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Daarbuiten is een ruimte waar vacuüm en 
materie elkaar precies overlappen, waar 
verleden en toekomst als een naadloze, 
eindeloze lus in elkaar vervloeien. Hier zweven 
symbolen rond die nog nooit door iemand 
zijn gelezen en akkoorden die nog nooit door 
iemand zijn gehoord.

Haruki Murakami, Kafka op het strand,  
Atlas-Contact, 2007

ARTISTIEK PLAN 2017 - 2020

RUIMTE  
VOOR DE  
STAD



 | RUIMTE VOOR DE STAD | ARTISTIEK PLAN 2017 - 2020 | 2

INHOUDSOPGAVE

 Voorwoord

1  Inleiding      6

2 Missie, visie en doel      7

3 Stichting NDSM-werf: een korte introductie  12 

4 Programma 2017-2020     13 
4.1 Projecten uitgelicht     13 
 4.1.1 Iconische kunstprojecten    13 
 4.1.2 Stedelijk Lab     16 
 4.1.3 Voedingsbodem & talentontwikkeling  20 
4.2   Commerciële evenementen    24

5 Publiek       24

6 Organisatie en werkwijze     25 
6.1 Team       25
6.2 Samenwerkingspartners     25 
6.2 Bestuur       26 
6.3 Denktank      26

Nawoord: Ruimte voor de stad      27



 | RUIMTE VOOR DE STAD | ARTISTIEK PLAN 2017 - 2020 | 3

VOORWOORD

Koers 2025 – Ruimte voor de stad, dat is de titel van het plan waarmee gemeente Amsterdam op 
14 januari 2016 bekend maakte op welke plekken in de stad ruimte is voor (versnelde) woningbouw. 
NDSM-werf Oost is één van de aangewezen locaties in het rapport: een plek voor potentieel 300 
woningen. 

Wij willen met ons plan de wereld - en Amsterdam in het bijzonder- overtuigen dat de NDSM 
onmisbaar is als culturele vrijplaats met een unieke identiteit vol historisch en emotioneel erfgoed. 
Amsterdam moet koesteren wat de NDSM haar bewoners en bezoekers biedt: RUIMTE VOOR DE STAD.

Voor u ligt het artistiek plan 2017-2020 waarmee Stichting NDSM-werf een nieuwe koers uitzet, die de 
NDSM-werf op de (inter)nationale cultuurkaart zet en haar Amsterdam-Noordse karakter uitdraagt. 
Een karakter gevoed door de makers-cultuur, die hier al decennia is  geworteld. Het plan wordt 
gerealiseerd met een indrukwekkende lijst van samenwerkingspartners, die stuk voor stuk vol energie 
en enthousiasme de uitdaging met ons willen aangaan. 

Wij geloven dat de NDSM-werf cultureel veel voor de stad Amsterdam kan betekenen. Dit plan is een 
belofte voor grootse initiatieven en artistieke impact.

Kim Tuin - directeur 
Pjotr de Jong - voorzitter bestuur

Stichting NDSM-werf
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De NDSM in 1959 van het IJ af gezien.  
Links enkelschroef-turbinetanker Atys en rechts de Mungo,  
een Franse bananenboot, in aanbouw.

NDSM-werf in vogelvlucht, 2014.  
Foto: Paul Fennis.
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1 INLEIDING 

Amsterdam is een stad met een enorme aantrekkingskracht. Niet alleen komen er ieder jaar meer 
toeristen naar de stad, ook het aantal permanente inwoners groeit gestaag. Het gevolg is dat de 
stad uitbreidt met een jaarlijkse aanwas van zo’n 5.000 woningen. Dit is niet voor het eerst. Ook in de 
17e en 19e eeuw kende de stad vergelijkbare schaalsprongen, die gepaard gingen met economische, 
demografische, technologische en culturele vooruitgang. Nu de stad opnieuw een schaalsprong 
doormaakt dringt de vraag zich op hoe we hier mee omgaan, welke waardes we koesteren, en hoe het 
Amsterdam van de toekomst er uit zal zien. 

Anno 2016 heeft de infrastructuur van onze historische stad grote moeite om zowel de 
toeristenstromen als de uitbreidingsdrang in goede banen te leiden. De snelgroeiende omgeving 
vraagt van haar inwoners en bezoekers om tolerant en flexibel te zijn. Tegelijkertijd zien we dat de 
multifunctionaliteit en de hoge levenskwaliteit waar Amsterdam om bekend staat, langzaam in 
gedrang komen door de – omwille van economische welvaart – aanhoudende bouw van nieuwe 
woningen en hotels. Een gezonde balans tussen verschillende belangen is niet altijd vanzelfsprekend. 
Het compacte Amsterdam heeft, net als andere wereldsteden, plekken nodig waar je kunt onthaasten, 
rond kan dwalen en geïnspireerd kan raken. Parken, pleinen, water, lucht, ruimte, natuur: vrije ruimte in 
de stad die bijdraagt aan de leefbaarheid ervan.  

De NDSM-werf is zo’n plek (én meer!). De vele uitgestrekte meters aan de Noordelijke oevers van 
het IJ dragen het vrijgevochten karakter uit dat Amsterdam zo beroemd maakte. De weidsheid, de 
industriële gebouwen en de ruige, wat ongeregelde sfeer van de openbare ruimte steken verrassend af 
tegen de pittoreske wijken aan de zuidzijde van het water en de geordende buurten eromheen.

