactiviteiten op het voorterrein, maar 

men heeft liever niet dat groepen mensen in de binnenstraten ‘aapjes komen kijken’.  

 

Individueel of georganiseerd 

De moeite die het kost om Nieuw en Meer te openen naar de buitenwereld heeft een reden. De 

energie van de meeste Nieuw en Meerders is verschoven van het collectief naar het eigen bestaan en 

werk. Sommigen kijken met weemoed naar de beginjaren van het terrein, waarin een collectief 

activisme bestond dat zich vertaalde in allerlei spannende activiteiten. Tegenwoordig wordt er eens 

in de zoveel tijd een tentoonstelling georganiseerd door een bevlogen Nieuw en Meerder, maar zelfs 

de open dagen hebben geen structureel karakter meer. Uit de gesprekken komen verschillende 

verklaringen. Om te beginnen de levensfase waarin de huurders zich bevinden. Het grootste deel van 

de huurders zijn in de beginfase op het terrein komen werken. Veel zijn de veertig gepasseerd, en 

hebben een gezinsleven en carrière opgebouwd. Een veel gehoorde uitspraak: “ik heb het te druk”. 

Toenemende professionalisering is gepaard gegaan aan toenemende individualisering, dat geldt ook 

voor de jongere generaties.  

Een andere veel genoemde reden is het ontbreken van een gemeenschappelijke vijand. Het terrein 

heeft een legale status en er is nauwelijks dreiging uit de omgeving. Integendeel, partijen als Nieuw 

West, Schiphol en de Zuidas staan open voor samenwerking. Een dreiging van buitenaf leidt tot 

collectivisering, een gemeenschappelijke strijd en behoefte om de buitenwereld te tonen wat het 

karakter is van het terrein. Die urgentie ontbreekt.   

Tot slot is Nieuw en Meer ook een terrein van uitersten. In haar bestaan heeft het een bonte 

verzameling individuen aangetrokken. Er wordt soms gesproken over ‘kampen’ al dan niet met 
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overlap: oudgedienden versus nieuwkomers, werkers versus bewoners, ambachtslui versus 

kunstenaars, natuurliefhebbers versus stadsmensen. Opvallend is dat eigenlijk onvoldoende wordt 

beseft hoe rijk deze verzameling individuen is en dat juist de diversiteit een van de grootste 

kwaliteiten is van Nieuw en Meer.  

 

Wonen of werken 

Nieuw en Meer is in de eerste plaats een werkterrein, daar is iedereen het over eens. Over bewoning 

verschillen de meningen. Wonen wordt gedoogd door de gemeente en gebruikers. Bewoners van de 

woonwagens op het achterterrein en enkele ligplaatsen hebben afzonderlijke contracten. Er bestaat 

wel ergernis over het gebruik van ateliers als woonruimte. Wonen oké, maar niet beknibbelen op de 

werkruimte is het standpunt van een flink deel van de huurders. Bewoners voelen zich echter wel 

nauwer verbonden met het terrein. Ze zijn er ’s avonds en ’s nachts en onderhouden goede 

onderlinge contacten. Iedereen kent elkaar en de kinderen eten pannenkoeken op zondag in de 

Kantina.  

Het dilemma en enkele ergernissen zullen blijven bestaan, maar er is voor niemand echt aanleiding 

om hier iets aan te veranderen, zolang het in balans blijft. Wonen hoort erbij, het maakt deel uit van 

de identiteit van Nieuw en Meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst of ambacht 

Er is geen strijd tussen de kunstenaars en ambachtslieden, er wordt samengewerkt en er is overlap 

tussen activiteiten. Sommige huurders hebben het niet gemaakt als kunstenaar of verdienden zo 

weinig met het vak dat ze daarnaast andere activiteiten zijn gaan ontplooien. Zolang er gewerkt 

wordt zal iedereen in zijn waarde worden gelaten. De toenemende professionalisering bij de 

kunstenaars zorgt wel voor discussies over de professionalisering van de organisatie, de rommel in 

de openbare ruimte, het organiseren van manifestaties en het ontwikkelen van een paviljoen. Nieuw 

en Meer is volwassen geworden en dat vraagt om vernieuwingen in de structuur en organisatie. Het 

is echter ook het terrein van andersdenkenden, en ook zij zullen zich thuis moeten blijven voelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Wonen of werken 
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Eigen beheer of van buiten 

Met de gesprekspartners zijn veel discussies gevoerd over het beheer en de programmering op het 

terrein. De zelfwerkzaamheidsdagen worden regelmatig afgekocht door tijdgebrek. De commissies 

worden gevuld, maar de meer vrijblijvende activiteiten, zoals tentoonstellingen of cultuureducatie 

ondervinden een gebrek aan organisatiekracht. Ook het ecologisch beheer laat te wensen over. Er 

gaan veel stemmen op om voor dergelijke activiteiten betaalde krachten in te huren. Een 

programmeur bijvoorbeeld die tentoonstellingen organiseert met Nieuw en Meerders en daar zelf 

fondsen voor werft. Sommigen zijn bereid hier extra huur voor te betalen, maar dat geldt zeker niet 

voor iedereen. Er is ook een zekere trots, dat Nieuw en Meer in staat is om de huren laag te houden 

en toch een gezonde financiële basis onderhoudt.  

 

Natuur of stad 

De nabijheid van de stad wordt gezien als een kwaliteit, maar wellicht nog meer de rust en 

geborgenheid. Sommige gesprekspartners voelen zich soms een beetje eenzaam, iets dat zich vooral 

in de winter afspeelt, dan missen ze de dynamiek van de stad.  

Nieuw en Meer maakt deel uit van de Groene As en het natuurgebied de Oeverlanden en daar is men 

trots op. Toch zijn veel gebruikers redelijk betrokken bij het ecologische karakter van het terrein. Ze 

waarderen de natuur en de rust, maar hebben geen benul van het beheer en vinden het prima zo. 

Dat stoot soms tegen het hoofd van de huurders die zich hier met passie en overgave voor inzetten.  

Consensus is er wel over het energiegebruik en de wens om als terrein meer in de eigen 

energiebehoefte te voorzien. Overigens deels ook vanuit economische motieven. Met name het 

gebrek aan isolatie zorgt voor hoge energierekeningen.  

 

Eigengereid en sociaal 

Bijzonder is de verhouding tussen de mensen op het terrein. Er zijn grote ergernissen, ingesleten 

tegenstellingen en frustraties die soms een lange voorgeschiedenis hebben. Onaangepast gedrag 

waarmee anderen tegen het hoofd worden gestoten; explosieve ledenvergaderingen. Nieuw en 

Meerders zijn gevoelig, soms emotioneel. Opvallend is ook de hoge mate van tolerantie op het 

terrein. Iedereen mag zijn wie hij/zij is en wordt in zijn of haar waarde gelaten. Bottom line is dat 

Nieuw en Meer een goed geoliede kunstenaarskolonie is waar menig collega uit de stad met jaloerse 

blik naar kijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoetingen 
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Wensenlijstje voor de toekomst van Nieuw en Meer 

De interviews werden door veel bewoners gebruikt om hun wensen met betrekking tot de toekomst 

van het terrein kenbaar te maken. We beschrijven de belangrijkste: 

 

Duurzame energie 

Een paar keer is het spontaan genoemd en soms is daar naar gevraagd. Er is eensgezindheid over het 

toepassen van duurzame energiebronnen op het terrein van Nieuw en Meer. Soms uit zakelijke 

overwegingen, de energiekosten zijn enorm, maar ook uit ideologische overwegingen. Niemand die 

zich hier tegen zal verzetten. Kenmerkend ook voor Nieuw en Meer zijn de tientallen opvattingen 

over de wijze waarop dat zou moeten gebeuren en wie hiervoor de verantwoordelijkheid moet 

dragen. Iedereen heeft een mening: zonnepanelen op het dak, windmolens, isolatie. Individueel 

starten, omdat de besluitvorming zo lang op zich laat wachten, of collectief aanpakken, “want de 

daken zijn toch van iedereen”? Duurzame energie is een van de onderwerpen waar een aantal Nieuw 

en Meerders ook echt energie in wil stoppen.  

 

Paviljoen 

Het paviljoen op het voorterrein is een droom van de ene Nieuw en Meerder, een nachtmerrie voor 

een enkele andere en een splijtzwam in de besluitvorming. Er lijkt echter toenemende behoefte aan 

de ontwikkeling van een aantrekkelijk en flexibel gebouw voor een publiek programma bestaande uit 

tentoonstellingen, theater en muziekvoorstellingen, cultuureducatie en voor velen ook horeca. De 

Kantina, die nu de publieke functie vervult, wordt als kil en onprettig ervaren. Bovendien heeft het 

geen goede akoestiek.  

Maar ook hier geldt, en wellicht nog meer dan voor duurzame energie: wie, wat, waar, wanneer, hoe 

en hoeveel? Er zijn enkele plannen ontplooit in het verleden, door Eric Hamburg en Holger Nickisch 

onder andere. Hoe verder een plan is uitgewerkt, hoe concreter de ontwerpen en financiële plaatjes, 

hoe krachtiger de weerstand en hoe dunner het draagvlak. Bijna iedereen wil een paviljoen, maar 

wel een paviljoen dat alle wensen in zich verenigt. Dat zal nooit mogelijk zijn. Daarmee is het 

dilemma compleet.    

Er gaan veel stemmen op om iemand van buiten mandaat te geven om een plek te ontwikkelen, 

maar tot dusverre is een discussie over randvoorwaarden en condities vermeden.  

 

Betaalde krachten 

De inmenging van buitenaf is een wens van velen. Betaalde krachten die werk uit handen nemen van 

Nieuw en Meerders. De professionaliteit op het terrein neemt rap toe. En daar hoort voor sommigen 

ook professioneel beheer, maar vooral een professionele programmering bij. Relaties met 

kunstinstellingen in de stad, verknoping van netwerken in borrels of curatoren die tentoonstellingen 

programmeren met werk van Nieuw en Meerders. Er zijn echter ook Nieuw en Meerders die niet 

mee kunnen of willen in deze professionaliseringsslag. Ze zijn benauwd dat de huren zullen stijgen als 

er krachten worden ingehuurd. Voor deze mensen is geen andere plek in Amsterdam beschikbaar, en 

ze zijn net zoveel Nieuw en Meerder als de kunstenaar met een groot internationaal netwerk. Dit 

vraagt om slimme oplossingen die beide kampen bedienen.  
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Gebruik van het terrein 

Of “misbruik van het terrein” zoals het ook wel eens is verwoord in de gesprekken. Er wordt geklaagd 

over het slechte groenbeheer, de vele auto’s, de toe-eigening van de openbare ruimte, de rommel, 

de vuilnisbelt in het hart van het terrein en de onverschilligheid bij een deel van de huurders. Er is 

een duidelijke wens voor een extra ingang op het middenterrein, om de doorstroming te verbeteren 

en het terrein ook veiliger te maken. Er zijn ook Nieuw en Meerders die zo’n ingang liever op het 

achterterrein plaatsen, want dit deel wordt nauwelijks benut. Veel mensen hebben geen besef over 

de grootte van het terrein. Er gaan stemmen op om op het achterterrein ateliers bij te bouwen, al 

dan niet op tijdelijke basis. Daarnaast is een gemeenschappelijke werkruimte de wens van huurders 

die soms grote objecten ontwikkelen.   

