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2020 is in alle opzichten een jaar wat we niet 
snel gaan vergeten. Het ondenkbare gebeurde, een 
wereldwijde virusuitbraak houdt nog steeds de wereld 
in haar greep. De gevolgen zijn dramatisch: diep per-
soonlijk leed, economische drama’s en grote onzeker-
heid over de toekomst die ons te wachten staat. Het 
treft iedereen. Ook op en rond de NDSM-werf. 

Tegelijk biedt deze voortdurende crisis een  
bijzondere inkijk in wat de toekomst van de NDSM-werf 
kan zijn. Buurtbewoners vonden meer dan ooit hun weg 
naar de open ruimtes van de werf om midden het in-
dustriële erfgoed tot rust te komen en elkaar voorzich-
tig weer te ontmoeten, te sporten of te spelen. Onder-
nemers en beheerders sloegen de handen ineen om 
binnen beperkingen samen het beste te maken van deze 
lastige tijd. En nieuwe partijen dienden zich aan, om sa-
men met doorgewinterde gebruikers van de werf nieu-
we dingen uit te proberen. 

Onder de noemer Zomerwerf veranderde de 
werf in enkele weken tijd van grote verlaten vlakte in een 
waardevolle, veilige publieke ruimte, met een buurtmoes-
tuin, ruimte voor sport en spel, veilige ruimte voor cultuur, 
tijdelijke verruiming voor ondernemerschap en inmiddels 
ook weer de eerste voorzichtige grotere evenementen 
zoals de IJ-hallen. En dat op een manier die uitdrukkelij-
ker dan ooit te voren gaat over elkaar ruimte geven,  
eigen verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, meer-
voudig gebruik mogelijk maken, en slim omgaan – met 
de beperkte middelen die ter beschikking staan. 

Die manier van werken bevalt: klein beginnen, 
iedereen mag meedenken, maar vooral meedoen. Sim-
pele ruimtelijke uitnodigingen leidden binnen de kortste 
keren tot succesvol nieuw gebruik. Sommige dingen 
waarvan we dachten dat ze zouden werken, deden dat 
niet. Maar van die fouten leerden we, en het karakter 
maakte snelle aanpassingen mogelijk. In vele opzich-
ten is de werkwijze die we afgelopen zomer hebben 
opgestart als opmaat te zien voor NDSM Playbook: een 
duidelijk speelveld, met duidelijke spelregels, maar heel 
veel ruimte om te spelen, uit te proberen, en snel door 
te pakken als iets niet werkt. Ondanks de korte tijd en 

de beperkte beschikbaarheid in de zomerweken heeft 
dat geleid tot veel ideeën voor groen, sport en publie-
ke ruimte die naast individueel gebruik nog steeds 
ruimte bieden aan cultuur en evenementen. 0Daar 
hoort natuurlijk ook een disclaimer bij. Het is uitdruk-
kelijk een eerste aanzet. Ideeën moeten worden  
getoetst op haalbaarheid, misschien zelfs aangepast 
of samengevoegd. En er moet nog hard gewerkt wor-
den aan het vergroten van de groen-impact. De ideeën 
focussen begrijpelijkerwijs op het laaghangende fruit. 
Maar de echte impactvolle uitdagingen vergen tijd en 
rekenwerk: bijvoorbeeld een groen parkeergebouw op 
de zogenaamde Docklands, of het vergroenen van de 
Load-out in samenhang met overige functies. Desal-
niettemin is dit Playbook een start die laat zien waar 
doorgewinterde en nieuwe gebruikers, nieuwe en oude 
buurtbewoners, ondernemers en makers, de NDSM-
werf spelenderwijs naar toe zien bewegen. En in ieder 
geval waar we samen aan willen werken!

Tim Vermeulen,
Directeur Stichting NDSM-werf
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De NDSM-werf moet de komende jaren radi-
caal vergroenen en een grote rol spelen in kwalitatieve 
publieke ruimte voor bewoners en gebruikers. Een  
toegankelijk, publiek terrein waar duurzame groen-
voorziening, culturele invulling en sport samenkomen.

Voor NDSM-werf Oost is deze radicale ver-
groening een kans om zowel te werken aan de kli-
maatadaptieve opgave die er ligt als het culturele ge-
bruik te verduurzamen, ruimte te bieden aan experiment 
en de publieke kwaliteiten van de NDSM te verster-
ken. Op dit ogenblik loopt er een haalbaarheidsonder-
zoek van de gemeente naar de mogelijkheden, beper-
kingen en randvoorwaarden die gesteld moeten 
worden aan de verdere ontwikkeling van de NDSM-
werf. Dit onderzoek wordt begin 2021 afgerond en zal 
leiden tot een definitieve besluit-en planvorming. 

Om in de tussentijd al stappen te kunnen maken 
en mogelijkheden – groot en klein – te kunnen testen in 
de praktijk, bundelen gemeente, Stichting NDSM-werf 
en verschillende stakeholders hun krachten om  
behoeften, visie en plannen voor komende jaren te  
vertalen naar concrete projecten. Zo worden er op kor-
te termijn al op iteratieve wijze projectideeën gecre-
eerd. De betrokken wethouders Marieke van Doorn-
inck (Ruimtelijke Ordening) en Touria Meliani (Cultuur), 
gemeente en Stichting NDSM-werf slaan hiervoor de 
handen in elkaar met werfgebruikers, stakeholders, 
experts, buurtbewoners, creatieve ondernemers en 
ondernemende culturele organisaties om de komen-
de 3 jaar op NDSM-werf Oost een aantal proeftuin- 
experimenten te realiseren. 

