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VERKENNINGEN NM 

Inleiding 

Met alle op handen zijnde veranderingen die samenhangen met de ambities 

van de stad m.b.t. woningbouw/ recreatie en de consequenties die dat heeft 

voor onze omgeving, neemt de druk toe om na te denken over ons eigen 

terrein en een visie te ontwikkelen.  

De LabCommissie is bezig te verkennen welke gedachtes er leven bij de 

verschillende commissies ten aanzien van het terrein en meer specifiek: het 

voorterrein.  

De LabCie heeft inmiddels met een groot aantal commissies gesproken. 

 

Daar het om een verkennende fase gaat worden met name de wensen 

geïnventariseerd zonder te kijken naar de financiële implicaties. 

 

Scheiding tussen privaat en publiek 

Aan alle commissies is opnieuw de stelling voorgelegd dat wij - willen  

wij het werkterrein in de luwte houden – de publieke functies zouden moeten 

concentreren op het voorterrein. 

Dit uitgangspunt werd bijna unaniem onderschreven. 

 

Ook als het ging over de invulling van het voorterrein waren er veel 

overlappingen: zo was vrijwel iedereen het eens over de wenselijkheid de 

horecavoorziening op termijn te verplaatsen naar het voorterrein om zo 

gestalte te geven aan de scheiding tussen ‘privaat’ en ‘publiek’ op ons 

terrein. 



 

 

Expositieruimte: verbindende schakel privaat, publiek 

Tevens werd de behoefte aan expositieruimte door de meeste commissies 

genoemd. Er zou een ruimte gecreëerd moeten worden waar kunstenaars 

hetgeen zij in beslotenheid hebben gemaakt kunnen tonen aan de 

buitenwereld 

 

Accentverschillen tussen commissies 

Er waren ook accentverschillen: zo benadrukte de PR-commissie het belang 

van ‘herkenbaarheid’, terwijl het TOC wees op de waarde van het 

beheersplan*, waarin uitgangspunten worden beschreven die richtinggevend 

zijn als het gaat om de bewaking van de biodiversiteit.  

Het E-team hecht er vervolgens aan het voorterrein klimaatneutraal in te 

richten en vooral duurzaam te (ver-)bouwen.  

 

 



Mik le Chef 

Er is ook gesproken met Mik le Chef. Op dit moment is hij de enige 

horecaexploitant en hoofdhuurder van de verenigingsruimte/Cantina.  

Hij is belanghebbende als het gaat om de mogelijke verplaatsing van de 

keuken naar het voorterrein. Binnen het gesprek kwamen de voor- en 

nadelen van een verhuizing naar het voorterrein ter sprake, de exploitatie op 

korte en langere termijn, de randvoorwaarden in verband met een eventuele 

verhuizing en een mogelijke fasering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE COMMISSIES 

 

PR-commissie 

- Benadrukt het belang van publieksfunctie op het voorterrein; 
 

- Verplaatsing horecavoorzieningen: wenselijk; 
 

- Tentoonstellingsruimte; 
 

- Ook wanneer er nog geen start is gemaakt met herinrichting 
voorterrein alvast exploiteren en inkomsten genereren; 
 

- Keet: nieuwe naam/ nieuwe invulling; 
 

- Voorterrein als geheel: Entree Landtong. 
 

- Herkenbaarheid: eigen profiel binnen de stad, op de grond maar ook 
vanuit de lucht /Beeldmerk? Stip? 
 

- Wil vragen i.v.m. bouwvoorschriften m.b.t. Keet beantwoord zien: 
Fundering 
Bouwhoogte 

 

Terreinontwikkelingscommissie 

- Onderschrijft het belang van publieksfunctie op het voorterrein; 

 

- Beheersplan* brengt randvoorwaarden biodiversiteit in beeld; 

 

- Ons terrein heeft een voorbeeldfunctie: er zou een plek moeten 

worden ingeruimd voor educatie (biodiversiteit, natuur- en 

cultuurhistorie); 

  



 

 

- Er zou moeten worden onderzocht in hoeverre instellingen om ons 

heen bereid zijn een samenwerkingsverbond met ons aan te gaan; 

 

- Opmerking Peter ten aanzien van de stelling (pag. 1): wij houden het 

werkterrein (de ateliers) gesloten tot we besluiten het open te gooien. 