 

Nieuw en Meer in de omgeving 

Iedereen geeft toe dat het belangrijk is om draagvlak te creëren in de omgeving. Er zijn huurders die 

vinden dat Nieuw en Meer iets terug moet doen voor de samenleving, voor het gegeven dat het 

collectief zo lang en tegen gunstige voorwaarden zichzelf kan ontplooien in het paradijselijke Nieuw 

en Meer. Maar het is niet zo’n grote groep die zich daar ook actief voor inzet. Er zijn goede contacten 

met het Stadsdeel, maar de kansen die Slotervaart en nu Nieuw West bieden, ook subsidiestromen, 

worden niet altijd benut tot frustratie soms van een enkeling die zich al in de rondte werkt om Nieuw 

en Meer te profileren. Ook de relatie met Schiphol en de Zuidas zijn goed, maar daarin lijkt een 

concrete samenwerking niet direct voor de hand te liggen. Schiphol toont wel interesse om de grond 

in de omgeving in de toekomst te gebruiken.  

Belangrijk is de verbinding met de Oeverlanden en de Groene As die dwars over het terrein loopt. De 

dienst Ruimtelijke Ordening dicht Nieuw en Meer een prominente rol toe in de stedenbouwkundige 

structuur van de metropool Amsterdam. Maar er zijn slechts enkele Nieuw en Meerders actief bezig 

met het onderhouden van de banden met betrokken ambtenaren. Mochten de plannen zich 

concretiseren dan is het nodig dat de Nieuw en Meerders zich afvragen welke positie zij willen 

innemen in de omgeving. De urgentie is niet groot, maar op het moment dat die er is zal Nieuw en 

Meer klaar moeten zijn om het debat aan te gaan.   

 

 

5. NIEUW EN MEER OP EXPEDITIE 

 

In het begin van de zomer zijn vier delegaties Nieuw en Meerders op expeditie geweest naar de 

steden Berlijn, Londen, Hamburg en Oberhausen. Het doel van deze expedities was het bezoeken en 

bestuderen van soortgelijke plekken en het voeren van discussies met lokale gidsen over 

organisatievormen, programma’s, samenwerkingsvormen en bedreigingen van buitenaf. De reizen 

dienden als spiegel voor de eigen situatie op Nieuw en Meer, maar ook als middel om samen in 

gesprek te komen over de toekomst en het gemeenschappelijke bewustzijn daarover te versterken. 

De resultaten werden gedeeld op een presentatieavond in de Kantina waaraan 35 Nieuw en 

Meerders deelnamen.    
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Berlijn 

 

Deelnemers: Semna van Ooy, Stefan Strauss, Else van der Burgt en Stannie Vliegenthart 

 

De Nieuw en Meerders zijn in Berlijn op sleeptouw genomen door Anna Bernegg van het Berlijnse 

adviesbureau Urban Catalyst. In een druk programma zijn verschillende voorbeelden van tijdelijk 

interventies en ontwikkeling van leegstaande gebouwen bezocht.  

Berlijn is een failliete stad, met een hoge werkloosheid en dito problematiek, zoals grote leegstand 

die samenhangt met de eenwording in 1989.  

Veel oude industriële terreinen liggen braak en gebouwen staan leeg. Kopers zijn er niet. Door de 

economische stagnatie is al enige jaren geleden de regelgeving versoepeld. Dat heeft er toe geleid 

dat veel creatieve en burgerinitiatieven hun kans schoon zien om projecten te realiseren. Veelal 

vervallen terreinen worden in gebruik genomen als zogenoemde “zwischennützung”, tussengebruik. 

De aantrekkingskracht van deze plekken leidt tot gentrification, de opwaardering van wijken in oost, 

zoals Prenzlauerberg en Friedrichshain, waar na de val van muur kunstenaars en creatieven 

neerstreken omdat de huizen en werkruimte betaalbaar waren. Na 20 jaar hereniging is de 

samenstelling van die wijken sterk veranderd en veryupt. Er is een booming uitgaansleven. De 

kunstenaars trekken weg en zoeken werkplaatsen in wijken verder weg van het centrum. 

 

 

De eerste plek die is bezocht is de Prinzessinnengarten in Kreuzberg, een semi-permanente stadstuin 

die door twee creatieve ondernemers op een braakliggend terrein is ontwikkeld. Met de stadstuin 

wordt biologische diversiteit nagestreefd. Producten worden verkocht aan restaurants en mensen uit 

de buurt. Het is een nomadic of mobile garden doordat er wordt gekweekt in kratten en zakken. De 

initiatiefnemers organiseren tevens (gesubsidieerde) stadssafari’s voor schoolkinderen. 

De volgende bestemming was Heikonaut, een creatief verzamelterrein van 6.000 m2, waar in het 

begin alleen stookkosten werden betaald. Thans wordt er 15.000 euro huur per jaar opgebracht door 

de gebruikers, vooral creatieve ondernemers, met een netwerk over heel Europa. De groep is 

ideologisch georiënteerd en organiseert sociaal geëngageerde projecten. Het beheer is inmiddels in 

handen gegeven van een studentencollectief, met een ‘stemschaal’ systeem. Als je alleen werkt heb 

je 1 stem, woonwerken is 2 stemmen en als je verantwoordelijkheden hebt levert je dat 5 stemmen 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prinzessinnengarten (l) en Raw Temple (r) 
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op. Een belangrijk reflectiemoment volgde op de uitspraak: “It is easy to make 10.000 decisions if you 

are not responsible”.  

De Uferhallen, een oude onderhoudswerkplaats voor metrostellen, vertoond in de opzet gelijkenis 

met 1800 Roeden in Amsterdam. Een mecenas heeft het pand gekocht en verhuurd aan kunstenaars 

en creatieven. De huur is gedifferentieerd, zeer laag voor kunstenaars en hoger voor commercieel 

ondernemers. Er is een systeem van aandelen in ontwikkeling waarvoor huurders en andere 

geïnteresseerden zich in kunnen schrijven. 

Exrotaprint, een omvangrijke broedplaats in Kreuzberg, dreigde te worden verkocht aan 

projectontwikkelaars. Maar de grote restauratieopgave en hoge vraagprijs hebben kopers afgeschrikt 

met als gevolg dat de huurders zelf met een veilingbod van 1 euro het pand wisten te verwerven. 

Hoewel de gemeente niet direct akkoord ging, bleek een antroposofische investeerder bereid 6,5 ton 

te investeren in het pand, waarbij de gebruikers een erfpachtcontract tekenden. Ook hier is sprake 

van differentiatie in huur en in ruil voor een lage huur moeten gebruikers zich inzetten voor sociaal 

geëngageerde projecten. Beheer is in handen van de gebruikers in de vorm van een stichting. Er is 

een goede kantine, die ook voor de buurt bedoeld is, maar daar wordt nog weinig gebruik van 

gemaakt.  

Tot slot is ook de RAW Tempel bezocht, een groot oud spoorterrein met diverse gebouwen dat na 

jarenlang verval door kunstenaars en buurtbewoners is bezet. In het begin werd het gebouw 

gehuurd van de Deutsche Bahn, maar tegenwoordig is een investeerder de eigenaar. Een zeer 

alternatieve plek met skatebaan, klimtoren, ateliers, podia etc. Zeer druk bezocht door overwegend 

jong publiek.  

Er heerst hier veel teleurstelling over de veryupping in de buurt. Veel oorspronkelijke huurders zijn 

reeds weggetrokken. De samenstelling van de buurt verandert snel. Ondanks het faillissement van de 

stad gaat de gentrification door. Er worden in de Raw-tempel steeds meer grootschalige en 

commerciële culturele evenementen georganiseerd, een toekomstbeeld waar de Nieuw en Meerders 

hun eigen terrein niet graag mee associëren.  

 

Onderdeel van de opdracht was om ook met een Marco Polo (Calvino – onzichtbare steden) blik naar 

de te bezoeken plekken te kijken, om in metaforen betekenis te kunnen geven aan deze plekken en 

Nieuw en Meer. De Berlijn expeditie had hier een Marco Polo moment bij de Raw Tempel: “Bij het 

zien van de betonnen trommel toren met punt dak die nu als klimmuur was omgedoopt, vroegen wij 

ons af waarvoor die toren had gediend. Iemand zei: “Een watermolen, het is zeker een watermolen”, 

de ander zei: “ja of een windmolen.” Eén van de twee moest het zijn. Later toch nog even 

nagevraagd bij onze gids. Bleek als schuilbunker te zijn gebouwd voor de arbeiders van de DB. Het 

puntige dak op de stompe toren zou raketten kunnen terugkaatsen. De blik van vier Hollanders in 

Berlijn. 

 

Londen 

 

Deelnemers: Lydia Schouten, Julie Mollenhauer, Richard Mulder en Liese Kelholt 

 

De expeditie in Londen concentreert zich in het oostelijk deel van de stad, waar veel leegstand heeft 

geleid tot de vestiging van tal van creatieve en kunstzinnige initiatieven. Net als in Berlijn treden er in 
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Londen gentrificationprocessen in werking, maar ook hier zijn nog plekken die zo perifeer gelegen 

zijn dat ze vooralsnog gevrijwaard zijn van de invloed van het groot kapitaal, vergelijkbaar met Nieuw 

en Meer. De Nieuw en Meerders worden op sleeptouw genomen door John Burton van het bureau 

Urban Space Management en bevriende cultureel ondernemers en ontwikkelaars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Acme Studio’s vormen de eerste bestemming. Acme is opgezet in de jaren ‘70 door twee 

kunstenaars die betaalbare atelierruimte zochten. Er is een systeem bedacht waarbinnen 

leegstaande gebouwen worden opgekocht en verbouwd tot kunstenaarsstudio’s. Er werden steeds 

meer ruimtes van de gemeente gehuurd en doorverhuurd aan kunstenaars. Door de economische 

neergang bleven de panden veelal langer staan of er werd helemaal van sloop afgezien. ‘Ownership 

is the key’ is hun motto. Dat is makkelijk in beheer. Het geheel functioneert binnen het 

maatschappelijk werksysteem. Door in ieder gebouw één atelier vrijwillig beschikbaar te stellen aan 

een kunstenaar, die daar een jaar lang projecten doet met kinderen, wordt het mogelijk om de 

gebouwen aan kunstenaars te verhuren. 