Doel daarbij is om te komen tot nieuwe ruimtelij-
ke ingrepen op het terrein en invulling te geven aan het 
idee van radicale vergroening in relatie tot culturele  
invulling, urban sports en publieke ruimte.  Uitgangs-
punt is dat de radicale vergroening en sport het huidig 
gebruik van de ruimte kan versterken en kan verduur-
zamen, maar ook nieuwe perspectieven en functies 
kan toevoegen.

Deze bundeling van krachten heeft geleid tot 
het NDSM Playbook: een inventarisatie van kansrijke 

creatieve projecten die gestalte geven aan ideeën van 
radicale vergroening op de werf. 

Het NDSM Playbook bouwt voort op een aantal 
grondbeginselen die al uitgekristalliseerd zijn: een  
duidelijk speelveld, een kader en spelregels. Het over-
koepelende uitgangspunt is dat voorstellen op korte 
tijd gerealiseerd kunnen worden, voor een maximale 
looptijd van drie jaar. Daarbij is een eventuele verlen-
ging mogelijk, maar niet het uitgangspunt. Gerealiseer-
de projecten zijn onderdeel van een proeftuin con-
structie die bijdraagt aan de definitieve realisatie van 
plannen voor het gebied door mogelijkheden te ver-
kennen, een nieuwe aanpak uit te proberen, feedback 
van gebruikers op te halen, en werkwijzen te testen. 

WERKWIJZE
Op 6 juli j.l. kwam op uitnodiging van de Ge-

meente Amsterdam en wethouders Meliani en Van 
Doorninck een afvaardiging van de werfgemeenschap 
bijeen om te brainstormen over radicale vergroenings-
plannen op het oostelijk deel van NDSM-werf. Na deze 
vruchtbare eerste sessie heeft Stichting NDSM-werf 
het initiatief genomen om in samenwerking met sta-
keholders, creatieven, kunstenaars en buurtbewoners 
een zogenaamd Playbook samen te stellen. Dit boek 
moest een aantal vruchtbare ideeën, plays, gaan  
bevatten, waarbij de verschillende uitdagingen op  
gebied van vergroening – het liefst gestapeld – kun-
nen worden getackeld. Denk hierbij aan toenemende 
hittestress, het rainproof maken van de werf, parke-
ren, sporten, recreëren etc. De term Playbook komt 
uit de sport, en is bedoeld als een verzameling strate-
gieën die mogelijk kunnen worden ingezet tijdens het 
spel, afhankelijk van uitdagingen en verloop. Het NDSM 
Playbook bestaat daarom uit een aantal ideeën die 
kunnen meebewegen met de veranderlijkheid en het 
tijdelijke karakter van de werf en dus snel uitvoerbaar, 
opschaalbaar, maar ook omkeerbaar zijn.
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Om gezamenlijk tot het Playbook te komen  
organiseerde Stichting NDSM-werf in juli en augustus 
een vijftal werksessies op de werf voor stakeholders. 
Vooraf werd een aantal spelregels vastgesteld:
 
• Het project moet een bijdrage leveren aan  

inzicht over gewenste/beoogde ontwikkeling. 
Een initiatief met een bijdrage leveren aan 
meerdere doelstellingen; groen, sport, verblij-
ven, vrije ruimte, klimaatadaptatie 

• Voorstellen moeten naast een ruimtelijke of fy-
sieke component ook een sociaal-maatschap-
pelijke component (diversiteit, inclusie) hebben

• Periode 2020–2023
• Maximaal 3 jaar en publiek toegankelijk
• Het moet snel uitvoerbaar zijn, opschaalbaar, 

maar ook omkeerbaar
• Bodem van het terrein is verontreinigd door 

zware industrie, het experiment moet hier re-
kening mee houden

• Duurzaam/circulair/herbruikbaar/innovatief
• Tussentijdse evaluaties (kan ook ertoe leiden 

eerder te stoppen)
• Experimenten mogen mislukken
• Participatie/samenwerking met bewoners noord/ 

werfgemeenschap
•    Stichting NDSM-werf en gebiedsontwikkeling 

organiseren/coördineren/faciliteren
 
Uit de sessies kwamen schetsmatige ideeën 

en soms al verder uitgewerkte plannen. Alle partijen is 
gevraagd na te denken over het doel, de ambitie, met 
welke partners het plan kan worden gerealiseerd en 
wat er nodig is voor een eerste fase. Ook moest  
nagedacht worden over een brugfunctie: sluit het idee 
aan bij andere concepten, gaat het een connectie aan 
met andere onderdelen van het Playbook? De plan-
nen zijn aangevuld met referentiebeelden en schet-
sen om het concept nog meer te laten leven.