Vanaf de jaren twintig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw was de NDSM-werf één van de grootste 
scheepswerven ter wereld, waar imposante mammoettankers van de helling rolden. Na het staken van 
deze activiteiten werd dit uitgestrekte terrein – met haar imposante decor van kraanspoor, loodsen en 
een reusachtige hellingbaan – een thuishaven voor creatieve pioniers als Dogtroep en Robodock. De 
logge scheepsbouwloods werd omgetoverd tot de Kunststad, een architectonisch monument met circa 
vierhonderd kunstenaars, vormgevers, architecten en decorbouwers: ‘Neerlands’ grootste broedplaats. 
Tal van initiatieven volgden: Over het IJ-festival, Nieuw Dakota en een keur aan muziekfestivals en 
evenementen.  

Het uitgesproken open en ruimtelijke karakter maakt het gebied aantrekkelijk voor creatief 
experiment, innovatieve ambities en vindingrijkheid. Het is een plek die kunstenaars tot de verbeelding 
spreekt en hen aanzet dingen te realiseren die nergens anders mogelijk zijn. Hierdoor groeide de werf 
uit tot een wereldwijd voorbeeld voor Creative Placemaking1 en laat zich vergelijken met stedelijk 
industriële cultuurplaatsen als Matadero in Madrid, 798 Artzone in Peking, Die Spinnerei in Leipzig, 
Kaapeli in Helsinki, Belle de Mai in Marseille, Metropolis in Rome en Depot2015 in Pilsen. 

Maar de groei van Amsterdam slaat de NDSM-werf niet over. De komende jaren worden ruim 2.000 
woningen en naar verwachting 33.000 m2 (ruim vier voetbalvelden!) kantoorruimte op het westelijke 
gedeelte van de werf gerealiseerd. Op de oostelijke zijde van de werf met haar karakteristieke oude 
scheepswerfarchitectuur2 is de druk van de stedelijke ontwikkeling en groeiende grondprijzen ook 
voelbaar. Ondanks voornemens om de vrijplaats te behouden, liggen er met het eerder genoemde 
Koers 2025 ook plannen voor het versneld bouwen van woningen.

Gegeven deze ontwikkelingen, is de periode 2017-2020 hét moment waarop de NDSM-werf zichzelf 
onuitwisbaar op de kaart wil zetten. Wanneer straks ‘Manhattan aan het IJ’ verrijst, zal de NDSM die 
unieke, rauwe, postindustriële plek zijn waar bewoners en bezoekers de drukte van de stad tijdelijk 
achter zich kunnen laten om zich mee te laten voeren door grootse artistieke gebaren en onverwachte 
belevenissen.

1  Ontwikkelvisie die het belang van creativiteit voor de stedelijke leefbaarheid benadrukt.

2  Deels tot cultuurhistorisch erfgoed benoemd
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2 MISSIE, VISIE EN DOEL 

De NDSM-werf heeft een unieke status als plek van blijvende tijdelijkheid en van creatief experiment; 
de onmisbare culturele vrijplaats voor en van de stad Amsterdam.

Stichting NDSM-werf regisseert, initieert, cureert, verbindt en stimuleert activiteiten op de NDSM-
werf waardoor de stad, haar bewoners en bezoekers deze plek nu en in de toekomst omarmen als 
gebied waar ruimte is voor het onverwachtse. De Stichting beoogt een centrale positie voor de werf in 
Amsterdam. Een ruige, avontuurlijke plek, minstens zo centraal, iconisch en onmisbaar voor de stad 
als het Museumplein. 

Om deze visie te realiseren is het primaire doel van de Stichting: het versterken en zichtbaar(der) 
maken van de unieke identiteit van dit industriële gebied. Met het oog op deze doelstelling zal de 
Stichting de komende vier jaar inzetten op het realiseren van een ambitieus artistiek programma, 
waarin zij zelf een uitgesproken curerende rol aanneemt, inzet op beeldbepalende projecten met 
internationale uitstraling en samenwerkingsverbanden zal aangaan met prestigieuze internationale 
partners zoals Palais de Tokyo en New Museum en toonaangevende Nederlandse expertise-instituten 
als Stedelijk Museum,  Eye Filminstituut, MU Eindhoven/STRP festival, ADE Green, de Appel arts centre 
en de Universiteit van Amsterdam.

A Place Beyond Belief (2013) van kunstenaar Nathan Coley, geplaatst langs de aanvaarroute van de pont naar de NDSM-werf. 
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Robodock 2010, de oprijzende feniks.
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De legendarische locatietheater voorstelling 
Noordwester Wals van Dogtroep uit 1995, gemaakt 
in samenwerking met oud-werknemers van de 
NDSM scheepswerf. Het stuk vertelt het verhaal van 
een samenleving die door water wordt verzwolgen 
maar uiteindelijk een nieuwe manier vindt om 
verder te leven. Halverwege de voorstelling werd er 
via een grote pijp 1,2 miljoen liter rivierwater op het 
speelvlak in het dok gepompt, dat de acteurs letterlijk 
overspoelde.
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3 EEN KORTE INTRODUCTIE
  
3.1 Stichting NDSM-werf
De Stichting NDSM-werf (hierna: de Stichting) is opgericht in 2009 door de gemeente Amsterdam en 
voormalig Stadsdeel Noord, Projectbureau Noordwaarts (nu: Team Go), Vereniging de Toekomst en 
Mediawharf BV. Ze heeft als opdracht het beheren en programmeren van het circa tien hectare grote 
buitenterrein van de werf en neemt de rol aan van regisseur die - samen met de gemeenschap - het 
toekomstverhaal van de werf creëert en vertelt. 

