GROENE SYNERGIE

INHOUDSOPGAVE

Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen
meer oplevert dan de som der delen. Kort samengevat: 1+1=3. Zilt & Zoet brengt
daarom ontspanning en inspiratie samen. Want de beste ideeën ontstaan op
ontspannen momenten. Spanning blokkeert het brein; voldoende rust, ruimte en
inspiratie zijn essentieel voor creatieve processen. De unieke locatie op de Sixhavenweg 27 belichaamt deze synergie: een groene oase van rust met vrij uitzicht op de
bedrijvigheid in de stad en op het water. Groene synergie noemen we dat.
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WIE ZIJN ZILT & ZOET?
Zilt & Zoet is een gezamelijk initiatief van ZIN&Zoo
en Sproet, beide gevestigd in Amsterdam-Noord:
ZIN&zoo www.zinenzoo.nl
brengt ontspanning en inspiratie samen met
ZIN!-dagen/weekenden, coaching en brainstorms.
Sproet www.sproetstudio.com
is een ontwerpstudio voor voor websites en apps.
Zie ook:
Facebook/sixhavenweg27
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INTRODUCTIE

KOERS BEPALEN

DE PLEK VOOR ONTSPANNING EN INSPIRATIE

Welkom bij Zilt & Zoet, een oase van rust op een steenworp afstand van het Centraal
Station met vrij uitzicht over het IJ waar de cruise- en vrachtschepen en het pontje
met regelmaat aan je voorbij trekken. Zilt & Zoet is:

Zilt & Zoet biedt drie unieke locaties:

> een prikkelende inspiratiebron voor de zakelijke markt
> een sfeervolle praktijkruimte voor coaches en therapeuten
> een groene oase voor de Amsterdammer
Een plek voor bezinning, koers bepalen en een frisse blik voor hoe verder. Je arriveert per boot en laat zo de alledaagse hectiek achter je. De naam Zilt & Zoet is een
eerbetoon aan brakke water van het IJ, het leefgebied van bijzondere soorten vissen
en andere waterdieren. Natuurlijk huisvest Zilt & Zoet zich in Amsterdam-Noord, het
stadsdeel waar het bruist van de creativiteit en contrasten samenkomen.

1. De Kas: een glazen ruimte van 40 m2 geplaatst op de kop van de landtong om zo
het unieke karakter van deze locatie ten volle te omarmen. De Kas biedt:
• een inspirerende ruimte voor zakelijke besprekingen, trainingen, workshops,
lezingen en brainstormsessies
• een zinnenprikkelende ruimte voor ontspanning in brede zin: yoga, meditatie, Nia, zang, schilderen, fotografie, etc.
2. Het Havenmeestergebouw: gebouwd in 1919, een sfeervolle plek omringt door
groen en water die de rust en geborgenheid heeft van thuis. Het Havenmeestergebouw biedt:
• een plek voor bezinning met grote eettafel en open haard
• praktijkruimtes voor coaches en therapeuten
3. Het IJ-land: de tuin biedt vrij spel voor de natuurelementen, is een terras bij mooi
weer, doet de moestuin groeien en bloeien en is het podium voor het zomerprogramma van Zilt & Zoet.
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AANBOD
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WAT BIEDT ZILT & ZOET?

HET BREIN ALS INSPIRATIEBRON

1.Een inspirerende ruimte voor:
• Zakelijke besprekingen (‘een hutje op de hei bij het IJ’)
• Trainingen/workshops
• Lezingen
• Brainstormsessies
2. Praktijkruimtes voor coaches en therapeuten
3. Ontspanning in brede zin:
• Een gevarieerd lesaanbod (bv yoga, meditatie, Nia, zang)
• ZIN!-dagen waar ontspanning en inspiratie samengaan
• Een toegankelijk weekendaanbod voor groot en klein

Het menselijk brein is een belangrijke inspiratiebron voor Zilt & Zoet. In de Westerse
wereld maken we vooral gebruik van onze linker hersenhelft waar woorden, getallen,
volgorde en analyse de boventoon voeren. Bij de rechter hersenhelft staan intuïtie,
voorstellingsvermogen, beelden en kleuren centraal. Onderzoek toont aan dat een
goede samenwerking tussen beide hersenhelften essentieel is voor het maximaal
benutten van onze creativiteit. Zilt & Zoet wil dus graag ons brein prikkelen. Hoe?
• Door de inzet van breintechnieken die een direct appèl doen op onze
		
rechterhersenhelft (bijvoorbeeld mindmapping, visualisaties of moodboards);
• Door de inzet van ontspanningstechnieken die een optimaal klimaat creëren
voor creativiteit (zoals meditatie, yoga, een wandeling in stilte);
• Door de locatie zelf: een groene oase van rust en ruimte op een steenworp
afstand van het CS met een zinnenstrelende kas;
• Door het goed verzorgen van de innerlijke mens met brainfood: biologisch,
puur en lekker eten wat onze hersenen optimaal laat functioneren.
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KADER