In een sessie voor buurtbewoners op 19 augus-
tus in Pllek zijn eveneens ideeën opgehaald. Hier kwam 

veel goede input uit voort waarin we het sentiment 
rond de plek goed konden proeven. Elementen die 
hierin naar voren kwamen zijn: de link met het water 
versterken (via een boardwalk, groene route langs het 
IJ – bij voorkeur doorgetrokken naar CS en Tuindorp 
Oostzaan in de vorm van High Line), een plek om uit te 
waaien of de hond uit te laten (parkfunctie), rauw 
groen in brede zin, een openluchttheater en zwemmo-
gelijkheid of andere vormen van recreatie op of rond 
het water zoals roeien, of zeilen. Ook werd een plek 
om te spelen genoemd of de aanwezigheid van die-
ren, zoals op bijvoorbeeld een kinderboerderij. Verder 
hamerde men op het behoud van de rauwe kwaliteit 
(liever wildernis, dan aangeharkt – er is immers al een 
Westerpark), de verbinding met Tuindorp-Oostzaan 
en ‘oorspronkelijke’ inwoners van Noord en werd dui-
delijk dat nieuwe bewoners hier komen vanwege het 
huidige karakter op de NDSM: evenementen, cultu-
reel, rauw en uitgestrekt. Ook werd er waarde gehecht 
aan het meer vrijblijvend kunnen verpozen op de werf, 
zonder direct bij de horeca neer te hoeven strijken. 
Het was goed te ervaren dat veel van de geopperde 
ideeën vanuit bewoners, al geborgd zijn in de plannen 
die zijn verzameld. 

Het NDSM Playbook is een groeiend document; 
deze plannen zijn een eerste aanzet en moeten worden 
aangescherpt en bijgeschaafd, er kunnen ideeën  
worden toegevoegd en soms moet er ook afscheid  
genomen worden. Stichting NDSM-werf ziet dit als een  
iteratief proces waarmee snel mee kan worden gestart 
en waarmee in korte tijd een groenere, duurzame en 
toegankelijke werf kan worden gerealiseerd.

De diverse strategieën zijn geschreven vanuit 
de initiatiefnemers, daardoor kan de tone-of-voice 
soms verschillen en kan er een verschil zitten hoe ver 
het idee is uitgewerkt. De namen van de initiatiefne-
mers zijn er altijd bij vermeld en de contactgegevens 
zijn bekend bij Stichting NDSM-werf.  

IN
LE

ID
IN

G



30
x3

0
G

30
x3

0
G

30
x3

0

30
x3

0
G

HET  IJ

MT. ONDINAWEG

M
S

. V
AN

 R
IE

M
SD

IJK
W

EG

M
S

.  V
AN

 R
IE

M
SD

IJK
W

EG

M
S. V

AN RIEM
SD

IJK
W

EG

MT .  ONDINAW
EG

6

6
1

6
3

4
7

4
9

5
1

5
3

5
5

5
7

5
9

A
-C

65A-B55

35
9

36
5

35
5

36
1

35
1

35
7

34
7

35
3

34
3

34
9

33
9

34
5

34
1

(NUM
M

ERING
 M

S.  O
SLO

FJO
RDW

EG)

33
7

36
7

36
3

36
9

33
3

33
5

33
1

63

69

59

65

55

61

113  t/m
 313

51

57

47

53

43

49

75

45

40
5

42
5

41
9

41
5

42
1

41
7

41
1

40
7

41
3

40
9

38
1

37
7

37
3

427
 t/m619

mm

37
1

71

67

40
3

39
9

39
5

40
1

39
1

39
7

38
7

39
3

38
3

38
9

37
9

38
5

37
5

9

31
5

7

3

32
9

32
5

32
1

32
7

32
3

31
9

39

35

41

37

33

21

23

25

27

29

31

19

15

13

17

38

32

30

34

1

5

6

17

15

24

2
8

1

34

32

4
5

30

28

3
9

3
0

4
1 

A

4
1 

B

(NUM
M

ERING
 M

S.  O
SLO

FJO
RDW

EG)

26

20

WERK  IN UITVOERING

ZIJK
ANAAL

 I

TT. VASUMWEG

KO
PP

EL
IN

GPA
D

KLAPROZENWEG

104

24E44

24 D44

24 C44

24 B44

24A44

20

18

16

10

4
A

44

4 B
44

4 C
44

4D44

41

59

36

31

1

2

3

7
1

7
1 AA

7
1 B

9

15A-R
55

15

5

(NUM
M

ERING
 M

S.  VAN
 RIEM

SDIJKW
EG)

2
7

7
1

35
6

WERK  IN  UITVOERING

OVERHET IJ

NDSMHERLEEFT

1

5

TT . NEVERITAWEG

9

15 A-R

15

5

19
 A (N

UM
M

ER
IN

G
 TT

. N
EV

ER
ITA

W
EG

)

CORNELIS
 DOUWESKANAAL

 (OOST)

kunst

B09

W

W W

B09

6

TT . NEVERITAWEG

info

in
te

rc
om

in
te

rc
om

sla
gboom

kunst

helling

BR

+re
cl

M
S . V

AN
 RIEM

SD
IJK

W
EG

PA

wp= +0 .41m  NAP

NDSM-straat

NDSM
-st

ra
at

B09

W W

B09

BR

31
5

PA

terras

tafel

tafel

ZB

bank

elec

prefab betonplaten

B09BR

W
W

34

32

30

(N
U

M
M

ER
IN

G
 M

T
. O

N
D

IN
AW

EG
)