De Stichting is een spin in het web en vervult verscheidene rollen in het tot stand brengen van een 
breed georiënteerd programma. De uitgesproken visie, doelstellingen en inhoudelijk artistieke 
agenda bieden houvast en structuur voor zorgvuldig gekozen samenwerkingen waarmee de Stichting 
actualiteit en kwaliteit naar de werf brengt. Tegelijkertijd biedt het eigenzinnige karakter van de werf 
partners een inspirerende plek om te experimenteren en kunst te presenteren die niet binnen de 
muren van de eigen instelling past. Hierbij zijn een viertal principes leidend: 

•	 De	werf	is	een	plek	voor	blijvende tijdelijkheid. 
•	 Alles	wat	we	doen,	doen	we	in	samenwerking met mensen en organisaties uit de werfgemeenschap  
 en/of daarbuiten.
•		Onze	activiteiten	zijn	context specifiek: ze gaan uit van intrinsieke waardes van de werf zoals  
 ligging, schaal, karakter, fysieke uitstraling en geschiedenis.
•		 De	werf	is	een	laboratorium,	een	kweekvijver	voor	innovatieve ambities en vindingrijkheid.

 

In samenwerking met NDSM Energie wordt er innovatief gewerkt aan een duurzame energievoorziening voor de gehele werfgemeenschap.
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4 PROGRAMMA 2017-2020 
 
De Stichting voelt zich naast fysiek beheerder, beheerder en hoeder van de identiteit van de werf. 
Door de gevoelde urgentie zal het nieuwe programmaplan van de Stichting meer dan ooit tevoren in 
artistieke zin de identiteit van de werf uitdragen. 

De NDSM-werf heeft de potentie om boven zichzelf uit te stijgen. De fysieke ruimte, het verleden en 
het vrijgevochten karakter zijn de fundering voor grote gebaren. Hedendaagse kunst is de gekozen 
vorm waarmee de werf haar identiteit laat lezen en beleven. 

De inhoudelijk artistieke agenda ontvouwt zich langs twee thema’s: stedelijke ontwikkeling en 
makers-cultuur.

Stedelijke ontwikkeling: Welke plek heeft de NDSM-werf in de groeiende stad? Hoe verhoudt de -	
werf zich tot het omliggende gebied en welke stedelijke en maatschappelijke functies vervult 
het? Wat vertelt het industrieel erfgoed ons over het verleden en welke waarde heeft dit voor de 
toekomst? 
Makers-cultuur: Hoe biedt de werf ruimte voor nieuwe maakindustrie zodat haar makers-DNA, -	
oftewel het emotionele erfgoed, behouden blijft? 

Het hieruit afgeleide programma maakt duidelijk dat makers-cultuur de fundering moet zijn voor alle 
vormen van stedelijke ontwikkeling op de werf. 

4.1 Projecten uitgelicht 
De Stichting houdt zich bezig met een waaier aan programma’s: van groots – met conforme publieke 
reikwijdte en zichtbaarheid – tot kleinere periodieke of doorlopende initiatieven. Hier worden een 
aantal projecten specifiek uitgelicht.  

4.1.1. Iconische kunstprojecten 
Één keer per jaar presenteren we een grootschalige kunstprojecten van internationale allure 
aangevuld met een randprogrammering van lezingen, workshops, wandelroutes en performances. 
Voor deze projecten werken we samen met internationaal toonaangevende kunstinstellingen. Samen 
met het Stedelijk Museum werken we toe naar een werf-omvattende licht-interventie die in het najaar 
van 2018 te zien zal zijn. Met Palais de Tokyo ontwikkelen we een project met een nader te bepalen 
kunstenaar die werkt op het snijvlak van kunst en technische, architectonische innovatie (van het 
kaliber Tomas Saraceno of Olafur Elliasson) dat in de loop van 2019 te zien zal zijn. Het meest concrete 
project in deze serie is een pop-up museum van Joep van Lieshout dat naar verwachting in het 
voorjaar van 2017 geopend wordt. 

In 2012 realiseerde kunstenaar Steve McQueen in samenwerking met het Stedelijk Museum het licht-interventie Blues Before Sunrise in het 
Vondelpark. Met dit project als referentie werkt Stichting NDSM-werf in samenwerking met het Stedelijk Museum toe naar een vergelijkbaar  
werf-omvattende kunstwerk in 2018. 
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Ferrotopia van Joep van Lieshout

Ferrotopia is een uit cortenstaal vervaardigde kathedraal, bestaande uit een octogoon als 
hoofdgebouw met aansluitend een expositieruimte, een werkplaats en een multifunctionele 
ontvangstruimte. Ferrotopia brengt een ode aan het heldendom van de oude industriële 
maakindustrie. Tegelijkertijd staat het symbool voor het onbehagen over ons roekeloos consumeren 
en de transitie naar een nieuwe werkelijkheid. Centraal binnen Ferrotopia staat Blastfurnace, een 
sculptuur van Van Lieshout geboren uit het langlopende onderzoeksproject New Tribal Labyrinth. 
Makers-cultuur zit diep geworteld in het werk van Van Lieshout en komt bij Ferrotopia actief tot 
leven in het randprogramma. In het pop-up museum bevindt zich een volledig ingerichte werkplaats 
voor ijzerbewerking. De Stichting nodigt kunstenaars en ontwerpers uit als residenten gebruik te 
maken van deze werkplaats. Jim Whiting (GB,1951) - kunstenaar, uitvinder en maker van mechanisch 
theater – is de eerste serieuze kandidaat voor een residentie om in samenwerking met lokale 
kunstenaars op de werf nieuw werk te maken. Naast het vervaardigen van hun eigen werk zullen 
deze residentiekunstenaars masterclasses geven aan aanstormend talent van ROC’s, Technasia en 
kunstacademies uit Amsterdam en omstreken. 
In de centrale kathedraal vinden tegen het decor van Blastfurnace theaterstukken, artistieke 
performances of muziekconcerten plaats (i.s.m. Over het IJ Festival – Stichting IJ Producties). In de 
aangrenzende expositieruimte zijn presentaties van verwante kunstenaars te zien. Hiervoor werken we 
onder meer samen met EYE Film Instituut. Ferrotopia neemt de nostalgie van het industriële verleden 
mee in een programma dat draait om de (her)ontdekking van ambacht en een nieuwe industriële 
revolutie. 