Er worden zo twaalf gebouwen aan 500 kunstenaars verhuurd, terwijl er nog 700 op de wachtlijst 

staan. Ze mogen de gebouwen niet verkopen. Sinds enige tijd wordt ook nieuwbouw ontwikkeld met 

commerciële partijen. Die samenwerking verloopt goed, doordat beide kanten profiteren. Acme 

Studios heeft invloed op het ontwerp en de ontwikkelaars hebben de katalysator voor de omgeving.  

Als non-profit organisatie heeft Acme een aantal belastingvoordelen. De huurprijs van een Acme 

studio is ongeveer de helft van die van een commerciële verhuurder. Ze krijgen daarnaast steun van 

de Arts Council en de Loterij. Dankzij een grote subsidie bleek het ook mogelijk om een gebouw voor 

artist in residence in te richten. Deze kunstenaars krijgen een beurs uit hun eigen land om daar een 

jaar te zijn en betalen 60 pond per week aan huur. Ook is er een Project Space gemaakt, waar ze na 

afloop kunnen exposeren.  

 

De volgende dag ging de expeditie richting Trinity Buoy Wharf. Dit is net als Nieuw en Meer een klein 

peninsula, gelegen aan de river Lea bij de Theems. Het is een idyllisch klein eilandje temidden van 

steeds dichter oprukkende grootse nieuwbouw en bedrijven. Canary Wharf, een soort 

geconcentreerde Zuidas, is heel dichtbij. Directe bedreigingen zijn er niet. Er bevindt zich een klein 

natuurreservaatje met bedreigde watervogels. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Containercity Trinity Buoy Wharf (l) en Hackney Wicked festival (r) 
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Het bijzondere aan Trinity Buoy Wharf  is de locatie: een schiereiland met de speelse inrichting van 

de verschillende gebouwen en hergebruik van containers, om goedkoop te kunnen bouwen.  De 

rivier is groots aanwezig. Ook de verschillende disciplines die er naast elkaar werken: kunst, dans, 

geluid, theater. Belangrijk zijn ook de twee cafés/restaurants, waarvan één verbouwde bus. De 

mensen die dit runnen, zien het belang in van kunst voor de maatschappij zonder winstoogmerk.   

De commerciële huurders betalen een veel hogere huur dan de kunstenaars, en hebben in ruil 

hiervoor uitzicht over het water en de Milleniumdome. Toch is de huur van ateliers ongeveer 2 keer 

zo hoog als bij Acme Studios. 

Er worden af en toe kleine festivals samen georganiseerd. 

Het gebied is ontwikkeld door Urban Space Management, een commerciële ontwikkelaar met 

idealistische drijfveren, wat betreft cultuur, ecologie en betaalbaar bouwen.  

Opvallend is dat nieuwe containers economischer zijn omdat er minder onderhoud aan te pas komt 

en door dezelfde soort te gebruiken het makkelijker is om de gaten voor installaties etc. te boren. 

 

Daarna werd Fish Island/Hackney Wick bezocht, een negentiende-eeuwse wijk met de grootste 

concentratie kunstenaars in de wereld. Een klein gebied met voornamelijk oude pakhuizen en 

fabrieken direct grenzend aan de bouwplaats voor de Olympische Spelen. Ook daarin zijn parallellen 

denkbaar met de toekomst van Nieuw en Meer in Amsterdam. De gids John Chamberlain werkte in 

het verleden voor de Olympische spelen aan de overkant. Een zalmrokerij die zich lang manmoedig 

heeft verzet tegen gedwongen verhuizing en de steun van de directie aan de kunstenaars aan de 

overkant hebben hem doen besluiten van kampen te wisselen. Nu zet hij zich in voor het jaarlijkse 

Hackney Wicked festival en beheert een chique expositieruimte in de nieuwbouw van de Zalmrokerij 

die nu op Fish Island is gevestigd. De kleine wijk is vol van fabrieken/pakhuizen waarin kunstenaars 

werken, er zijn galerieën en cafés. Het jaarlijkse Hackney Wick Festival trekt veel bezoekers en wordt 

ook ondersteund door commerciële partijen die profijt hebben van kunstenaars in de nabijheid. 

 

Joanna Hughes was de eerste, die tien jaar geleden, nadat ze uit haar studio verdreven was, in een 

steeds duurder wordende buurt, een groot leegstaand gebouw heeft ingenomen en dit heeft 

omgetoverd tot de Mother Studio’s, waar 80 kunstenaars werken. 

Ze heeft een bruikleen (lease) contract tot 2017 en doet veel werk voor het behoud van de plek en 

de wijk. De toekomst is onzeker mede door veel gebiedsontwikkelingen om hen heen. In het gebouw  

bevindt zich ook de Elevator Gallery. Joanna is zeer gepassioneerd en vecht voor het behoud van het 

gebouw door stijgende grondprijzen en de oprukkende Olympische Spelen.   

Haar passie komt voort uit het feit dat kunstenaars recht moeten hebben op een goedkope werkplek 

en niet continu hun panden moeten verlaten zodra de commercie oprukt. 

De huren zijn voor Nederlandse begrippen hoog, in Londen is het goedkoop. Opvallend is dat er veel 

ondernemersschap is, er wordt hard gewerkt. Ook de zelfwerkzaamheid functioneert goed. In 

Londen wordt de samenwerking met commerciële partijen als vanzelfsprekend beschouwd, gezien 

de wederzijdse voordelen.   

 

De belangrijkste conclusie van deze reis is dat Nieuw en Meer het goed voor mekaar heeft, op een 

prachtige plek zit en dat moet koesteren. Er is meer zekerheid, de huren zijn laag en daardoor is er 

meer tijd om te investeren in het kunstenaarsschap.  
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De reis heeft ook inspiratie opgeleverd voor Nieuw en Meer, de reizigers stellen zich voor om op het 

voorterrein met uitlopers naar het achterterrein een soort containercity te maken met tijdelijk 

karakter. Dat zijn verschillende gebouwtjes bestaande uit oude containers die op experimentele 

manier doorgebroken worden waardoor grotere ruimtes ontstaan. Elk bouwsel zou een andere 

functie kunnen krijgen: 

 

1. In één gebouwtje komen een aantal residencies, ingevuld door mensen uit verschillende 

landen, waarbij de huur wordt opgebracht door de landen, waar de kunstenaars vandaan 

komen. 

2. In het tweede gebouwtje geven we jonge kunstenaars, die zich aanmelden voor een atelier 

op ons terrein, een ruimte voor 1 jaar. (De toewijzingscommissie bepaalt wie daar mogen 

werken.) Na het jaar wordt herbezien of de kunstenaars nog een extra jaar mogen blijven. 

3. In het derde gebouwtje komt een performance/theater/expositieruimte 

4. Er komt een container café/restaurant, dat iedere dag open is en wordt uitgebaat door 

iemand van buitenaf.  Het moet een plek worden waar je graag even een drankje drinkt, 

andere kunstenaars van het terrein spreekt en goedkoop een dagschotel kunt eten. 

5. We beginnen een kunstenaarsinitiatief en gaan uitwisselingen aan met initiatieven vanuit 

verschillende landen. 

 

Belangrijkste conclusie: “Wat hebben we het toch goed hier.” Maar de groep is ook geïnspireerd 

door de activiteit en energie bij de Londense kunstenaars. De hoge prijzen dwingen de kunstenaars 

tot actief ondernemersschap.  

 

Ruhrgebied 

 

Deelnemers: Sander van Deurzen, Liet Heringa, Beata Franso en Riëtte Wanders 

 

In het Ruhrgebied werden meerdere plekken bezocht. Uitvalsbasis was het tijdelijk hotel, dat door 

een Nederlandse designer is ingericht als onderdeel van RUHR2010. Dit hotel is gevestigd in een 

toren van het Bahnhof Oberhausen dat door kunstenaarscollectief KITev wordt bestierd. Het is een 

klein collectief met een heleboel energie, dat verfrissend werkte op de Nieuw en Meerders. Het 

toonde de voordelen van openheid, toegankelijkheid, naar buiten gericht zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zollverein Essen (l) en het houten paviljoen van Warten auf dem Fluss van Observatorium (r) 
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Het beeld vooraf van KITev was heel anders, het bleek een onopvallende plek te zijn, één deur naast 

de Mc Donalds. Een commerciële omgeving dat je niet direct doet associëren met ateliers en een 

kunstenaarscollectief. De energie was bijzonder. Een voordeel is natuurlijk de kleinschaligheid. Het 

collectief is bovendien nog in oprichting, daarmee is bijna alles wat je doet positief voor de plek. 

Stephan, de gids voor die dag, vertelde enthousiast over hun ontwikkelingen. Onbelemmerd leek hij 

ten aanzien van de plek, hij zag vooral mogelijkheden. Voor de expeditieleden rees de vraag: “Hoe 

kunnen wij deze frisse wind ook organiseren?”  

De voordelen van openheid, toegankelijkheid, naar buiten gericht zijn, waren duidelijk aanwijsbaar; 

je laat jezelf meer zien in de omgeving. Ze bieden bijvoorbeeld mogelijkheden voor tijdelijke 

projecten zoals het tijdelijke hotel, ontworpen in het kader van culturele hoofdstad.  KITev laat zich 

ook heel letterlijk  zien door teksten te beamen in de ramen van de toren.  

 

Er werden ook andere tijdelijke plekken bezocht,  die concreter bij Nieuw en Meer aansloten, zoals 

een bijzondere toneelvoorstelling in het groen. En Warten auf dem Fluss van collectief 

Observatorium uit Rotterdam. Onder de vlag van Emscherkunst (genoemd naar de rivier ) bezochten 

de Nieuw en Meerders een beeldenroute waar een werk van Observatorium deel van uitmaakte. Op 

een stuk braakland naast de rivier stonden drie paviljoentjes verbonden met een brug als een houten 

sculptuur waar je een etmaal kon verblijven. Ze zagen de plek zo op Nieuw en Meer staan. Het biedt 

ruimte voor het eigen educatieprogramma of gastateliers. Ook het concept van het project; een 

meditatieve plek in de natuur, in een sterk geïndustrialiseerd/dynamisch gebied, sluit aan op Nieuw 

en Meer. Tot slot is tijdelijk gebruik een manier om af te tasten welke markt je wilt aanboren, zonder 

dat je er aan vast zit.  

 

Tijdens onderlinge gesprekken en de vergelijkingen met de bezochte plekken kwam de 

organisatiestructuur van Nieuw en Meer naar boven als het meest knellende punt. Veranderingen en 

nieuwe plannen worden vertraagd, of ‘verstroopt’ Dit haalt enthousiasme weg en weerhoudt 

mensen van ondernemen.  

Er is ook nagedacht over oplossingen: 

Helderder beleid openbare ruimte. Ieders persoonlijk belang terugdringen naar één stem van de 130 

mensen en daar beleidsmatig naar handelen. 