L

L

L

Trafo

I

I

I

I

I

I

I

III

I

I

I

I

I

I

+1.18

+1.18

102

104

N
D

SM
-P

LE
IN

stelcon

I

I

BR

I

I

stelcon

BR

I

I

I

II

BR

G
KF

G
KF

G
KF

30
x3

0
G

30
x3

0
G

30
x3

0
G

RD

KF

RD

KF

RD

KF

O
pt
io
ne
el

Aa
nl
an
di
ng

Ev
en
em

en
te
nv
ee
r

PLLEK

TREEHOUSE

NOORDERLICHT

FA
RA

LD
A

IJVER

DOUBLETREE

RED BULL

FRONTEER

GREENPEACE

PERNOD RICARD

EMOLIFE

VIACOM

IJ-KANTINE

STICHTINGNDSM

STICHTINGNDSM

GEW
OONBOOT

BBROOD

CANNIBALEROYALE

SEXYLAND
FIETSVERHUUR

TR
AM

M
EL

AN
D

Y-HELLING

NLY-TERREIN

X-HELLING

LOAD OUT

TRAMPLEIN

SMEDERIJPLEIN

LASLOODS

 Document

NDSM  Werf  Evenementenplattegrond
 Locatie

NDSM  Werf  Oost
 Adres

tt.  Neveritaweg  61 , 1033  WC  Amsterdam
Projectmanager

Stichting NDSM  -  020-4931070

 Sheet  title

Totaaloverzicht  NDSM  Leeg
 Drawn  by

Dennis  Mulder  / 020Producties

 Scale

A3 / Landscape
 Paper  size

1:1800

 Drawing  number

V1 .1  / Feb  2020
 Version

1 of 1

 Opmerkingen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

181716151413121110987654321

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

LL

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

K
A

A
R

T

1110

01

15

22

09 27

16

07

17

25

2806 26

3129

29

30

23

20

14

04

05

13

12

08

18

24

03

2102

19



LEG
E

N
D

A
 PLAYBOOK PROJECTEN

01 Waterkant: Boardwalk – Stichting NDSM-werf
02 Pocketpark Noorderlicht – MadeUpNorth
03 Het Drijvende Park Aan Het IJ – MadeUpNorth
04 Pop-Up Park 1: Drijvend Vlonder Park – De Gezonde Stad
05 Pop-Up Park 2: Het Betonplaat Paradijs – De Gezonde Stad
06 Pop-up Park 3: De Rollende Tuinen – De Gezonde Stad
07 Halve Kraan: Jack And The Beanstalk – Bas Horsting (Sweco)
08 X-Helling: Ode Aan De Ruimte – Valerie Van Leersum &  

Hélène Min 
09 Halve Kraan: One Person Park – De Stadsboswachter
10 X-Helling: Reinigend Moerasland – Marcia Nolte en  

SEMilla Sanitation 
11 X-Helling: Kas Voor Urban Farming – MadeUpNorth
12 Smederijplein: Zoemweide – Vlindertuin Mot In Mokum,  

The Pollinators, Beelease
13 Y-Helling: Verticale Open Structuur – NATECHLAB
14 Load-Out: Stadsboswachterhuis – De Stadsboswachter
15 Sexyland Kavel: Groene Toegangspoort – Stichting  

NDSM-werf
16 Public Rooftop – Daan Van Tulder
17 In Het Water: Svette Hytta Sauna – Maurits Appeldoorn
18 3×3 Multifunctioneel Basketbalveld – 3×3 Unites
19 Padelbanen – DGTL
20 Drijvende Stadstuin – NDSM Herleeft, Gewoonboot
21 Playground – Noorderlicht en Marcia Nolte
22 NDZWEM Public Pool / Theatervlot – MadeUpNorth
23 Load-Out: Tree Nursery – De Stadsboswachter  

i.s.m. SEMilla Sanitation
24 Paviljoen 2050 – Stichting NDSM-werf, Overtreders W, 

Noorderlicht, Rabobank
25 Y-Helling: Open Air Theater – Stichting NDSM-werf
26 Carbon Tower: Groeiend Kunstwerk – Joris Laarman Studio
27 SEMilla Sanitation Hub – SEMilla Sanitation
28 Mobiel: NDSM Haag Modulair en Mobiel Groen –  

De Stadsboswachter
29 Gevels + Y-Helling – Joris Laarman Studio
30 Living Lab – DGTL
31 Bomenpark Docklands – MadeUpNorth

 GEOGRAFISCHE CLUSTERS

A Johan Van Hasseltparkje
B NLY-Terrein
C NDSM-Plein
D Y-Helling
E X-Helling
F Halve Kraan
G Tramplein
H Load-Out
I Smederijplein
J Plek Voor Treehouse, Voormalig Ferrotopia 
K Docklands
L Sexyland-Kavel
M  Water
N IJ-Oever
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01
CONCEPT 

Een opschaalbare, organisch vormgegeven board-
walk en/of pier waar bezoekers nog meer kunnen 
genieten van het uitzicht over de stad en het water. 
De structuur van de boardwalk zelf fungeert als mid-
del om de natuurlijke omgeving te ervaren en neemt 
de flow van de werf als uitgangspunt. Een gedeelte 
van de waterkant wordt getransformeerd tot een 
beloopbaar pad met zitgelegenheid; open, multi-
functioneel en laagdrempelig.