Referentie: http://www.ateliervanlieshout.com/ 

Schetsen van Ferrotopia en foto’s van Blastfurnace van  
Joep van Lieshout, dat in 2017 wordt geopend.
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4.1.2 Stedelijk Lab
Binnen de programmalijn Stedelijk Lab onderzoekt de Stichting in samenwerking met haar partners 
de waarde en noodzaak van leegte in een overvolle, uitbreidende stad en van de werf als plek voor 
makers. De programma’s bevinden zich op het snijvlak van beeldende kunst, design en architectuur. 
Innovatieve visies en artistiek experiment met betrekking op stedelijke ontwikkeling, nieuwe makers-
cultuur en alternatieve waardeontwikkeling worden zichtbaar en beleefbaar gemaakt voor een breed 
publiek. 

New Ideas City
New Ideas City is een kennisplatform ontwikkeld door het New Museum en architect/schrijver 
Joseph Grima dat de potentie van cultuur als drijvende kracht voor de toekomst van steden 
verkent. Het platform brengt internationale denkers en beoefenaars van design, kunst, architectuur, 
stedenbouw, technologie, wetenschap, bedrijfsleven, sociologie, onderwijs, maatschappelijke en 
overheidsinstellingen bijeen en bevordert onderlinge samenwerkingen die leiden tot kansrijke nieuwe 
ontwikkelvoorstellen.  
New Ideas City interesseert zich voor de NDSM-werf als vruchtbare casus. In samenwerking met het 
team van New Ideas City organiseert de Stichting in het najaar van 2017 een meerdaagse conferentie 
rond het thema Urban Freedom waarbij internationale experts en lokale stedelingen zich buigen over 
de functie en potentie van openbare leegte om in de drukke stad de levenskwaliteit van bewoners en 
bezoekers te waarborgen. Dit symposium valt samen met de viering van het tienjarig bestaan van de 
iconische architectuur van de NDSM Kunststad.  
Parallel aan dit internationaal toonaangevende evenement werkt de Stichting met het team 
van MU Eindhoven/STRP Festival (Dutch Design Week) aan een actieve presentatie waarin het 
probleemoplossende vermogen van design in stedelijke vraagstukken tastbaar en aantoonbaar wordt. 
De inhoudelijke invulling van het programma ligt in handen van de Eindhovense kennisorganisatie, 
de Stichting ontfermt zich over het beschikbaar stellen van de ruimtes, de redactionele positionering 
binnen het New Ideas City programma en de communicatie. 

Referenties: http://www.ideas-city.org/, http://www.spacecaviar.net/about/, http://www.mu.nl/nl, http://
strp.nl/nl/

Links, wormtenten voor de ingang 
van New Museum, New York, tijdens 
de eerste editie van New Ideas City 
in 2011, en onder, ETH Zurich bouwt 
met afval voor de laatste editie 
in 2015.
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ADE Green Campsite 
Vanaf 2016 is het NDSM-terrein tijdens het Amsterdam Dance Event - een stadsbreed elektronische 
muziekfestival - de locatie van ADE Green Campsite. Als onderdeel van de ADE Green conferentie 
gewijd aan de verduurzaming van festivals en evenementen, spitst de camping zich toe op het bouwen 
en zichtbaar maken van duurzame processen. Daarmee wordt de NDSM het ‘do-it-yourself-centrum’ 
van ADE Green: een kleinschalige selfmade utopie. Samen bouwen aan een dorp, je laten inspireren 
door nieuwe ideeën op het snijvlak van design, kunst, duurzaamheid en nieuwe technologie. Met dit 
programma slaan Stichting NDSM-werf en ADE gezamenlijk een nieuwe weg in die bijdraagt aan de 
ontwikkeling van de meerpolige stad.
Als onderdeel van de Campsite zal Poetic Kinetics, een kunstenaarscollectief uit Los Angeles die 
veelvuldig deelnam aan het Burning Man Festival en Coachella, een energie-neutrale lichtinstallatie 
bouwen verspreid over een 10-tal boten. Drie dagen lang varen de boten in een optocht door de 
Amsterdamse grachten waarna ze iedere avond terugkeren naar de werf: een drijvende explosie van 
licht en sfeer die er op de werf en vanaf de zuidelijke IJ-oevers adembenemend uit zal zien.  