 

* “Magazijn aan het Nieuwe Meer” opgesteld door Landschapsbeheer Noord-Holland 

 

BouwCie 

- Bevestigt het belang van publieksfunctie op het voorterrein; 

- Expositieruimte; 

- Podium; 

- Oefenruimte; 

- Ruimte voor opslag lampen en instrumenten; 

- Workshops/ educatieprojecten: natuuravonden; 

- Kunsteducatie scholen; 

- Cantina moet behouden blijven voor experimenteel koken; 

- Winkelfunctie (keuken v. ongewenst dier); 

- Terras op het dak 

- Uitkijktoren; 

- Disco/ dansles. 

-  



Toewijzingscommissie 

 

- Keuken: professionele plek; 

- Ruimte voor exposities; 

- Kantoorfunctie; 

- Concertzaal ; 

- Podiumfunctie: essentieel. 

 

 

E-team 

- Publieksfunctie op voorterrein; 

- Experimentele keuken; 

- Kookworkshops; 

- Buitenkeuken; 

- Invulling voorterrein klimaatneutraal; 

- Hergebruik van materialen; 

- Afval bestaat niet: Cradle to cradle; 

 

- Zichtbaar maken van milieumaatregelen: lichtkrant;  

 

- Windmolenboom: optie onderzoeken (nu nog niet in productie); 

 

- Expositieruimte; 

 

- Verhuurplek: vergaderzaal; 

 

- Kantoor voorhuis opgeven: moet verhuurd worden; 

 



- Pizzaoven die van 2 kanten benaderbaar is; 

 

- Zo groot mogelijke ruimte voor workshops en tentoonstellingen: 

onderzoeken of er een mogelijkheid is keet en Romney bij elkaar te 

trekken;  

 

- Wellicht kan vergunning Romneyloods worden ingezet als wisselgeld. 

 

LabCie 

- Uitgangspunt: circulair* architectonisch interessant en multifunctioneel 

gebouw.  

 

- Gebouw (paviljoen) zou zich gedurende haar levensduur continue 

moeten kunnen aanpassen aan de behoeftes en het gebruik door 

kunstenaars en andere huurders van Nieuw en Meer. 

 

- Mogelijke invulling:  

Tentoonstellingsruimte 

Kantoor/ vergaderruimte 

Informatie / educatie/ portiersloge 

 

- Horecafunctie is wenselijk maar geen doel op zich. 

 

* Circulariteit streeft er naar om de impact van een gebouw op de natuurlijke wereld die het vervangt zo 

klein mogelijk te maken. Om dit te bereiken faciliteert het ontwerp mogelijke herbruikbaarheid van het 

object, en grondstoffen en minimaliseert zo zijn huidige en toekomstige footprint. 

 

- Buitenruimte aan de Noordoostzijde ‘openen’ door gericht kappen en 

herbeplanten met het oog op de verduurzaming van het terrein. 

- Ontwerp- en indeling zijn er op gericht het voorterrein te ontsluiten 

voor publiek en vormen in samenhang met het gebouw het 

visitekaartje van Nieuw en Meer. 
-  

Toelichting LabCie 

Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat het gebouw architectonisch 

voldoende interessante aspecten moet herbergen om zelfstandig (dus ook 

zonder horecafunctie) publiek te kunnen trekken. 



Wij denken dat het namelijk onrealistisch is te denken dat men op deze 

locatie 5 tot 7 dagen per week kan exploiteren. 

Wel denken aan een ruimte met veel glas zodat er een verbinding wordt 

gelegd tussen binnen- en buitenruimte. 

Hoogte is belangrijk van het gebouw is belangrijk. 

Ruimte moet kunnen worden opgedeeld in verschillende compartimenten 

zodat het mogelijk is (gedeeltes van) ruimtes af te kunnen sluiten/ kleiner te 

kunnen maken indien nodig. 

 