De zogenaamde democratie op het terrein zal ook echt democratisch gemaakt moeten worden door 

intranetstemmen/referenda. Veranderingen in de organisatiestructuur moeten erop gericht zijn dat 

iedereen zijn mening kan geven en dat iedere mening ook letterlijk telt. 

 

Nieuw en Meer zou in de omgeving een heel herkenbare plek kunnen zijn. Iets wat er in Amsterdam 

niet of steeds minder is, is een 'alternatieve' plek, een plek waaraan je voelt en ziet dat het 

rendement niet meteen het belangrijkste is, maar waar het experiment voorop staat. 

Belangrijk is bovendien dat iedereen meedoet, dus ook de Nieuw en Meerders op het achterterrein. 

Het terrein is van iedereen. Een plek vergelijkbaar met het Observatorium zou dus ook juist op het 
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achterterrein geplaatst moeten worden. Anders blijft de scheiding go versus no-go in stand. Als het 

hele terrein wordt gebruikt is Nieuw en Meer immens! Er ontstaan minder  

Opstoppingen, zoals in binnenstraat, de routing wordt beter en er ontstaat meer een 

“landschaftspark”. Nieuw en Meer krijgt meer diversiteit. Het voorterrein zou in gebruik genomen 

moeten worden als expositie(ruimte) en activiteitenterrein naar buiten toe.  

Andere belangrijke aspecten: 

- Toevoegingen moeten vooral gericht zijn op het uitdragen van de kunst en tegenwicht 

bieden tegen materialisme/consumentisme. Geen kermisactiviteiten dus.  

- Er moet een soort stilte/werkterrein worden behouden. 

- Liever betekenisgeving/experiment dan commercieel gewin 

- Verder uitbouwen van experimenteel wonen en werken. 

- De diversiteit benadrukken en bezingen. Enthousiasme duidelijker communiceren naar 

anderen toe.  

 

En dat kan natuurlijk heel goed gecombineerd worden met ecologisch beheer van het terrein, de 

aanleg van biologische tuintjes of autarkie?  

Niets heeft volgens de expeditieleden zin als niet iedereen er mee akkoord kan en wil gaan. Wellicht 

moet de positie van de grootste ‘verstropers’ verkleind worden.  

 

Tijdens de expeditie zijn twee tegengestelde plekken bezocht die beide onvergelijkbaar zijn met de 

situatie op Nieuw en Meer. KITev zat in een opbouwfase, waarbij de stedelijke omgeving een 

tegenpool vormde. De verlaten industrieparken van Zollverein vormden het andere uiterste, een 

enorm geïnstitutionaliseerd cultuurpark. Toch bood ook deze laatste plek inspiratie voor Nieuw en 

Meer. Met name de wijze waarop de gebouwen opgingen in de natuurlijke omgeving was 

inspirerend. De ingrepen waren niet dwingend, maar versterkte het totaalbeeld. 

 

Tijdens de presentatie stelden de expeditieleden een nieuwe lijfspreuk voor, met een knipoog naar 

het ‘oog van de orkaan’-debat van enkele jaren terug: “Wat vaker een storm in het oog van de 

orkaan.”  

 

Hamburg 

 

Deelnemers: Bart Kelholt, Rob Hagenouw en Nicolle Schatborn 

Geen verslag beschikbaar 
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6. HET ETHOS 

 

Op basis van de gesprekken en resultaten van de expedities zijn een vijftal kernwaarden 

geformuleerd die het ethos van Nieuw en Meer vormen.  

 

Verscheidenheid Vrijheid Eiland Verbinding Maken 

Werken/wonen Autonomie Water Landtong Wilskracht 

Tolerantie Ruimte Vrijplaats Luchtbrug Ondernemerszin 

Generaties Natuur Verborgen Groene as Ambacht 

Introvert/extravert Grensoverschrijdend Ecosysteem Netwerk Verbeelden 

Strijd Experiment Autonoom bestuur Internationaal Professionaliteit 

Abnormaliteit Zwak collectief Collectief  Ontmoetingsplaats Samenwerken 

Tegenstellingen Sterk individu Utopie Educatie  Kunst 

 Uitbraak/inbraak Klooster Aansluiting Nieuw   

 Bescherming Veiligheid West  

 

 

Verscheidenheid 

Nieuw en Meer is een microkosmos met een grote rijkdom aan verschillen. Ondanks het geringe 

aantal bewoners en gebruikers wordt er geleefd en gewerkt; geschilderd, gebeeldhouwd, gehakt en 

getimmerd, gebakken, gefilmd, gefotografeerd en gemusiceerd, opnames gemaakt, ontworpen en 

gemaakt. Er zijn kunstenaars en er zijn ambachtelijke werkers. Er zijn bewoners en er zijn niet 

bewoners. De krakers van het eerste uur zijn de middelbare leeftijd gepasseerd en de eerste nieuwe 

bewoners ook. De nieuwste bewoners zijn vaak van een andere leeftijd en delen dezelfde ervaring 

niet. Daarmee zijn er niet twee kampen ontstaan, maar meerdere veel fijnmazigere netwerken en 

kringen.  

De verscheidenheid wordt door iedereen gewaardeerd. Iedereen is gelijk maar niet hetzelfde. Je 

hoeft niet ‘normaal’ te doen, liever niet zelfs. Maar de één spreidt zijn antiburgerlijkheid ten toon 

met losheid van de jaren zeventig en de ander houdt van extravagantie. De meesten zijn informeel 

en weinig op uiterlijkheden gericht. 

Toch vinden sommigen dat er sprake is van vertrutting en een teveel aan regels. Anderen ergeren 

zich aan eigenmachtig optreden. De strijd over deze zaken wordt niet uit de weg gegaan, maar leidt 

zelden tot iets positiefs, of zelfs maar tot verandering. Wel is er ergernis als het vermoeden aanwezig 

is dat met twee maten gemeten wordt, de één iets niet mag wat de ander wel mag; of dat de één 

door veel geschreeuw en gebaar voor elkaar kan krijgen wat de ander niet mag. Vooral bij het 

gebruik van de openbare ruimte, auto’s, caravans e.d. speelt dat een rol. 

In veel opzichten wordt de sfeer van het terrein gewaardeerd juist vanwege het introverte karakter. 

Werken op je eigen atelier, wonen en met rust gelaten worden. Met een zekere autonomie je eigen 

leven mogen leiden. Er is geen behoefte om alles met elkaar te delen. Toch hebben veel kunstenaars 

en ook anderen een heel intensief leven buiten Nieuw en Meer en over de hele wereld. Er is wel, 

zeker onder degenen die bij de kunst betrokken zijn, een behoefte aan meer interactie met de 

buitenwereld, inspiratie, tentoonstellingen en ontmoetingen met collega’s/kunstenaars van buiten. 
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Vrijheid 

Nieuw en Meer is uit zucht naar ruimte en vrijheid geboren, dat is aanlokkelijk voor veel 

bewoners/kunstenaars. De kraak was een daad van vrijheid; uit het systeem, uit de benauwenis van 

het dorp of gezin, een eigen leven leiden. De vrijheid wordt vooral op individueel niveau gevierd in 

het eigen atelier of de eigen woning. Het leven en laten leven. Mede daardoor is het collectief zwak.  

De natuur, de ruimte en sfeer worden met vrijheid geassocieerd. Een leven zonder opgelegde 

verplichtingen, zonder op de vingers te worden gekeken. Nieuw en Meer biedt een beschermde 

omgeving waar tegen lage kosten geleefd kan worden, ook met lage inkomsten. Dat geeft de 

mogelijkheid om de ratrace te ontlopen.  

Met de vrijheid wordt heel verschillend om gegaan. De één beschouwt zichzelf als een ‘homo ludens’ 

of zelfs een ‘spelend kind’ dat de eisen van de maatschappij bewust vermijdt. De ander ziet zichzelf 

als op en top professional die hier de rust vindt om zich voluit te concentreren en daarna weer de 

wereld tegemoet te zien. Voor weer anderen is het de rust of bezinning, een natuurlijke autonomie.  

Vrijheid staat niet voor afzijdigheid. Velen hebben zich intussen tot sterke autonome professionele 

kunstenaars ontwikkeld met een behoefte aan meer interactie met de maatschappij. Sommigen zijn 

zich ondernemers in de kunst gaan voelen en ontlenen daaraan een gevoel van eigenwaarde. 

Anderen hebben genoeg aan artistieke en professionele vrijheid. 

Al met al is de onderlinge binding niet sterk en ook niet sterker geworden. Eerder minder. Veel 

bewoners beginnen de gezamenlijke besluitvorming en het collectief beheer als een last te ervaren. 

 

Eiland 

De landtong in de Nieuwe Meer, afgesneden van het land door de ringvaart van de 

Haarlemmermeer, geeft een eilandgevoel. Een zelfbesturende gemeenschap die zijn eigen leven 

inricht op eigen grond omringd door water levert een collectief gevoel van lotsverbondenheid op. 

Het is vergelijkbaar met een klooster, maar dan zonder gelijke monniken, gelijke kappen. Er is wel 

iets utopisch in het zelfbestuur en de collectieve zorg voor het onderhoud, maar niet ideologisch.  

Het eiland biedt kansen in ecologische zin. De natuur wordt minder verstoord waardoor bijzondere 

soorten padden en planten, een biotoop kunnen ontwikkelen. Misschien geldt dat ook wel voor de 

menselijke biotoop: een zekere afscherming biedt garanties voor het behoud van de rijkdom aan 

verscheidenheid. 

Wie van buiten komt is te gast en voelt zich ook zo. Er zijn weinig of geen onverwachte of onbekende 

passanten, ook al worden bezoekers niet geweerd. Opendagen worden wel gehouden, maar niet 

gezien als hoogtepunten in het leven. Liever zou men zien dat bezoekers met een duidelijke 

bestemming of met duidelijker doel zouden komen. De meningen verschillen over het nut van het 

bijna-isolement. Degenen die zich professioneel sterk voelen, willen de bruggen laten zakken en 

zoeken het contact met de buitenwereld. Iedereen is het erover eens dat de intieme sfeer van de 

binnenstraat, de ateliers en de werkplaatsen behouden moet blijven, maar dat sluit meer contact 

niet uit. Sommigen zien het voorterrein als bij uitstek geschikt voor een plek, een paviljoen, een tuin 

waar uitwisseling met de buitenwereld mogelijk zou zijn, zonder de intieme sfeer van de atelier- en 

werkomgeving aan te tasten. 