In minimale vorm creëren we een be-
loopbaar, speels, groen en veilig pad langs de wa-
terkant, binnen 10 meter van de kade af, gericht op 
groen- en waterbeleving. Dit wordt zo ontworpen 
dat het opschaalbaar is, en door te trekken langs de 
gehele kade. Dit kan ook fungeren als een mini- 
voedselbos, waar mensen bramen, bessen etc.  
tegenkomen, een plek om met de hond te lopen, een 
boek te lezen, omgeven door wild groen dat het  
rauwe karakter van de werf benadrukt. In een uitge-
breidere versie kan deze tevens 10 meter het water 
in lopen door bijvoorbeeld te werken met een  
steiger of vlonder, om een nog breder uitzicht en 
een sterke waterbeleving te creëren. Eventueel is 
de waterkant ook te koppelen aan urban farming; 
hoe mooi als er een (educatieve) drijvende tuin is 
waar je op kan lopen vanaf de waterkant met  
groenten, fruit en eetbare bloemen, beheerd door 
bewoners en wellicht de horeca in de buurt. 

DOEL
De waterkant openbreken en beter ervaarbaar ma-
ken voor het publiek, en met name voor heel Amster-
dam-Noord. Het uitzicht over het water geeft letter-
lijk en figuurlijk ruimte, en geeft de NDSM haar 
sterke identiteit. Een op zichzelf staande plek, direct 
verbonden aan het stadscentrum door het water. 

AMBITIE
Dit is het startpunt van de ambitie om, gezamenlijk 
met de gemeente, uiteindelijk uit te bouwen naar een 
looppad langs de hele waterkant, van het kantoor 
van Stichting NDSM-werf tot aan Noorderlicht Café. 
Dit verbindt de verschillende onderdelen van de werf 
fysiek aan elkaar en nodigt uit om de gehele oostzijde 
te ontdekken. 

PARTNERS
Gemeente Amsterdam, LOLA Landscape architects, 
De Onkruidenier, NDSM Herleeft, horecapartners

WAT HEBBEN WE NODIG? 
Toestemming vanuit de gemeente, ontwerpbudget, 
wateronderzoek (voor eventuele zwemmogelijk- 
heden), veiligheidsonderzoek en eventuele herstel-
werkzaamheden m.b.t. de staat van de kade.
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Als MadeUpNorth focussen wij ons op de toekom-
stige realisatie van een maakdistrict op NDSM Oost. 
Wij hebben de uitnodiging aangenomen om mee te 
denken over de tijdelijke radicale vergroening van 
NDSM-werf. Onze bijdrage is een vrije brainstorm 
van ideeën voor het hele terrein. Vraag onze onder-
nemers om ideeën en je krijgt er een hele hoop. Kies 
vooral met elkaar wat past en niet past. Als makers 
zijn we ook vrij recht-door-zee: Laat vooral jonge 
mensen en de Noorderling kiezen uit deze ideeën. 
Wij zijn geen experts hierin maar vinden hun stem 
het belangrijkst. Als Stichting MadeUpNorth steunen 
wij de vergroening, zeker als deze gepaard gaat met 
echte verduurzaming en onze eigen plannen niet in 
de weg zit. Ons belang is dat we een goede plek voor 
makers hier houden en net als NDSM Kunststad hier 
ook een NDSM Maakstad gaan realiseren. Wij zien 
de radicale vergroening en het gebruik van publieke 
ruimte heel goed samengaan met onze wensen in de 
toekomst. Dus wij denken graag mee vanuit het  
belang om ‘het maken’ in de toekomst te kunnen blij-
ven combineren met de ruimte en de stad. Juist hier. 

CONCEPT
Idee voor een Pocketpark waar geprogrammeerd 
kan worden door partners als Noorderlicht. Of dat nu 
een Parade-achtige setting is of een kindercircus: 
een mooi stuk groen terrein. Dit vormt dan het groen-
ste stuk van de NDSM en qua programmering ook het 
meest kindvriendelijke. Het Lincoln Park in Chicago 
en het Kensinger Domino Park in NYC zijn sympathie-
ke voorbeelden van een vergelijkbare aanpak / vorm. 

REFERENTIEBEELDEN
Parade, Amsterdam, Nederland
Lincoln Park, Chicago, VS
Kensinger Domino Park, NYC, VS
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CONCEPT 
Een drijvend park in het IJ met het Hunters Point 
South Park in NYC als bron van inspiratie: laag groen, 
uitzicht naar het IJ, en vooral ook heel veel hang- 
plekken voor iedereen. Strand kan ook, als het maar 
uitnodigt en praktisch gebruikt kan worden. 