SUBTIEL, MAAR TOCH AANWEZIG

GEMENGDE BESTEMMING

De Noordelijke IJ-oever transformeert de laatste decennia naar een hoogstedelijk
woon-werkgebied. De NDSM-werf, Overhoeks, Eye, A-lab, de Tolhuistuin en het
toekomstige A-dam zijn in het oog springende initiatieven die de skyline kleuren en
de Noordelijke IJ-oever doen bruisen.

Sixhavenweg 27 krijgt een gemengde bestemming waarbij publieksgerichte
functies (zoals horeca) zijn toegestaan. Diverse omwonenden hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Zilt & Zoet waarborgt de unieke rust en ruimte door de
wijze waarop het aanbod is samengesteld, de beperkte capaciteit van de locaties en
het bijtijds beëindigen van de programmering. Zilt & Zoet is geen horecagelegenheid en biedt alleen catering ter ondersteuning van het programma. De locatie zal
geen woonfunctie krijgen. Zilt & Zoet begrijpt de gevoelens van omwonenden en
betrekt hun bij het reilen en zeilen.

Hoe levert Zilt & Zoet hier een onderscheidende bijdrage aan?
• Door het synergetische aanbod van Zilt & Zoet: het combineren van
inspiratie met ontspanning benut onze creativiteit maximaal;
• Door een groene oase van rust en ruimte te zijn op de Noordelijke 		
IJ-oever met de kas als prikkelend nieuw onderdeel van de skyline;
• Door het lokale karakter van Zilt & Zoet: de initiatiefnemers wonen in
Noord, leveranciers en begeleiders komen bij voorkeur uit Noord en de omwonenden worden actief betrokken;
• Door een breed en toegankelijk aanbod van ontspanning èn inspiratie voor
zowel de zakelijke markt als stads(deel)bewoners;
• Door het stimuleren van een moment van bezinning in een gebied (en een 		
wereld) waar ontwikkeling hoogtij dagen viert.

GEMEENTELIJKE MONUMENT
De Havenmeesterwoning staat op de lijst voor gemeentelijke monumenten. Terecht
vindt Zilt & Zoet en dus zal dit unieke gebouw in volle glorie gerenoveerd worden en
blijft de indeling van het gebouw in grote lijnen gehandhaafd.
TRANSPORT OVER WATER
De beperkte bereikbaarheid over het land waarborgt het unieke karakter van deze
plek en vraagt om een verkeersluwe functie. De bereikbaarheid over het water
wordt gestimuleerd door de aanleg van een steiger en het optioneel aanbieden van
watertransport op maat. De locatie is natuurlijk ook prima bereikbaar met OV en
fiets. De overtocht met de pont en bijbehorende wandeling naar Zilt & Zoet zijn de
ultieme manier om de alledaagse hektiek even te laten voor wat het is.

SKYLINE IJ-OEVER
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DE KAS

PANORAMA UITZICHT
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Om het unieke karakter van de locatie ten volle te omarmen wordt op de kop van
het IJ-land een kas geplaatst van 40m2. Een panorama uitzicht over het IJ met een
komen en gaan van schepen in allerlei vormen en formaten en een vrij spel voor de
natuurelementen. Het lichte en transparante uiterlijk zorgt ervoor dat het Havenmeesterhuis niet wordt overschaduwd.

Ter ondersteuning van het aanbod in de Kas wordt de huidige garage voorzien van ramen aan de oostzijde, CV, toilet, verkleedruimte/garderobe en kitchenette. Lunches,
diner en andere breinprikkelende versnaperingen worden geserveerd in Het Havenmeestergebouw. In de kas kunnen 15 mensen vergaderen en 30 mensen een lezing
bijwonen. De kas biedt ruimte voor 15 yogamatten.

DE KAS

FACILITEITEN

GEBRUIKSDOELEINDEN

Binnen in de kas worden langs de wanden planten geplaatst. De vloer is van hout en
wordt voorzien van vloer- verwarming. De kas wordt zowel gebruikt als werkruimte
als voor ontspanning in brede zin. De ruimte kan eenvoudig worden getransformeerd
door gebruik van stoelen met demonteerbaar bureaublad. De klimaatbeheersing
wordt gereguleerd door dubbel glas, een ventilatiesysteem, zonneschermen en
aansluiting op CV vanuit Het Havenmeestergebouw. Met diverse kasleveranciers
wordt momenteel bekeken hoe we aan duurzaamheid het beste vorm en inhoud kan
worden gegeven.