Anderen zien ook in het achterterrein mogelijkheden voor gastateliers/artist in residence maar dan 

wel met behoud van de rustige sfeer.  
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Verbinding 

Een landtong heeft een verbinding met het vasteland en zo heeft Nieuw en Meer vele verbindingen 

met de wereld en Amsterdam. Vele bewoners gaan dagelijks naar hun huis in de stad, naar de 

academie, naar school of naar hun werk. Sommige huurders hebben een intensief relatienetwerk op 

wereldschaal. Weinigen hebben hun meeste contacten binnen de kleine gemeenschap. Veel mensen 

hebben naast hun atelier nog een betaalde baan om in hun onderhoud te voorzien en gaan  daarvoor 

regelmatig het terrein af. Voor anderen is verschil tussen binnen en buiten, kunstenaarschap of 

betaald werk niet zo duidelijk.   

Er zijn ook andere verbindingen zoals de aanwezigheid van Schiphol op loopafstand. Dat maakt de 

plek uniek bereikbaar. Niet iedereen wil daarvan gebruik maken, maar er liggen bijzondere kansen 

voor een luchtbrug naar een internationaal circuit. 

Het gebied maakt ook deel uit van een ecologische verbindingszone de Groene As. De vormgeving 

daarvan hapert nog wel wat, maar is ook onderdeel van de toekomst van Nieuw en Meer. 

Tenslotte kijken sommige kunstenaars naar het naastgelegen stadsdeel Nieuw West, waar grote 

aantallen migranten leven en veel behoefte is aan cultuur. Voor het stadsdeel en voor enkele 

kunstenaars in Nieuw en Meer ligt een wederzijds voordeel in het verschiet. Er liggen kansen op het 

terrein van cultuureducatie  en -participatie in de vorm van cursussen of deelname aan evenementen 

in west zoals het Sloterplasfestival. Er zijn kunstenaars die meer maatschappelijke relevantie en 

engagement zoeken, maar er zijn er ook die daarvan niet willen weten.  

Tenslotte is er ook de verbinding andersom. Zou de omgeving behoefte kunnen hebben aan een 

culturele ontmoetingsplaats bij Nieuw en Meer? Voor een steeds groter publiek wordt kunst een 

betekenisvolle vrijetijdsbesteding. Meerdere bewoners voelen ervoor vanuit Nieuw en Meer een 

programmering te verzorgen die voor de bewoners maar ook voor kunstminnend Amsterdam 

interessant is. Dat zou dan wel kwaliteit moeten hebben en geen hobbywerk moeten zijn. De 

gedachte is: Laat de buitenwereld zien hoe professioneel wij zijn. Of laten we onder onze hoede 

professionals inhuren voor een interessante programmering. Een link met de Amsterdamse 

kunstwereld, met de academie, de Rietveld en bijvoorbeeld de Appel wordt door velen gezien als een 

verrijking van het leven op het peninsula. 

 

Maken 

De bewoner van Nieuw en Meer onderscheidt zich in het algemeen door de wil om te werken ook al 

zijn er een aantal ateliers onderbenut. De meeste bewoners/gebruikers hebben een krachtige 

motivatie om te maken of te creëren waar ze goed in zijn, hetzij ambacht, hetzij kunst of andere 

nijverheid. Dat gebeurt ook met een toenemende professionaliteit waar men trots op is. Het gevoel 

iets bereikt te hebben in het leven is ook sterker geworden en bij de jongere garde bestaat de wens 

om iets te maken dat ertoe doet. Dat is toch waar je voor je bed uit komt en aan het werk gaat.  

Daarbij komt ook steeds meer ondernemerschap kijken. Hoe voorzie ik mijn onderhoud door wat ik 

doe is een vraag die niet uit de weg gegaan wordt. Dat lukt niet iedereen en dat wordt ook beseft. 

Ondernemend zijn en geld verdienen met je kunst en kunde wordt niet afgewezen. 
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Het ambacht staat in Nieuw en Meer ook in hoog aanzien, maar het is wel een speciaal soort: van 

een duurzaamheidstafel tot grote en kleine objecten gemaakt van gebruikte materialen. Ook 

reparatie en herstel is werk dat met liefde en overgave wordt bedreven. Het verbeelden speelt ook 

bij de ambachtelijke werkzaamheden een grote rol. De efficiency en de professionaliteit van het 

ambachtelijk werk stuit op grenzen. Sommigen zouden grotere ruimte en betere machines willen 

voor gezamenlijk gebruik. 

Er wordt op Nieuw en Meer in beperkte mate samengewerkt, meestal één op één. Men weet elkaar 

goed te vinden en weet ook wat de anderen kunnen. Onderling worden zo wel veel kleinere 

opdrachten gegeven of doorgegeven aan elkaar. Opvallend genoeg zijn er weinig inhoudelijke 

gesprekken over werk. Wat ontbreekt is een professioneel netwerk, de meeste bewoners hebben dat 

in kleinere kring geregeld.  

Er is bij alle partijen behoefte aan voorzieningen en netwerken waarmee professionaliteit nog meer 

kans zou krijgen. 

 

 

7. NIEUW EN MEER GESPIEGELD AAN ANDERE PLEKKEN 

 

De Stad bv heeft vrij veel ervaring met projecten en ontwikkelingen op vergelijkbare plekken. Het 

karakter van Nieuw en Meer is echter uniek. In gesprekken met mensen die veel ervaringen hebben 

met broed- en vrijplaatsen, zoals Jaap Draaisma (Urban Resort) en Eva de Klerk (NDSM) valt zelfs 

enige jaloezie te bespeuren. De organisatiestructuur die sommige Nieuw en Meerders als stroperig 

ervaren is een van de belangrijkste kwaliteiten. Er zijn nauwelijks plekken in Nederland waar zonder 

inmenging van buitenaf een financieel gezond woonwerkterrein wordt gerund. Het is vooral een 

luxeprobleem.  

 

Broedplaatsen worden steeds vaker gezien als katalysatoren in gebiedsontwikkelingen. Voorbeelden 

in Londen en Berlijn hebben dat al laten zien. Ook in Amsterdam zijn projectontwikkelaars en 

corporaties steeds meer geneigd om langdurig leegstaande panden, kantoren of schoolgebouwen, 

op tijdelijke basis te verhuren aan kunstenaars en creatieven. Het Volkskrantgebouw is een goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werken in de binnenstraat & loodsen 
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voorbeeld. Er wordt een kleine huur afgedragen aan de eigenaar. Een beheersstichting, in dit geval 

Urban Resort, tekent de huurcontracten en werkt het concept uit. Veel panden worden opgezet door 

kleine ontwikkelaars/beheerders die als schakel fungeren tussen de huurders/gebruikers en de 

eigenaar. Belangrijk is dat de huurders een vrij lage huur betalen en zich op hun werk kunnen 

concentreren, maar het maakt hen ook minder verantwoordelijk, en daardoor onverschillig naar hun 

omgeving toe. De collectiviteit, zelfwerkzaamheid en samenwerking, die vroeger in kraakpanden te 

vinden was, zie je niet meer terug op veel plekken. Je ziet wel veel individuele 

samenwerkingsverbanden in kleine netwerken gericht op ondernemersschap. De zelforganisatie van 

Nieuw en Meer zorgt ervoor dat de huren laag kunnen blijven en dat er geen afhankelijkheid is van 

een eigenaar of partij in de omgeving. Het erfpachtcontract tot 2041 is een ideaal 

beschermingsmiddel.  

Het gebrek aan dreiging, van een gemeenschappelijke vijand is wellicht het grootste probleem. De 

geïnterviewden concluderen dan ook dat Nieuw en Meer vooral van zichzelf te duchten heeft. De 

behoefte aan consolideren van de één en de frustratie van het niet kunnen doorontwikkelen van de 

ander kan leiden tot een disbalans en lijkt ook aan de bron te staan van de behoefte aan verandering.  

Op het Nieuw en Meerterrein is een discussie gaande over de mate van openheid. Sommigen zijn 

bang om de autonomie te verliezen. Collega’s op andere plekken waarschuwen dat Nieuw en Meer 

zich niet moet isoleren van de omgeving,  want ook al is de urgentie nu niet groot, op het moment 

dat er dreiging komt van buiten is draagvlak belangrijk. Een collectief als OT301 in de oude 

Filmacademie heeft haar identiteit niet verloren sinds het subsidie uit het broedplaatsenbeleid 

ontving en de plek is een levendige plek gebleven met theatervoorstellingen, film- en dansavonden 

en een veganistisch restaurant. Ook het ADM-terrein heeft na onderhandelingen met de gemeente 

hun bestaansrecht versterkt en organiseert diverse activiteiten voor een nichepubliek.   

Sommige collectieven in voormalige kraakpanden zijn angstig, bang voor veranderingen. Daar is 

weinig leven te bespeuren. Voorbeelden zijn het Handelsbladgebouw en Tetterode. Eén van de 

problemen is de gebrekkige doorstroming. Er is nauwelijks aanwas van jong talent met de energie 

om nieuwe activiteiten te ontplooien. Ruigoord heeft dat probleem ook. Het is een icoon van de 

krakersgemeenschap, maar de activiteiten worden al jaren door mensen van buiten georganiseerd 

en vernieuwingen in het collectief worden tegengehouden. Er heerst een conservatieve houding. Het 

gevolg is ondermeer dat het Landjuweelfestival niet heeft plaatsgevonden. De AFK-subsidie is niet 

toegekend. Het is een belangrijk aandachtspunt voor Nieuw en Meer.   

Er zijn ook broed/vrijplaatsen die in de organisatiestructuur manieren hebben gevonden om de 

betrokkenheid van huurders te vergroten. Plantage Doklaan en Marci Panis hebben bijvoorbeeld een 

systeem ingevoerd waar commissiewerk min of meer verplicht wordt gesteld. Meer dan twee jaar 

inactiviteit is een opzeggingsgrond. 

 

Draaisma en De Klerk denken beiden dat inmenging van buitenaf onafwendbaar is om de toekomst 

veilig te stellen. Enerzijds om draagvlak te creëren, anderzijds om in staat te blijven om activiteiten te 

organiseren en gelijkwaardigheid in het collectief te behouden.  

Een ondernemer van buiten zou binnen vastgestelde spelregels de vrijheid kunnen krijgen om een 

publieke voorziening uit te baten. Het moeten mensen zijn die zich volledig verantwoordelijk kunnen 

voelen voor het succes van een plek en daarbij geen dubbele agenda’s voeren. Succesvolle 

voorbeelden zijn Noorderlicht op de NDSM-werf, Hotel de Goudfazant en voorheen Club 11 in Post 
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CS. De perifere ligging is een beperking, maar dat geldt ook voor bijvoorbeeld de Goudfazant. Door 

iemand van buiten in te schakelen kan er ook geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Nieuw en 

Meer stelt zelf de randvoorwaarden vast in een programma van eisen en onderhoudt een zakelijke 

band met de ondernemer van buiten. Het terrein heeft dan ook de vrijheid om de samenwerking op 

te zeggen. De Klerk gaat zelfs nog een stapje verder, een klein deel van het terrein zou kunnen 

worden verkocht aan een ontwikkelende groep, die voelen zich eigenaar van het terrein en hebben 

de intentie om er een succes van te maken. De zoektocht naar een geschikte partij zou kunnen 

plaatsvinden in de vorm van een prijsvraag. De Klerk vindt het niet vreemd om een commerciële 

partij te betrekken. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen bezit. Uit ervaringen met de 

NDSM-werf concludeert ze dat de overheid een veel minder betrouwbare partner is. Zij verenigen 

veel meer belangen in zich en dat leidt tot grillige besluitvorming.   