REFERENTIEBEELDEN
Hunters Point South Park, NYC, VS
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CONCEPT 
“Het Vlonderpark” is ontstaan als ideale droomsitu-
atie om een volledig nieuw park midden in de stad te 
kunnen aanleggen, radicaal te kunnen vergroenen, 
zonder daarbij de openbare ruimte te hoeven beïn-
vloeden! In tijden van COVID-19 biedt het daarbij ook 
nog eens een goede uitkomst om meer publiek  
domein te creëren waarin gerecreëerd kan worden 
op veilige afstand. Want met een quotum voor open-
bare ruimtes en een maximum aan mensen die  
samenkomen, hebben we meer openbare ruimte in 
de stad nodig, en waar heeft Amsterdam veel van? 
Water. Zo ontstond het idee van een zwevende,  
tijdelijke, groene, toegankelijke en openbare ruimte 
met blijvende impact. Wat je nodig hebt zijn drijvende 
koppelpontons, een simpel frame, super veel planten 
en een groep enthousiaste mensen die hun eigen 
stadspark willen maken! En voor je het weet vormt 
zich een lineair park met daarop een prachtig door 
én voor de stad gemaakt stadspark.

Onmisbaar voor dit idee is de samen-
werking met bewoners en partijen uit de omgeving 
die zich zullen inzetten om hun eigen stukje Vlonder-
park te ontwikkelen. Samen met hen wordt er een 
frame op de pontons gebouwd in een eerste stadium, 
waarna beplanting kan worden aangebracht en wor-
den onderhouden door de deelnemers. Daarnaast 
biedt het Vlonderpark ruimte voor ondernemers. 
Door een “ondernemers challenge” te introduceren 
kunnen zij een eigen ponton ontwikkelen en daar-
mee de prijs voor het mooiste Vlonderpark winnen!

Er zijn verschillende toepassingen mo-
gelijk en je kunt het zo groot en indrukwekkend  
maken als gewenst en uitvoerbaar is op betreffende 
locaties. Volledig modulair (alles wat op de deksche-
pen wordt geplaatst kan op een later moment herge-
bruikt worden), speelt het in op de circulaire nood-
zaak waarin we nieuwe projecten aanjagen en door 
de uitvoering door bewoners en werk behoevenden 
blijft het betaalbaar, schoon, mooi en eigen!

DOEL
Het Vlonderpark voegt groen stadspark toe aan de 
stad, maar dat niet alleen. Samen met de bewoners 
en mensen uit de wijken rondom NDSM ontwikkelen 
en bouwen we het stadspark. Door de betrokkenheid 
van lokale spelers is gebleken dat onderhoud en  
beheer scherper en soepeler verloopt, de bewoners 
zich het eigen kunnen maken en daarmee eengrote-
re verbondenheid met de buurt voelen. Daarbij komt 

de toevoeging van biodiversiteit wat nieuwe flora 
aanbiedt en nieuwe fauna aantrekt. Groen en water-
regulatie zorgen voor hittestress vermindering, het 
tegengaan van het urban heat island effect, wat zeer 
belangrijk is op het NDSM-terrein. Kortom: een stads-
park voor en door Amsterdammers uit Noord, met 
een grote aantrekkingskracht voor de rest van Am-
sterdam en daarbuiten. Aantrekkelijk en toegankelijk 
voor iedereen. Voor jong en oud. Bijdragend aan de 
biodiversiteit en een lerende community van Amster-
dammers die zelf steeds meer leert van het belang 
van groen voor de stad, simpelweg door te doen.

AMBITIE
Het Vlonderpark kan ingezet worden als water-over-
brugging voor voetgangers, bijvoorbeeld bij de brug 
achter Gewoonboot en Noorderlicht. Door middel 
van het gebruik van koppelpontons is er een ‘moza-
iek’ aan mogelijkheden om verschillende vormen aan 
te nemen. Het kan dan inspelen op de gewenste 
breedte en lengte en biedt kansen om het stadspark 
zo groot als gewenst te maken, met verschillende 
park doelen (zwemmen, picknicken, op het gras re-
creëren, sporten, wandelen, etc.) als toepassingen.

PARTNERS
Delta Pontons, BouWatch, Stadshout, Gemeente 
Amsterdam, Waternet, De Creërende Heren, Pantar, 
de Regenboog Groep, Rainproof, NoordOogst,  
Intratuin, Van Amsterdamse Bodem, NoordMakers, 
de Ceuvel, de Stadskantine, Mot in Mokum, Rabo-
bank, Bloei en groei, partners van ‘Wild Amsterdam’ 
en natuurlijk veel bewoners uit Amsterdam Noord.

WAT IS ER NODIG VOOR EEN  
 EERSTE FASE

Voor de uitvoering van Het Vlonderpark zijn de nodi-
ge afstemmingen en vergunningen nodig voor de 
wateren waar het park wordt gerealiseerd. Er zal 
overeenstemming moeten komen vanuit de Ge-
meente en Waternet, betrokken partijen moeten 
worden benaderd en de lokale bewoners en onder-
nemers zullen worden geactiveerd. Er moet een vei-
ligheidsanalyse worden uitgevoerd en een beleids-
plan worden gemaakt voor de toegankelijkheid, 
regels, eisen, veiligheid etc..

REFERENTIEBEELDEN
Illustratie, Floor Rehbach
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De betonnen stelcon-platen worden een De Ge- 
zonde Stad x NDSM “Betonplaat Paradijs”! Samen 
met bewoners toveren we de grijze, betonnen platen 
om tot prachtige paradijselijke parkjes! Een aaneen-
schakeling van vooraf bepaalde betonnen platen 
worden tijdelijk ingevuld met groenbakken, zitgele-
genheden, recreatieplekjes, een heus pop-up park. 
Bewoners kunnen zich in samenwerking met De  
Gezonde Stad en partners ontfermen over een reeks 
betonnen platen en deze omtoveren tot groene 
pracht. Elke groep bewoners met een Betonplaat 
Paradijs heeft de verantwoordelijkheid voor het  
onderhouden van het park.