Referentie: http://www.amsterdam-dance-event.nl/ade-green/

ADE Green is een conferentie 
gewijd aan verduurzaming van 
festivals en evenementen. Onder, 
Papilio Merraculous van Poetics 
Kinetics op Caochella festival, 2015.
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Testing ground – Tijdelijke architectuur
In dit programma lopen stedelijke ontwikkeling en makers-cultuur direct in elkaar over. Amsterdam 
kent verschillende culturele instellingen die in de vorm van debatavonden aandacht genereren voor 
innovatieve ideeën over het inrichten en functioneren van onze leefomgeving (bv. Pakhuis de Zwijger). 
Testing ground vult dit aanbod aan door ruimte te creëren waar deze plannen ook daadwerkelijk tot 
uitvoering gebracht en voor publiek beleefbaar gemaakt kunnen worden. Of het nou gaat om het 
uitproberen van nieuwe duurzaamheids-technieken, het spelen met de mogelijkheden van tijdelijke 
architectuur, het aanleggen van een mobiel ecosysteem of park of het vormgeven van ad-hoc 
gemeenschappen – de werf is dé plek bij uitstek voor het fysiek uittesten van nieuwe ideeën. 
Concreet verstrekken we binnen Testing ground aan het begin van het cultureel seizoen, vooruitlopend 
op de zomerprogrammering, een opdracht voor het bouwen van een tijdelijk functioneel gebouw of 
object. Denk aan een expositieruimte of theater, een verplaatsbaar park, een duurzame bioscoop, 
nachtclub, sauna of opvangcentrum. Testing Ground haakt hiermee aan bij werf-specifieke projecten 
als de geWoonboot3 en de gebiedsontwikkeling Schoonschip en Circulair Buiksloterham4 langs de IJ-
oevers ten oosten van de werf, maar is tevens een functionele toevoeging aan de infrastructuur van 
de werf. Het beantwoordt aan maatschappelijke behoeftes en onderzoekt alternatieve vormen van 
waarde-creatie en sociale economie. 
Een eerste project van Testing ground is de ontwikkeling van een prototype voor New Amsterdam Park 
(NAP) van het Amsterdamse ontwerpbureau RAAAF (Rietveld – Architecture – Art – Affordances)- een 
samenwerkingsproject met Pakhuis de Zwijger en WaterRepublic. NAP is een tijdelijk drijvend park 
gebouwd in afgedankte duwbakken, met elkaar verbonden door paden en trappen. Hier vindt de 
bezoeker een rijk scala aan groenzones, pleinen en andere ontmoetingsplekken - iedere duwbak biedt 
toegang tot een intieme binnenwereld waar mensen samenkomen. Het voor publiek toegankelijke 
park drijft enkele maanden op de wateren voor de werf, waar het een programmatische invulling krijgt 
en zich nestelt in de beleefwereld van Amsterdam-Noord, voordat het stroomopwaarts een nog te 
bepalen permanente locatie krijgt. 

Referentie: http://www.raaaf.nl/nl/projects/363

3  De geWoonboot is een pionier op het NDSM terrein, een prototype van een volledige zelfvoorzienende woonboot, waarvan de eigenaren ruim tien jaar 

    experimenteren met nieuwe duurzaamheidtechnieken op het gebied van o.a. watercirculatie en zonne-energie. 

4  Duurzame gebiedsontwikkelingsprojecten aan de IJ-oevers nabij de werf.

Schetsen van NAP door RAAAF.



 | RUIMTE VOOR DE STAD | ARTISTIEK PLAN 2017 - 2020 | 19

Kunst  Noord
Onder de noemer Kunst  Noord trekt de Stichting een aantal nieuwe en bestaande hedendaagse 
kunstinitiatieven naar zich toe. De organisatie If I Can’t Dance is voornemens in 2017 hun tweejaarlijkse 
performancefestival op de werf en in samenwerking met de Stichting te laten plaatsvinden. Met een 
kunstalliantie bestaande uit De Appel arts centre, Stedelijk Museum, If I Can’t Dance, Universiteit 
van Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie, Sandberg Instituut en de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten is de Stichting daarnaast in gesprek voor de organisatie van een symposiumfestival rond 
hedendaagse kunst. Dit symposium staat in lijn met eerdere succesvolle lezingenseries The Old Brand 
New (2007), Now is the Time (2008/2009) en Facing Forward (2011/2012). In de nieuwe opzet zal er naast 
lezingen van internationaal vermaarde kunstenaars en theoretici, ruimte zijn voor beeldende kunst 
en performances verspreid over de oostelijke en westelijke delen van het NDSM-terrein. Hedendaagse 
kunstprogramma’s zoals dit symposium zetten eigentijdse ontwikkelingen in de kunst op de agenda 
die de basis zijn voor de gedachtenvorming over de wereld van morgen. 

Referenties: www.deappel.nl, www.ificantdance.nl 

Impressie van Performance Days in 2014, georganiseerd door platform voor performance kunst If I Can’t Dance.
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4.1.3 Voedingsbodem & talentontwikkeling 
De Iconische kunstprojecten en het Stedelijk Lab komen tot bloei op de rijke voedingsbodem van 
semipermanente initiatieven, talentontwikkeling en gemeenschapsprojecten waarmee de werf zich 
de afgelopen twintig jaar heeft genesteld in het culturele landschap van Amsterdam en Amsterdam-
Noord in het bijzonder. 

De Baanderij
Na het stoppen van de scheepsbouwactiviteiten op de werf was de Baanderij de plek waar 
scheepsbouwwerkers elkaar nog wekelijks ontmoetten. In 2016 neemt de Stichting de huur 
van de ruimte op zich. De Baanderij (250m2) wordt een eerste oriëntatiepunt op de werf, een 
informatiecentrum, ontmoetingsplek en projectruimte in één. Kunstenaars Aukje Dekker (Eddie the 
Eagle Museum) en Steven van Hulle (Steven de Peven) nemen de rol van curator op zich en zullen 
kunstprojecten voor de binnen- en buitenruimte initiëren. In samenspraak met de Stichting nodigen ze 
ieder jaar via een buitenlandse galerie een kunstenaar uit een kunstwerk te laten maken. Tegelijkertijd 
zal een kunstenaar uit de werfgemeenschap de gelegenheid krijgen te exposeren in het buitenland. De 
eerste samenwerkingsgalerie in de rij is UltraSuperNew uit Tokyo. De ruimte zal worden gedeeld met 
de Tuindorpse salsaschool Hop Sing, waarmee De Baanderij een unieke ontmoetingsplek wordt voor 
jong en creatief Amsterdam met de lokale gemeenschap uit Amsterdam-Noord. 