 

De directe vergelijking met enkele plekken in Amsterdam zegt veel over de positie van Nieuw en 

Meer. 1800 Roeden rust op het mecenaat van de eigenaar. Het zorgt voor stabiliteit, maar tevens 

eenzijdige besluitvorming. De NDSM-Werf is een schip van bijleg, grotendeels door de grote 

investeringsopgave. Ook die organisatie is gebrekkig. De initiatiefnemers van de broedplaats zijn er 

(nog) niet in geslaagd om een collectief te smeden dat het pand in eigen beheer kan ontwikkelen. 

Het Domijn heeft een stabiele structuur, maar wordt direct bedreigd in hun voortbestaan door 

geplande gebiedsontwikkelingen in de omgeving. De lobby voor voortbestaan is in volle gang, maar 

het is moeilijk om draagvlak te vinden binnen de gemeente en daarbuiten.   

Zowel de internationale casus als de collega’s in de directe nabijheid tonen aan dat Nieuw en Meer 

een gunstige uitgangspositie heeft voor een autonoom voortbestaan. Het collectief heeft een 

gezonde financiële basis en een degelijke organisatiestructuur in vergelijking met andere plekken. In 

tegenstelling tot alle andere voorbeelden is Nieuw en Meer niet afhankelijk van buitenstaanders. De 

uitgangspositie voor een zelfstandige weg naar de toekomst is sterk. 

 

Onlangs is op een debat over de toekomst van collega-gemeenschap Het Domijn in Weesp het idee 

geopperd om een Culturele Stelling te organiseren van broedplaatsen in de rafelranden van de 

metropool van Amsterdam. Het zijn plekken, vaak in oude defensiegebouwen van de Stelling van 

Amsterdam, die het productieklimaat van de creatieve stad Amsterdam vormen. Ze voeden de stad 

met nieuwe ideeën en initiatieven en bieden betaalbare ruimte aan kunstenaars en creatieve 

ondernemers die in de stad zelf geen betaalbare vrije ruimte kunnen vinden. Nieuw en Meer maakt 

hier deel van uit. Door de collectieven te verbinden in de Culturele Stelling wordt een poging 

ondernomen het draagvlak voor deze plekken te versterken.  

 

 

8. BOUWEN AAN DE EIGEN TOEKOMST 

 

De individuele gesprekken, expedities en discussieavonden leiden tot een zevental thema’s waarin de 

Nieuw en Meerders zichzelf herkennen. Het is vooral belangrijk dat de bewoners zich zelf kunnen en 

willen inzetten voor deze projecten. Het onderzoek naar het ethos van het terrein toont een grote 

verscheidenheid van ideeën en visies. Het is een illusie te denken dat deze ideeën zich kunnen 

samenballen tot één toekomstproject, één masterplan voor Nieuw en Meer waarover de Nieuw en 
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Meerders het eens moeten worden. Ze zullen het nooit eens worden en misschien is dat juist wel 

een kwaliteit. Door te focussen op meerdere projecten naast elkaar ontstaat een situatie waarin alle 

Nieuw en Meerders zich zullen herkennen. Dit uit zich in de bereidheid van Nieuw en Meerders om 

zich in te zetten voor één van de thema’s.   

Nieuw en Meer geeft vorm aan haar eigen toekomst. Dat gebeurt in de eerste plaats in de vorm van 

workshops waarin door betrokken Nieuw en Meerders vrij kan worden nagedacht over de invulling 

van de thema’s. De plannen zijn in de weken daarna zo concreet mogelijk verder uitgewerkt en 

gepresenteerd op 6 oktober 2010. Het Stichtingsbestuur heeft daar kenbaar gemaakt dat concrete 

verzoeken vanuit de projectgroepen op 15 november tijdens de bestuursvergadering aan de orde 

zullen komen. Zij zullen zich actief inzetten voor de realisering van de initiatieven. Hieronder 

beschrijven we in het kort de resultaten van de diverse projectgroepen, met de notie dat het hier 

gaat om work in progress.  

 

1. Duurzame energie 

Er wordt veel gesproken over duurzame energie. Sommige huurders geven individueel reeds vorm 

aan hun plannen, zoals Richard Mulder, die zijn atelier zelfvoorzienend heeft gemaakt. Anderen, 

zoals Dick Goemans, hebben onderzocht of het mogelijk is om zonnepanelen op de daken te plaatsen 

om eigen energie op te kunnen wekken. De betrokkenheid is groot bij dit thema wat bijvoorbeeld al 

blijkt uit het aantal personen dat zich heeft aangesloten bij de workshop. Pauline Westendorp van 

NEWNRG, een expert op dit terrein, is uitgenodigd om mee te denken met de groep.  

 

De belangrijkste uitkomst van de workshop is dat de eerste doelstelling gericht moet zijn op 

besparing. Besparing brengt het meeste op, direct 10 tot 20% van de energievoorziening. Isolatie 

leidt ook tot bewustwording, mensen gaan als vanzelf zuiniger leven. De volgende stap is het zelf 

opwekken van energie. En daarbij wordt niet vanzelfsprekend gedacht aan zonne-energie.   

De volgende ideeën zijn genoemd: 

� Isolatie van panden: Daar zijn verschillende technieken voor. De meest voor de hand liggende 

lijkt het plaatsen van isolerende wanden aan de binnenkant. Dit wordt onderzocht. 

� Het collectief maken van het energienetwerk. 

� Collectivisme leidt ook tot extra mogelijkheden voor duurzame levering, op het moment dat 

energie wordt bespaard en opgewekt en teruggegeven aan het energienet.  

� Nieuw en Meer zou een biogascentrale kunnen bouwen.  

In de workshop is herbevestigd dat duurzame energie niet alleen een financieel doel dient, maar 

vooral ook een moreel doel dat past bij de kernwaarden van Nieuw en Meer.  

 

In de weken tot aan de presentatie zijn diverse zaken uitgezocht. Zo blijken subsidies alleen op 

individuele basis te kunnen worden aangevraagd. De groep zal een standaarddocument opstellen 

waarmee individuele huurders subsidie kunnen aanvragen.  

De isolatie wordt als (stichtings)project aangepakt. Dat geldt voor zowel gevelisolatie als dubbelglas. 

Er blijken nieuwe vezelplaten op de markt te zijn, die redelijk eenvoudig tegen de binnenwanden 

kunnen worden gemonteerd.  
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Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een centrale stroomvoorziening. De ambitie is om 

uiteindelijk een opwekkingscentrale te worden, een lokaal energiebedrijf (zoals door Westendorp op 

50 locaties in de stad wordt opgezet).  

Voor subsidies worden ook Schiphol en het Stadsdeel benaderd.  

 

Deelnemers: Patrick Tielkes, Liet Heringa, Dick Goemans, Paul de Vries, Yuri Halberstadt 

 

2. Voortuin/achtertuin 

Voortuin/achtertuin gaat over de inrichting van het terrein, de mogelijkheden om bij te bouwen, de 

routing en de verhouding tussen het voorterrein en het achterterrein. De workshop heeft 

plaatsgevonden in de vorm van een gezamenlijke wandeling over het terrein.  

Een belangrijk aandachtspunt hier was het achterterrein, met heel veel ruimte die beter benut kan 

worden. Er zijn maximaal twintig huurders die één derde van het totale terrein benutten. Hier is het 

idee ontstaan om bovenop de opslagcontainers op het achterterrein op tijdelijke basis tweedehands 

containers te plaatsen die kunnen dienen als gastateliers. Veel containers met voorzieningen 

schijnen leeg te staan. Onderzocht wordt of er containers beschikbaar zijn tegen een vriendelijke 

prijs. Gedacht wordt aan tweemaal acht containers, voor maximaal zestien ateliers. Ook de 

buitenwerkplaats zou hier een plek kunnen krijgen.  

Het voorterrein is de meest geschikte plek voor een paviljoen. Publiek kan zich daar concentreren, 

zodat de werkplekken gevrijwaard blijven van een grote publieksstroom.  

Andere ideeën die zijn ontstaan is een moestuin op het voorterrein.  

Er kan een korte termijnplan worden ontwikkeld voor gastateliers op tijdelijke basis op het 

achterterrein en een lange termijnplan voor een paviljoen op het voorterrein.  

Voor het korte termijnplan vraagt het bestuur om een uitwerking en duidelijke lokalisering van de 

ateliers. En daarnaast een beoordeling van de direct omwonenden.   

 

Deelnemers: Buck, Lex Elsevier, Dick Goemans, Riette Wanders, Paul Nassenstein, Tammo Schuringa. 

Daarnaast worden de bouwcommissie en directe omwonenden betrokken).  

 

3. Paviljoen 

Zoals eerder in dit document duidelijk is geworden, is er veel behoefte aan de ontwikkeling van een 

paviljoen. Het gezelschap dat zich hierin heeft verdiept acht het wel van belang om eerst goed uit te 

zoeken welke voorzieningen ook op andere plekken van het terrein kunnen worden ontwikkeld, zoals 

in de Kantina, het café van Buck en leegstaande of onderbenutte ateliers.  

De volgende (publieks)functies zouden in een paviljoen kunnen worden ondergebracht. 

� expositieruimte 

� projectruimte 

� ontmoetingsplek voor werkgerelateerde activiteiten 

� kunsteducatie 

 

De groep sluit ook een aantal activiteiten uit, waaronder professionele horeca. Dus er komt wel een 

bar voor drankjes voor tijdens bijvoorbeeld openingen of vergaderingen, maar geen restaurant met 

uitbater. Een heroverweging is mogelijk als horeca een belangrijke inkomstenbron blijkt te zijn, maar 
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het zal altijd aanvullend op de andere functies moeten zijn. Tijdens de presentatie is opgemerkt dat 

horeca ook een publiektrekker voor andere activiteiten kan zijn. In het verleden bleek de Kantina 

veel publiek te trekken toen er op een vaste avond maaltijden werden geserveerd.  

Een aantrekkelijk paviljoen met de gewenste voorzieningen zal minimaal tien jaar moeten blijven 

staan om rendabel het te kunnen ontwikkelen. Dit betekent dat het een min of meer permanente 

basis moet hebben.  

Een paviljoen op het voorterrein is niet geschikt als buitenwerkplaats of voor artist-in-residence. 

Voorgesteld wordt om daarvoor elders op het terrein ruimte te zoeken, waar meer interactie 

mogelijk is met collega kunstenaars.  