• Stoelen met bureaublad: 30
• Yogamatten en meditatiekussens: 15
• Visuele tools
o Papierrollen
o Meeting Charts
o Beeldkaarten
o Beamer
• Toilet, verkleedruimte, garderobe
• Gebruik Havenmeestergebouw
• Brainfood op maat
• Netwerk van creatieve begeleiders

• Zakelijke inspirerende besprekingen
• Trainingen/workshops
• Lezingen
• Brainstormsessies
• Ontspanning in brede zin
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HET HAVENMEESTERGEBOUW

RUST & GEBORGENHEID
Het Havenmeestergebouw biedt de rust en geborgenheid van thuis. Beneden biedt
ruimte voor bezinning; tijdens het creatieve denkwerk of als onderdeel van ontspanning in brede zin. Boven worden twee sfeervolle praktijkruimtes aangeboden voor
coaches en therapeuten.
RENOVATIE
Om de authentieke sfeer van het huis te waarborgen blijft de indeling van het huis in
grote lijnen gehandhaafd. Alleen de muur tussen de slaapkamers wordt verplaatst.
De woning wordt gerenoveerd en voorzien van CV en isoglas, in de woonkamer komt
een open haard, de keuken, het toilet en de douche worden vervangen en het huis
wordt opnieuw gestoffeerd en geverfd. De keuken krijgt een professionele uitrusting
om de innerlijke mens op juiste wijze te kunnen verzorgen en ook kookworkshops te
kunnen aanbieden.
HET IJ-LAND
Op het terrein wordt een steiger aangelegd voor transport over water. Het terras
wordt uitgebreid en o.a. voorzien van een vuurkorf en schommelbank. In de garage
wordt een derde praktijkruimte ingericht (met uitzicht op de tuin). Naast de Kas
wordt een moestuin aangelegd. Het buitenterrein wordt het podium voor de Zomer
van Zilt & Zoet.
FACILITEITEN
• Eetgelegenheid max 15 personen
• Zithoek rondom open haard
• Professionele keuken
• Brainfood op maat
• Drie praktijkruimtes voor
coaches en therapeuten
• Toilet, douche, garderobe
• Terras
• Steiger
GEBRUIKSDOELEINDEN
• Ondersteuning van het
aanbod in de kas
• Coaching en therapie
• Zomer bij Zilt & Zoet
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PROGRAMMA & PLANNING

DE START

OVER 5 JAAR

Zilt & Zoet wil haar (glazen) deuren uiterlijk openen op 16 augustus 2014. Het plaatsen van de kas en de renovatie van de Havenmeesterwoning en de garage nemen
maximaal 3 maanden in beslag.

Na een periode van 5 jaar verwachten wij:
• Een goede bezettingsgraad van de verschillende verhuurlocaties;
• Een wekelijks aanbod vanuit ZIN&zoo;
• Een toegankelijk weekendaanbod gedurende het hele jaar;
• Zelf watertransport te kunnen verzorgen door aanschaf van een boot.

PROGRAMMA
Zilt & Zoet verhuurt de Kas voor inspirerende besprekingen, trainingen/workshops,
lezingen en brainstormsessies. Optioneel breinprikkelende catering in het
Havenmeestergebouw. Ook worden drie sfeervolle praktijkruimtes verhuurd
aan coaches en therapeuten. Daarnaast biedt Zilt & Zoet een breed aanbod van
ontspanning:
• Een gevarieerd aanbod van wekelijkse lessen, bv yoga, meditatie, Nia, zang;
• Een maandelijkse ZIN!-dag waarin bezinning wordt gecombineerd met
doen, bv mindfulness & koken, yoga & zeilen, meditatie & schilderen;
• De Zomer van Zilt & Zoet met een toegankelijk weekendaanbod voor groot
en klein, bv (kinder)yoga met picknick, een inspirerende spreker met BBQ;
• Vurig rondje (bij kampvuur of open haard) per kwartaal waar omwonenden
wordt gevraagd mee te denken over wat beter kan.

ZIN!-dag Mindfulness & koken
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OVER 10 JAAR
Na een periode van 10 jaar hoopt Zilt & Zoet zich onmisbaar te hebben gemaakt als
onderdeel van de skyline van het Noordelijk Havengebied, als inspiratiebron voor de
zakelijke markt, als sfeervolle werkruimte voor coaches en therapeuten en als plek
voor bezinning voor de Amsterdammer in het algemeen en de Noorderling in het
bijzonder.

ZIN!-weekend Transitie
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“If you can dream it, you can do it.”
(Walt Disney)

06-20442839
zinenzoo@gmail.com