Referenties: http://www.eddietheeaglemuseum.com/, http://www.aukjedekker.nl/ https://www.youtube.
com/watch?v=w82huVsNk4Y

Treehouse
De aanwezigheid van actieve kunstenaars is onmisbaar voor de unieke energie op de werf. Naast de 
Kunststad huist NDSM ook Treehouse: een atelier-complex voor aanstormende beeldend kunstenaars, 
muzikanten, theatermakers en ontwerpers, opgebouwd uit gestapelde zeecontainers. In 2016 
krijgt Treehouse een nieuwe, grotere behuizing met meer studio’s en een projectruimte, prominent 
gepositioneerd op de werf. Het zal onder andere werkruimte bieden aan kunstenaars uit de 3Package 
Deal (zie projectbeschrijving hieronder) en aan kunstenaars die in het kader van de programmering 
van Stichting NDSM-werf naar Amsterdam gehaald worden. 

Referentie: http://www.ndsmtreehouse.nl/
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Over het IJ Festival
Met theater op locatie van bekende en nieuwe theatermakers verkent Over het IJ Festival de stad en 
creëert het een culturele ontmoetingsplek voor theatermakers, kunstenaars, bezoekers en bewoners. 
De NDSM-werf is het kloppende hart van het festival. Overal verspreid over de werf, langs de IJ-oevers 
en op buitengewone locaties diep in Amsterdam-Noord zijn theatervoorstellingen te zien. 

Referentie: http://overhetij.nl/

3Package Deal
De Stichting maakt deel uit van de Coalitie Public Playground, in samenwerking met Over het IJ 
Festival, Das Arts en Theaterplatform PickUp. Deze coalitie wordt mogelijk uitgebreid met een nieuwe 
expertisepartij op het gebied van kunst in de openbare ruimte: het Lectoraat Art and Public Space 
(LAPS) van de Rietveld Academie en Universiteit van Amsterdam.   

Links en boven, Over het IJ festival. Rechts, 3PackageDeal stipendiaat Johannes Bellinkx toont zijn werk op het Over het IJ festival in 2015.
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Nacht van de Doden
Volgens de overlevering keren tijdens de Nacht van de Doden, op 1 november, alle zielen van 
overledenen terug naar de aarde om hun dierbaren te zoeken. Op de werf wordt hier invulling aan 
gegeven met een avondvullend programma voor jong en oud waarin rituele gebruiken van deze 
spirituele viering op theatrale wijze samen beleefd worden. Op deze avond is de werf stemmig 
uitgelicht met duizenden kaarsen en vuurkorven. In samenwerking met theatergezelschap Convoi 
Exceptionnel (Hetty van Bommel). 

De Week van de Vrijheid
In de week van 4 en 5 mei organiseert de Stichting in samenwerking met Nieuw Dakota De Week van 
de Vrijheid, een multidisciplinair programma met lezingen, muziek, performance en kunst waarin het 
karakter van de werf weerklinkt aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken. Onderdeel 
van De Week van de Vrijheid is Het Grote Noord Diner, een groots diner waar de hele buurt voor wordt 
uitgenodigd, de noordelingen uit Tuindorp, de nieuwe bewoners van Buiksloterham, de pont-gangers 
vanuit het centrum, de creatievelingen van de Tolhuistuin en de Van der Pekbuurt en een ieder ander 
die zin heeft om te komen. Nils Mevius (hoofdverantwoordelijk voor hethorecabeleid van De Parade) 
ontwikkelt het programma met culinair experiment, performance en theater.  

Tijdens Nacht van de Doden wordt het NDSM-
terrein verlicht met duizenden kaarsen. 

Impressie van Week van de Vrijheid in 2015 met 
de mobiele moskee van Setareh Haghsoudi en 
Vrijheidsdub, een muziekfestival in samenwerking 
met King Shiloh.
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Hemeltjelief!
Hemeltjelief! is een kleurrijk festival voor jong en oud dat jaarlijks op Hemelvaartsdag wordt 
georganiseerd door Noorderlicht Café en Stichting Zwerfkunst uit de Kunststad. Het festival heeft 
als doel verbindingen aan te gaan met creatieve partijen en organisaties uit Amsterdam-Noord en 
bestaat uit een muziekprogramma, interactieve activiteiten, kunst en theater, en verrassingen op het 
gebied van eten en drinken. 

Referenties: www.hemeltjelieffestival.nl, http://www.noorderlichtcafe.nl/

NDSM Kinderatelier
Het NDSM Kinderatelier van Hélène Min en Valerie van Leersum biedt al ruim 15 jaar een kunst- en 
cultuur educatieprogramma dat het kind beschouwt als wetenschapper, uitvinder en unieke maker, 
die met zijn of haar eigen taal op avontuur gaat op de werf en haar omgeving. De workshops voor 
kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar sluiten waar mogelijk aan bij andere activiteiten 
van de Stichting. 

Referentie: http://ndsmkinderatelier.nl/

NDSM Kinderatelier, kinderen maken tekeningen 
van schepen en lijntekeningen van hout op de kade 
en in de Scheepsbouwloods.
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4.2 Commerciële evenementen 
Naast het hierboven beschreven artistieke programma verhuurt de Stichting de locatie ten behoeve 
van commerciële evenementen en festivals en treedt zij in deze op als regisseur. Voor de Stichting zijn 
deze evenementen een belangrijk onderdeel van het verdienmodel: de resultaten behaald op deze 
activiteiten worden geïnvesteerd in het cultureel programma. Jaarlijks worden er circa 40 dagen 
gevuld met commercieel programma-aanbod in de openbare ruimte (inclusief op- en afbouw). 
Waar mogelijk zal vanaf 2017 selectiever en actueler worden geselecteerd en/of in samenwerking met 
de festivalorganisatoren worden gekeken naar mogelijkheden tot aanpassing om de ijkpunten en de 
context specifieke benadering ook meer de koers van deze commerciële activiteiten te laten bepalen. 
Voorbeelden van evenementen zijn DGTL, Voltt Summer, Valtifest, Encore Festival en Amsterdam 
Kookt. 
De samensmelting van culturele en commerciële evenementen geeft de werf dynamiek, een 
multidisciplinair karakter en creëert een gezond financieel evenwicht. Ook laten de commerciële 
festivals en evenementen een doelgroep in aanraking komen met de werf die niet in eerste instantie 
door de werf zou worden aangetrokken. 