 

Er komt nu een voorstel om nieuwbouw te ontwikkelen van 200 m2 en 6 meter hoog op het 

voorterrein, in de buurt van de huidige gebouwen (Kantina). Belangrijk is een organische relatie 

tussen binnen en buiten: bij wijze van spreken een vierkante doos die opengeklapt kan worden, 

waarbij ook het Buitenland benut kan worden in de zomer. Het moet een aantrekkelijk en flexibel 

gebouw worden, een visitekaartje van Nieuw en Meer.  

Draagvlak bij de Nieuw en Meerders is essentieel. Iedereen moet er gebruik van kunnen maken.  

In de statuten van Nieuw en Meer staat dat het terrein een functie moet vervullen voor het 

Stadsdeel. Zij kan ook benaderd worden voor subsidie. In een eerder stadium heeft het bestuur reeds 

aangegeven positief te staan ten opzichte van de ontwikkeling van een publieksvoorziening op Nieuw 

en Meer.  

Belangrijk uitgangspunt is: vorm volgt functie. Het visueel uitwerken van een ontwerp moet zo lang 

mogelijk worden uitgesteld.  

Streven is het gebouw in 2013 op te leveren als Nieuwe en Meer 25 jaar bestaat.  

De eerste stap is een ronde langs alle Nieuw en Meerders om hen persoonlijk te vragen wat de 

wensen zijn ten aanzien van een paviljoen.  

Deelnemers: Sander van Deurzen, Martin van Leusden, Johan Vonk (uitbreiding gewenst) 

 

4. Artistiek professionele uitwisseling en reflectie 

Deze groep kent veel deelnemers. Er is een grote behoefte aan een aantrekkelijke 

kunstprogrammering dat past bij het professionele artistieke klimaat op Nieuw en Meer. Na de 

eerste ideeënvorming tijdens de workshop is het gezelschap op bezoek geweest bij Ann DeMeester, 

directeur van kunstcentrum de Appel. Zij heeft de groep geïnspireerd tot een concrete aanpak.  

Aanvankelijk was het plan om activiteiten te organiseren met studenten van het Curatorial Training 

Programme van de Appel. Dit programma wil zich echter niet meer verbinden aan een plek. 

DeMeester zag wel mogelijkheden om activiteiten te ontplooien met afgestudeerde curatoren die in 

Amsterdam zijn blijven hangen en op zoek zijn naar projecten. Voorgesteld wordt om een 

samenwerkingsverband te starten met De Appel en een afgestudeerde curator een jaar lang een 

curator-in-residence plek aan te bieden op het terrein van Nieuw en Meer.  

De jonge curator mag gratis verblijven in het atelier en krijgt een klein salaris om een tentoonstelling 

te organiseren op het Nieuw en Meer terrein of elders met kunstenaars van Nieuw en Meer. Als 

basisvoorwaarde geldt een samenwerking met Nieuw en Meer. Ook de Oeverlanden kunnen dienen 

als inspiratie. De curator gaat zelf op zoek naar fondsen om het project te realiseren.  
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Het programma kan snel van start, met een pilot in leegstaande ateliers, eventueel het atelier dat als 

eerste vrijkomt (overleg met toewijzingscommissie). Daarnaast zijn de gastateliers die gepland staan 

op het achterterrein interessant.  

Naast de curator-in-residence worden artist-in-residence plekken aangeboden aan een jonge 

kunstenaar voor de periode van vier tot acht maanden.  

 

De coördinatie van het programma moet uiteindelijk in handen komen van de Stichting 

Kunstuitingen. Deze groep stelt wel voor om de naam eerst te wijzigen.  

Nieuw en Meer zou daarnaast meer kleine projecten moeten ontplooien, zoals kortlopende 

exposities, lezingencyclus en de ontwikkeling van websites. Een idee is om studenten 

kunstmanagement stage te laten lopen om dit soort programma’s op te zetten, ten uitvoer te 

brengen.  

Naast de Appel wordt met SKOR een gesprek gevoerd over mogelijke samenwerking. Voor de artist-

in-residence plekken zullen gesprekken worden gevoerd met Transartists. 

Het bestuur vraagt om een concrete uitwerking van de plannen voor 15 november.  

Deelnemers: Nicolle Schatborn, Lydia Schouten, Marijn van Kreij, Maarten van kalsbeek, Elly Baltus. 

 

5. Nieuw en Meer in de omgeving 

De projectgroep ‘Omgeving’ heeft een gesprek gevoerd over de relatie met het Stadsdeel en het 

cultuureducatieprogramma. Geconcludeerd is dat het vooral belangrijk is om de plannen in de 

overige workshops te verbinden aan de wensen in de omgeving. De deelnemers in deze groep gaan 

zich daarvoor inzetten.  

Deelnemers: Tineke Tromp, Else van der Burgt 

 

6. Werkplaats 

Liet Heringa en Maarten van Kalsbeek hebben in een eerder stadium een gedetailleerd plan 

uitgewerkt voor een open werkplaats met afvoer op het achterterrein. Hoewel dit om een 

permanente voorziening gaat ligt een combinatie voor de hand met de tijdelijke ateliers in 

containers, die de Voortuin/achtertuin groep heeft voorgesteld. 

Het bestuur stelt voor om het plan voor een werkplaats op de agenda te plaatsen.  

 

7. Organisatiestructuur 

Tijdens het debat over het ethos van Nieuw en Meer bleek een sterke behoefte aan een discussie 

over de organisatiestructuur. In de gesprekken en de expedities is daar veel over op tafel gekomen. 

De Stad bv zag dit niet direct als haar opdracht, maar op deze bijeenkomst is het thema alsnog op de 

agenda geplaatst. Het leverde niet veel aanmeldingen op voor een workshop, maar het is wel onder 

de aandacht gebracht en binnenkort onderwerp van gesprek tussen sleutelfiguren op het terrein, het 

stichtingsbestuur en verenigingsbestuur.    

Deelnemers: Elsbeth Pluimers, Eric Hamburg. 
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9. DE KOERS VAN NIEUW EN MEER 

 

Op grond van ons onderzoek naar het ethos van de Nieuw en Meerders komen we tot een duidelijk 

advies over de toekomst. De professionalisering, waar veel Nieuw en Meerders middenin zitten, 

vraagt om een paar essentiële nieuwe voorzieningen, maar niet om een radicale breuk met het 

verleden. De kern van het advies vloeit voort uit het onderzoek naar het ethos. In het verlengde van 

de professionalisering van de individuele kunstenaars is een behoefte ontstaan aan een verandering 

in de organisatiestructuur en de besluitvorming. De behoefte is sterker geworden om de persoonlijke 

inzet voor het collectief meer te richten op de interactie rond de kunstbeoefening dan rond het 

beheer. Anderzijds bestaat er bij sommigen de vrees dat professionalisering van allerlei taken 

vermindering van zeggenschap en verhoging van de kosten met zich mee zal brengen. Wij denken 

dat het mogelijk is de organisatiestructuur aan te passen aan de nieuwe behoefte onder voorwaarde 

dat de zeggenschap van de bewoners en het lage kostenniveau van de huurders behouden blijven.  

Het is de overtuiging van velen dat de ligging van Nieuw en Meer in Amsterdam aan de Oeverlanden 

van het Nieuwe Meer onvoldoende benut wordt. ‘Openheid’ en meer publieke belangstelling wordt 

niet als een waarde op zich gezien, maar alleen in relatie tot de essentie van Nieuw en Meer: 

kunstenaars de gelegenheid bieden tot kunstbeoefening. Er is een veel grotere interactie mogelijk en 

wenselijk met de culturele omgeving van Amsterdam en met het stadsdeel Nieuw West in het 

bijzonder. De intensivering van interactie zal op de eerste plaats professionele interesses dienen, 

maar ook een sterkere binding van de publieke omgeving met Nieuw en Meer teweeg brengen. Om 

die redenen adviseren wij ook de versterking van de artistieke interactie serieus ter hand te nemen. 

Een verbinding met de ‘buitenwereld’ gericht op de versterking van het culturele leven in Nieuw 

West wordt ook door het stadsdeel zeer op prijs gesteld. 

 

De ruimtelijke structuur 

Uit de algemene waardering voor wat Nieuw en Meer nu is en wat de bewoners willen vloeit de 

logische conclusie voort dat de toekomst van de bewoners voor het overgrote deel in het verlengde 

ligt van wat tot nu toe is opgebouwd.  

 

 
 
Toekomstplannen smeden onder het genot van een Paella  
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We adviseren dan ook geen ingrijpende veranderingen te doen in de ruimtelijke structuur. Het 

werkgedeelte kan met moderniseringen op het gebied van de energievoorziening en duurzaamheid 

zo blijven.  

Wel zijn er met betrekking tot het Buitenland en het achterterrein voorstellen gedaan voor 

toevoegingen die zeer de moeite waard zijn om verder uit te werken. 

 

Interactie met de buitenwereld 

De professionalisering van de artistieke 

productie heeft een sterkere behoefte 

opgeroepen aan interactie met de omgeving, 

de stad en de kunstwereld en tegelijk de 

‘zelfwerkzaamheid’ in de collectieve sfeer doen 

afnemen. De verhoogde interactie kan vorm 

krijgen in meer tentoonstellingen, artists in 

residence, curatoren van binnen en buiten, 

meer samenwerking in cultuureducatie en 

deelname aan de evenementen in de 

omgeving. Wij stellen voor deze 

programmatische mogelijkheden degelijk te onderzoeken en daarbij ook culturele instellingen van 

buiten Nieuw en Meer te betrekken. 

Wij adviseren het bestuur en de vereniging de fysieke voorzieningen daarop aan te passen.  

1. de mogelijkheden van een al dan niet tijdelijk paviljoen, bij voorkeur in de voortuin, na te 

gaan in relatie tot de huidige Kantina. Bij het onderzoek ook de exploitatiemogelijkheden van 

het gebouw, de beheersconstructie en mogelijke opbrengsten betrekken. De gelegenheid 

voor bewoners om elkaar te ontmoeten en voor bezoekers uit te breiden. 

2. in de bestaande ateliers en daarbuiten mogelijkheden scheppen voor artists in residence 

gekoppeld aan een programmatische invulling samen met culturele instellingen als de Appel 

of kunstopleidingen als de Rietveld. 

3. na te gaan of de huidige voorzieningen voor cultuureducatie nog voldoen en anders deze aan 

te passen. 

 

Interne voorzieningen 

1. Er is behoefte aan een grondige verbetering van de energiehuishouding gericht op 

verduurzaming en besparing. Gezien de steeds hogere energieprijzen kunnen de 

voorzieningen op dit gebied op den duur rendabel worden voor de bewoners en de 

vereniging als geheel. De eerste stappen kunnen reeds op korte termijn gezet worden en zijn 

gericht op isolatie van de panden.  