Betonplaat Paradijs is een modulair, 
snel te plaatsen en te verwijderen pop-up park! En 
kan dus zo weer op een andere plek worden opge-
bouwd! Wij willen zoveel mogelijk groen in plaats van 
tegels en steen! Zo dragen we bij aan de biodiversi-
teit, de stadswaterafvoer, en een mooie en ecolo-
gisch veerkrachtige stad!
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CONCEPT
De Rollende Tuinen van Amsterdam, een woord-
speling naar de Hanging Gardens of Babylon! Een 
aaneenschakeling van platte karren met een parkje 
erop zullen worden neergezet op de minder benutte 
locaties op de NDSM-werf als pop-up parkjes waar 
mensen gebruik kunnen maken van pop-up groen. 
Dit idee is momenteel in ontwikkeling, maar zien we 
graag tot bloei komen op het terrein van de NDSM.
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CONCEPT
Het idee is om het bestaande onderstel van de kraan 
langs de X-helling te transformeren tot een groen 
baken aan het IJ met de mogelijkheid erin te klimmen 
en uit te kijken over de werf, het land en het water. 
Over niet al te lange tijd wordt bebouwing dominant 
op de werf. Een groene ‘bonenstaak’ die een land-
mark wordt kan daar een tegenwicht aan bieden. 
Naast uitkijkpunt en plek voor contemplatie kan het 
ook dienen als een podium voor culturele evenemen-
ten. Het verhaal van Jack and the beanstalk geeft de 
kraan een nieuwe lading: het is een fascinerend 
vreemd verhaal met veel vraagtekens over de bood-
schap. Net als de werf; een vervreemdende, fascine-
rende plek, een plek voor nieuwe verhalen, verwon-
dering, verrassing. De kranen van de NDSM-werf 
staan symbool voor het ‘maken’ en een geschiedenis 
van innovatie en daadkracht. De kraan bouwen we 
weer op, maar dan volgens nieuwe idealen: groen, 
circulair, klimaatadaptief. Het project maakt dus ge-
bruik van het unieke karakter van de werf en bouwt 
voort op deze geschiedenis. 

DOEL 
Het concept van Jack and the beanstalk draagt bij 
aan vergroening door het opnieuw opbouwen van de 
kraan en deze te beplanten. Daarnaast biedt het  
verkoeling door schaduwwerking en verdamping en 
werkt de kraan als biotoop voor vogels en insecten. 
Het doel is er een multifunctionele plek van te ma-
ken; een podium voor evenementen of als beweeg- 
en sportelement door er actief in te klimmen. 

AMBITIE 
De Kraan kan laag beginnen, beplant worden en bij 
succes steeds hoger gebouwd worden en de  
beplanting steeds hoger en dichter tot het echt een 
landmark is geworden. In samenspraak met Stich-
ting NDSM-werf kan besproken worden wat nodig is 
om van de kraan een podium voor evenementen te 
maken in een later stadium.  

PARTNERS 
Sweco, culturele partners van de werf, Stichting 
NDSM-werf, NDSM Herleeft, groenbeheer 

WAT IS ER NODIG? 
Kennis en expertise van de bouw van kraanconstruc-
ties. Het is voorstelbaar dat de verloren gegane  
bovenkant van de kraan opnieuw wordt opgebouwd 
(misschien in hout?). Wij hebben deze expertise van-
uit Sweco en zouden dat graag met mensen van de 
werf samen bouwen. 
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CONCEPT
Historisch gezien rolden schepen direct van de X-hel-
ling af het IJ in. Bij dit concept gaan we daarom uit 
van deze belangrijke historische context en brengen 
we het water aan de voet van de X-helling terug als 
bassin/vijver. Dit beeld van destijds, dat deels onge-
daan is gemaakt, willen wij graag opnieuw onderzoe-
ken in een serie inspiratiemodellen om vanuit tijdelij-
ke situaties en interventies tot een ideale vorm te 
komen. Spiegelen, omkeren, optillen en overgeven 
zijn hierin de kernwoorden. Overal wordt het IJ inge-
damd aan de oever, wij willen het water optillen tot 
kostbaarheid, als het nieuwe goud, even groen en 
levend. 

DOEL
De ligging van de werf aan het IJ geeft uitzicht en 
ademt, wat zeldzaam is in een stad. Dat deze zicht-
lijnen open blijven lijkt ons van extreme waarde. Dit 
is de uitzonderlijke kwaliteit van deze plek die door 
het water wordt bepaald. Waar de plek zelf om 
vraagt dient zorgvuldig meegewogen te worden. We 
leven in een tijd waarin dingen snel vorm aannemen. 
Wij voelen ons aangesproken door de woorden van 
architect Jurgen ten Hoeve: “Het ontwikkelen van 
loze ruimte, fysieke leegte, prikkelvrije ruimte en 
mentale leegte.” 