5 PUBLIEK  
De NDSM-werf biedt een breed aanbod: van klein naar midden naar groot, van subtiel tot 
megalomaan, van buurtgericht tot internationaal. De combinatie van grootse gebaren en kleine 
initiatieven biedt handvaten voor een groot en divers publieksbereik.
Per jaar komen er meer dan twee miljoen bezoekers naar de werf aangetrokken door de unieke 
artistieke uitstraling en sfeer, de architectuur, de cafés en restaurants en de festivals. Met de 
vernieuwde artistieke programmering zal de Stichting haar algemene zichtbaarheid vergroten, 
de bezoekersaantallen uitbreiden en zich bovendien richten op het aantrekken van een nieuwe 
doelgroep: internationaal kunstpubliek. Het programma richt zich op de inwoners van Noord, de 
bewoners van Amsterdam, en beoogt tegelijkertijd een landelijk en internationaal bereik.  

De NDSM-werf is bij uitstek een plek waar de scheiding tussen hoge en lage kunst wordt losgelaten 
en verschillende opvattingen en traditioneel gescheiden doelgroepen bewust worden gemengd. Het 
programma richt zich op buurtbewoners in Amsterdam-Noord, en beoogt tegelijkertijd een landelijk 
en internationaal bereik – uiteindelijk goed voor zo’n 590.000 bezoekers per jaar. 

Publiek tijdens Voltt festival.



 | RUIMTE VOOR DE STAD | ARTISTIEK PLAN 2017 - 2020 | 25

6 ORGANISATIE

6.1 Het TEAM
Stichting NDSM-werf is een dynamische organisatie met een compact artistiek team. De uniciteit 
van de werf, de focus op maken en de samenkomst van sociale, commerciële en culturele spelers op 
één plek, maken ons echter tot een gewenste samenwerkingspartner voor Amsterdamse en (inter)
nationale gerenommeerde culturele instellingen waardoor we grootschalige en toonaangevende 
projecten tot stand kunnen brengen. De artistieke lijnen worden uitgezet door Kim Tuin (algemeen 
directeur) en Rieke Vos (curator/programmamaker). 

•	 Kim	Tuin	is	in	het	najaar	van	2015	aangetrokken	als	directeur	van	de	Stichting,	met	de	opdracht		
 de komende jaren de inhoudelijke en programmatische ontwikkeling vorm te geven. 
 Tot januari 2015 was Tuin algemeen directeur van nachtclub TrouwAmsterdam en was artistiek  
 leider van de daarmee verbonden Stichting De Verdieping, waarvoor ze in 2014 een nominatie voor  
 de Amsterdamprijs ontving. Met De Verdieping ontwikkelde ze een toonaangevend hedendaagse  
 kunstprogramma waarmee ze kunst een centrale plek in het nachtleven gaf. 
•	 Rieke	Vos	is	curator	en	kunst-	en	architectuurhistorica	en	heeft	vele	kunstprojecten	op	haar	naam,		
 gericht op veranderingen in de stedelijke omgeving, in zowel binnen- als buitenland. Ze werkte voor  
 SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, TAAK en Stichting Sonsbeek Internationaal, was in 2013  
 onderzoekscurator voor de Istanbul Biënnale en cureerde in datzelfde jaar de tentoonstelling   
 Artificial Amsterdam bij de Appel arts centre.

6.2 Samenwerkingspartners
Met het nieuwe artistieke team vindt de Stichting aansluiting bij samenwerkingspartners die de 
ruigheid en grootsheid van het gebied van passende culturele allure kunnen voorzien. Binnen deze 
samenwerkingen neemt de Stichting de rol aan van regisseur, initiator, (co-)curator en stimulator. 
De partners vinden op de werf ruimte om projecten te realiseren die binnen de muren van hun eigen 
instelling vaak onmogelijk zijn, binnen een context die uitdagende vragen oproept rond stedelijke 
ontwikkeling en die nieuwe makerscultuur, en ze bereiken daarbij bovendien een nieuw publiek, in 
Nederland en internationaal. De communicatie en PR-taken worden waar relevant in samenwerking 
met uitgevoerd, waardoor de schaal kan worden vergroot en alle partijen profiteren van meer 
zichtbaarheid. Voor het overzicht zetten we hier alle culturele samenwerkingspartners uit de keten nog 
eens op een rij5:

5  Naast de culturele samenwerkingsverbanden, werkt de Stichting ook samen op de werf met de diverse horeca en commerciële ondernemingen en not-for-profit 

    instellingen, waaronder: Noorderlicht, Pllek, Double Tree by Hilton, Botel, Faralda Kraanhotel, Bistro Noord, Mediawharf BV, Amsterdam Waterfront BV, Greenpeace, 

    Pernod Ricard, Redbull, MTV (Viacom), Woodies aT Berlin, Studio Stallinga.