2. Een nieuwe ingang op het binnen- of achterterrein zowel voor de veiligheid als om logistieke 

redenen  

3. Onderzocht zou moeten worden hoe groot de behoefte is bij bewoners aan een 

buitenwerkplaats voor algemeen gebruik en welke faciliteiten daarbij gewenst worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Het voorportaal van Nieuw en Meer 
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Waarde creëren 

Een aantal Nieuw en Meerders vreest dat de kosten van de investeringen die nodig zijn om het 

terrein te openen naar de buitenwereld verhaald zullen worden op de huurders. Hoe de kosten van 

de investeringen gedekt kunnen worden is een kwestie van exploitatie. Wij vragen dan ook aandacht 

van het bestuur voor een risicovrije exploitatie.  

Voor de afweging is nog belangrijker dat het besef doordringt dat de investeringen in een paviljoen, 

nieuwe ateliers, een werkplaats en openbare ruimte waardetoevoegingen zijn in materiële en 

immateriële zin. De materiële toegevoegde waarde komt de stichting en uiteindelijk de huurders ten 

goede. Toevoegingen kunnen uiteindelijk ook worden omgezet in werkelijke waarde.  

Door daarnaast nog meer dan voorheen een maatschappelijke betekenis vervullen voor de omgeving 

wordt een onschatbare immateriële waarde opgebouwd voor de stad. Maar ook hier geldt het 

welbegrepen eigenbelang: hoe meer mensen in de omgeving een relatie hebben met de kunst op 

Nieuw en Meer hoe groter het draagvlak en hoe krachtiger de autonomie van het terrein. Beide 

vormen van toegevoegde waarde versterken ook de onderhandelingspositie van Nieuw en Meer bij 

eventuele bedreigingen in de toekomst. 

 

De organisatiestructuur 

Het ethos van Nieuw en Meer groeit toe naar een steeds groter wordende verscheidenheid. Nieuw 

en Meerders zullen nooit volledige consensus bereiken over alles en met name over nieuwe 

ontwikkelingen zullen de meningen sterk verschillen. Dat hoeft ook helemaal niet. Verschillen horen 

bij de identiteit. Het probleem is dat de organisatiestructuur van het terrein hier niet op is toegerust. 

De democratische besluitvormingsprocedures gaan uit van eensgezindheid en bieden geen ruimte 

voor veel verschil. De hindermacht van enkelen dreigt bij herhaling te leiden tot een langdurige 

impasse die de besluitvorming over nieuwe initiatieven in de weg staat. Wij raden het 

stichtingsbestuur aan om aanpassingen in de besluitvorming voor te bereiden. 

 

De huidige besluitvormings- en organisatiestructuur is achter gebleven bij de professionalisering van 

een groot deel van de bewoners. Democratische besluitvorming kan ook op een moderne wijze 

worden vormgegeven, die beter past bij de huidige behoeftes van de bewoners. De bereidheid om bij 

te dragen aan goede besluitvorming door mee te werken aan commissies en dergelijke. wordt groter 

naarmate de deelnemers ook de vruchten daarvan kunnen plukken. Er zijn aanpassingen nodig die 

voorkomen dat er verlamming optreedt gedurende of zelfs na de besluitvorming.  

Aanpassingen: 

- heldere procedures door het bestuur uitgezet 

- goede voorbereiding met draagvlak onder bewoners 

- beslissingen worden maar één keer genomen en niet meer teruggenomen  

- alle huurders worden via intranet in staat gesteld deel te nemen aan de besluitvorming 

- de meerderheid beslist 
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Tot slot 

Het was voor ons een genoegen om het proces tot zover te mogen begeleiden. Nieuw en Meer blijkt 

na meer dan twintig jaar nog steeds een bloeiende kunstenaarskolonie. Daarmee heeft Nieuw en 

Meer het verder gebracht dan Frederik van Eeden in Walden. De vergelijking gaat natuurlijk niet 

helemaal op, maar toch heeft de kracht van een egalitair ethos gecombineerd met een grote mate 

van artistieke professionaliteit zich opnieuw bewezen. Het grootste risico van het Paradijs is volgens 

Kundera dat iedereen erin moet geloven en daardoor geen verandering meer wordt toegestaan. Hoe 

zou een paradijselijke toestand in hemelsnaam verbeterd kunnen worden? En zo gaat het paradijs 

aan gebrek aan aanpassingsvermogen ten onder. Dat is niet het lot van Nieuw en Meer. We hebben 

met veel plezier gelogeerd op Nieuw en Meer, kennis gemaakt met de bewoners, rond gekeken op 

het terrein, genoten van de prachtige omgeving, gelachen, gepraat, gegeten en gedronken. 

Zodoende zijn we steeds meer doordrongen geraakt van het vitale ethos van Nieuw en Meer dat zich 

juist wel telkens vernieuwt. Er zijn wel tegenstellingen, maar die lopen langs andere lijnen dan 

behoudzucht tegenover vernieuwing. We hebben getracht deze lijnen te beschrijven en daarmee ook 

lijnen door te trekken naar de toekomst. We hebben Nieuw en Meer leren kennen als een vitale 

gemeenschap van individuen waarbinnen groot verantwoordelijkheidsgevoel bestaat voor de eigen 

omgeving, het kunstenaarschap en de wereld. Er zijn vele wegen om kunstenaarschap te verbinden 

met de wereld. Wij hopen en verwachten dat de voorstellen, waarvan wij slechts de postbode zijn, 

de deur openen naar een nieuwe episode in het bestaan van Nieuw en Meer. 

 

Simon van Dommelen 

Jeroen Saris 
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BIJLAGE 

Uitspraken interviews 

 

In cirkels zijn belangrijke uitspraken van Nieuw en Meerders verzameld over eigen motivaties (ik), de 

gedachtes bij het collectief (wij), de plek van Nieuw en Meer in de stad en in de wereld. De 

opvattingen gaan over wonen, werken, kunst, ontmoeting, natuur en bezinning.  

 

WONEN

WERKEN

ONTMOETEN

NATUUR

Ik

KUNST

Ik wil met mijn 

werk bezig zijn Het is hard werken, 

en levert weinig op

Ik voel me hier 

thuis

Ze zijn allemaal 

zoals ikWeinigen kunnen van 

de kunst leven

In de zomer is het druk, 

in de winter wel eens 

eenzaam

BEZINNING

Werken in opdracht 

is het prettigst Fijne omgeving 

om te werken

Ik heb regelmatig 

contact met anderen

Ik heb behoefte aan 

ontmoeting

Ik zit graag in het 

groen

Ik ben met mijn 

eigen ding bezig

Iedereen heeft verantwoordelijkheid 

voor het terrein

Je wordt hier minder 

afgeremd door de omgeving

Je kan je creativiteit 

kwijt

Ik heb weinig tijd

Het niveau van de 

kunstenaars wisselt sterk

Ik heb soms het gevoel 

dat ik het alleen moet 

doenDe combinatie 

wonen/werken is prettig

Kunstenaars zetten zichzelf nog wel 

eens in het midden van de wereld

Hier vind ik rust 

en inspiratie

Ik heb een groot gevoel van 

vrijheid hier

Ik organiseer 

reflectie in mijn 

eigen netwerk

Ik zou meer met de 

buitenwereld willen 

reflecteren op mijn werk

 

   

WONEN

WERKEN

ONTMOETEN

NATUUR

Wij

BEZINNING

Subsidiesysteem leidt 

tot onderlinge rivaliteit 

We zouden meer 

activiteiten moeten 

organiseren

Bewoners voelen zich 

meer verbonden met 

het terrein

We hebben weinig 

gesprekken over werk

Iedereen helpt 

elkaar 

Iedereen kent 

elkaar

Er zijn groepjes

Nieuw en Meer is 

een werkterrein 

Het niveau van de 

kunstenaars wordt 

steeds hoger

We communiceren 

slecht met elkaar

Er zou meer verbinding mogen zijn 

met het kunstvakonderwijs

KUNST

Wij zijn 

vakmensen

Ongedefinieerd 

is mooi

Bewoners horen erbij

We zouden onze eigen 

energie moeten opwekken 

Veel ateliers worden 

onderbenut

Mensen zetten wel 

eens hun hakken in 

het zand

Het beheer van de 

natuur kan veel beter 

We zijn gespleten

Het is moeilijk om iets voor 

mekaar te krijgen

We zijn vaak wat 

onverschillig

We zijn bang om dingen 

uit handen te geven 

Er is minder 

energie 

Een gemeenschappelijk 

doel ontbreekt

De potentie wordt te 

weinig benut

We worden 

ouder

Er is sprake van 

territoriumdrift 

Er is altijd 

bedrijvigheid

Als wij iets willen doen 

moet het professioneel
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WONEN

WERKEN

ONTMOETEN

NATUUR

Amsterdam

KUNST

De Stad is dichtbij en 

veraf tegelijk
Tentoonstellingen

Haal publiek naar 

Nieuw en Meer

We moeten de stad 

iets teruggeven

N&M is een terrein voor 

hoge kwaliteit kunst(enaars)

Er is ruimte op het Nieuw en Meer 

om iets moois te doen voor de stad

Nieuw en Meer is 

geen attractiepark

Zoek samenwerking met 

stedelijke instellingen

Het is moeilijk om 

publiek te trekken

Het meer en de 

vaart kunnen 

beter benut 

worden

Nieuw en Meer is 

onderdeel van de 

groene as
De lucht is slecht

Nieuw en Meer als 

werkterrein is heilig

Wonen wordt 

gedoogd

Publiek moet iets 

toevoegen aan 

wat er al is
BEZINNING

Draagvlak in de 

stad is belangrijk

De tolerantie is hier 

hoger dan elders

De scherpe randjes 

zijn er wel vanaf

Het netwerk met 

de stad is sterk

Er is geen 

gemeenschappelijke 

vijand meer

We voelen weinig 

druk meer van de 

omgeving

Het is een opvallend 

veilige plek

 

 

WONEN

WERKEN

ONTMOETEN

NATUUR

De Wereld

BEZINNING

KUNST

Artist in Residence ter inspiratie 

en uitwisseling voor bewoners en 

buitenwereld 

Nieuw en Meer als 

ontmoetingsplaats voor de 

binnen- en buitenwereld

Gastvrijheid tonen

Niet Jan en alleman, maar 

publiek dat iets toevoegt
Plek voor mensen uit de wereld: 

permanent en tijdelijk

Veel Nieuw en Meerders 

werken internationaal

Nieuw en 

Meerders 

reizen veel

Vraag curators 

van buiten

Uitwisseling met 

buiten is belangrijk

Nieuw en Meer is en 

micromaatschappij

Het is niet meer 

wij tegen de rest

Er lopen veel lijnen 

naar de buitenwereld

Nieuw en Meer is een 

oase, een paradijsje

Ik zou mijn netwerk willen 

delen met andere Nieuw en 

Meerders

Kunstenaars van buiten 

voegen echt iets toe

 