Musea 
Stedelijk Museum / New Museum (New York) / EYE 
Filminstituut 

Presentatie- en expertiseinstellingen 
Palais de Tokyo (Parijs) / De Appel arts centre / MU 
Eindhoven/STRP festival / If I Can’t Dance / NDSM 
Herleeft / Nieuw Dakota / Tolhuistuin / Pakhuis de 
Zwijger / Salsaschool Hop Sing / ADE Green 

Kunstopleidingen en Talentontwikkeling 
Gerrit Rietveld Academie / UVA / DasArts / 
Rijksakademie van de beeldende kunsten / Sandberg 
Instituut 

Producenten  
Atelier van Lieshout / Over het IJ Festival (Stichting IJ 
Producties) / Pieter Post (Absurd Amsterdam) 

Galeries 
Francis Boeske Projects / UltraSuperNew (Tokyo) 
 

Atelierbeheer en Broedplaatsen 
Treehouse / Art City NDSM (voorheen NDSM Open) / 
Kinetisch Noord / Broedplaats de Ceuvel 
 

Cultuureducatie 
NDSM Kinderatelier / Noordje Kinderkunst / 
Trammeland / Hemeltjelief Festival 

Nieuwe intenties  
Nederlands Danstheater / Raumlabor (Berlin) / Creative 
Time (New York) / Holland Festival 

!
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6.3 Bestuur
De Stichting is sinds haar oprichting in 2009 georganiseerd volgens het bestuur-model. Het bestuur de 
Stichting bestaat momenteel uit:

•	 Voorzitter:	Pjotr	de	Jong,	directeur	Vandejong	Creative	Agency 
•	 Secretaris:	Kees	van	Ruyven,	zelfstandig	adviseur	gebieds-	en	stadsontwikkeling 
•	 Penningmeester:	Rutger	van	Uhm,	t/m	2015	partner	RA	Baker	Tilly	Berk 
•	 Bestuurslid:	Carolien	Ligtenberg,	architect	ZWIRT	Urbanism

Stappen zijn gezet om het bestuur in 2016 uit te breiden met Thomas van Dalen (strateeg, opvolgend 
voorzitter, vervanger Pjotr de Jong) en Bart Rutten (Stedelijk Museum, conservator, uitbreiding aantal 
bestuursleden van 4 naar 5). Na het aftreden van Pjotr de Jong als voorzitter van het bestuur, zal hij 
aan de stichting verbonden blijven als adviseur. 

6.4 Denktank
Voor advies en feedback over inhoudelijke kwesties en verbreding van netwerk en kennis is in 2016 
een denktank in het leven geroepen, bestaande uit experts - sparringpartners uit diverse culturele 
disciplines. In deze denktank zitten: Hedwig Fijen (directeur Manifesta), Maria Finders (Cultureel 
consultant, uitvoerend lid van de Raad van Commissarissen LUMA Foundation, Arles), Valentijn 
Byvanck (directeur Marres), Joris Laarman (ontwerper), Pjotr de Jong (oprichtend directeur Van de 
Jong), Michiel van Iersel (partner Non-Fiction), Jurgen Bey (ontwerper, directeur Sandberg Instituut), 
Pieter Post (theatermaker)

Flying over Amsterdam, Li Wei, 2015
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NAWOORD: RUIMTE VOOR DE STAD 
Het gemeentelijk cultuurbeleid streeft naar artistieke verbinding op stedelijk en internationaal niveau, 
draagkracht en ruimte voor het onverwachte en spreiding van culturele activiteiten binnen de stad.  
De Stichting maakt met haar programma en focus op makers duidelijk dat zij in de periode 2017-2020 
aan al deze speerpunten een belangrijke bijdrage kan leveren. Ambitieus zetten wij in op het realiseren 
van grootschalige kunstprojecten in samenwerking met culturele partners van betekenis, zowel uit de 
stad als van ver daar buiten. Grootschaligheid die naar onze mening alleen past in de open ruimte die 
de werf biedt. 
Het plan bevat een evenwichtige waaier van programma’s die een onverwachte beleving biedt aan 
de bewoners en bezoekers van Amsterdam en tegelijkertijd mogelijkheden biedt voor experiment, 
ontwikkeling van talentvolle kunstenaars en bijzondere vormen van cultuureducatie voor kinderen en 
jong volwassenen. 
We creëren met de artistieke invulling aandacht voor de onmisbare waarde van de leegte op de werf: 
RUIMTE VOOR DE STAD. 

Uitzicht naar Amsterdam centrum en het Centraal Station vanaf de NDSM-werf.
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NDSM Scheepsbouwloods

Locatie 
beelden
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interieur NDSM Scheepsbouwloods
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Open ruimte van het NDSM-
terrein met uitzicht over het 
water richting Amsterdam 
centrum

De Y-helling, evenementen terrein voor 8.000 bezoekers
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De Y-helling

De binnenruimtes van de Y-helling 
wordt momenteel gerenoveerd tot 
kantoren en ontmoetingsruimtes
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NDSM lasloods
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interieur NDSM lasloods
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La bohème, Opera on the lake, Bregenz Festival 2001/02

Referentie 
beelden
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Folkstone digs - Michael Sailstorfer, Folkstone Triënnale  2014
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Soma Installatie - Carsten Höller, Berlin 2010
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Isomeric slides - Carsten Höller, London 2015
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Carmen, Opera on the Lake, Bregenz Festival 1991/1992
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Nieuw wonderland concept - DUS Architecten, Nederland 2009

Poetic cosmos of the breath - Tomás Saraceno, New York 2007
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Sky mirror - Anish Kapoor, Versailles 2013

Bathing culture - Raumlabor, Göteborg Zweden 2014
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Four cloud city - Tomás Saraceno, New York 2012
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Strandbeest, Theo Janssen
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Sugarbaby, Kara Walker, Creative Time gala night, New York 2013
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Sugarbaby, Kara Walker, Creative Time gala night, New York 2013

Sugarbaby, Kara Walker,  
Creative Time gala night,  
New York 2013
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To Build Bridges Installatie - Adrien Tirtiaux, Vienna 2013
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Uchronia - Arne Quinze, Burning Man 2006

The Roof Garden Commission - Imran Qureshi, New York 2013
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COLOFON 
Ruimte voor de Stad is een uitgave van Stichting NDSM-werf en is uitgebracht op 31 januari 2016 
(www.stichtingndsm-werf.nl).