AMBITIE
Een ode aan de leegte creëren, de leegte waar de 
NDSM zo bekend om staat. Dit doen we door wat er 
al is bijzonder te maken en hierop te reageren. Het 
werfkarakter en de kades als doorlopend beeld  
worden zo versterkt en toegankelijker.

PARTNERS
Wij zijn beelddenkers met een diepe betrokkenheid 
bij de werf en kunnen ideeën aanreiken. Om tot rea-
lisatie te komen is het onze wens mee te denken in 
een groter team waarin diezelfde intentie, de identi-
teit van de werf, voorop staat; nieuwe denkers op het 
gebied van landschap en ruimtelijke ordening. 

X-HELLING: 
 ODE AAN DE RUIMTE 
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DE STADS
BOSWACHTER 

CONCEPT
Een park helemaal voor jezelf. Bovenop de halve 
kraan wordt een klein park aangelegd dat ontworpen 
is voor individuele groenbeleving, een oase op hoog-
te. Vanuit dit park met uitzicht over het water en de 
stad kan levensbeschouwing of meditatie plaatsvin-
den. Door op hoogte de werf te vergroenen met  
uitzicht wordt het concept van jezelf terugtrekken, 
in solitude, sterker. Bezoekers of bewoners kunnen 
het groene dak van de kraan reserveren voor een 
dagdeel of meerdere dagen om hier rust te vinden in 
de hectiek van de stad. Afhankelijk van je eigen doel; 
het schrijven van een boek, een meditatiesessie, of 
een rustige verblijfplaats na ruzie met je geliefde. Het 
verblijf is niet vrijblijvend: je draagt zorg voor het 
parkje, laat het mooier achter dan je het aangetrof-
fen hebt en geeft het liefst een vrijwillige bijdrage 
voor het behoud van het park. Het park is voor ieder-
een toegankelijk maar alleen op reservering en 
slechts voor 1 persoon. In het parkje staat een  
mini-blokhut met (compost) toilet waarin alle nood-
zakelijke voorzieningen aanwezig zijn. Voor het  
gebruik van het hutje wordt ook een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd. De Stadsboswachter kan het park be-
heren. Er worden bedrijven gezocht in de buurt van 
de werf die het huis willen ‘adopteren’ en zo meebe-
talen aan het onderhoud in ruil voor speciaal gebruik 
van het park. 

DOEL 
Cultureel erfgoed element van de werf gebruiken en 
er een groenbeleving aan toevoegen. Tevens de 
unieke layout van de kraan inzetten, nergens anders 
kun je afgezonderd gebruikmaken van een park. Het 
geeft mensen de kans zichzelf terug te trekken in de 
(stads)natuur om tot bezinning te komen. 

AMBITIE 
Het One Person Park is opgezet vanuit een modulair 
systeem dat vooraf ingericht wordt en geplaatst 
wordt op de kraan. Zodoende kan het park, of onder-
delen hiervan, verwijderd worden, hergebruikt of 
eventueel een make-over krijgen. Eventueel kan er 
short stay plaatsvinden in de blokhut.

PARTNERS 
De Stadsboswachter, SEMilla Sanitation, Staatsbos-
beheer, Quinda Verheul (beeldend kunstenaar), Ge-
broeders van den Berk boomkwekerij, Joosten Kun-
stoffen, Tinssen bosbouw en houthandel, diverse 
landschaps(architecten) bureaus , HAS hogeschool 
den Bosch, Van der Tol terreininrichters

WAT IS ER NODIG 
Check technisch rapport kraan voor veiligheid,  
ontwerp voor het park, reserveringsbeleid 



10
M

A
R

C
IA

 N
O

LT
E

 E
N

 
S

EM
IL

LA
 S

A
N

IT
AT

IO
N

X-HELLING: 
REINIGEND 

MOERASLAND

CONCEPT
Een openbaar, circulair en reinigend moerasland, bij 
voorkeur op de X-helling, met een educatief karakter. 
Door gebruik te maken van organismen, planten, 
zonlicht en tijd kan het afvalwater van de voorgestel-
de sanitatie- en zuiverings installatie van SEMilla 
Sanitation (zie plan nummer 12) nabehandeld wor-
den tot een norm die strenger is dan de norm die 
vereist is voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, ter-
wijl het bezoekers ook op een vernieuwende manier 
inzicht biedt in hoe natuurlijke processen kunnen 
bijdragen aan een circulaire, stedelijke infrastruc-
tuur. Het aangelegde moerasland bestaat deels uit 
aantrekkelijke publieke ruimte met zitgelegenheid 
op verschillende hoogtes en laat zien hoe je mense-
lijk afval kunt “Schoonmaken door de natuur”. Het 
wetland wordt ontworpen om bij te dragen aan de 
radicale vergroening van de NDSM-werf, terwijl de 
bezoekers van de werf worden voorgelicht over de 
natuurlijke reinigende eigenschappen van de ge-
bruikte planten en organismen. Een plek om tot rust 
te komen, omgeven door groen met paden, bankjes 
en routes waardoor bezoekers kunnen ronddwalen 
over de helling.

DOEL 
Door de ruimte op de X-helling op innovatieve wijze 
te vergroenen maken we deze beter beleefbaar en 
krijgt ook een functie voor op de werf die bijdraagt 
aan de biodiversiteit. De industriële en onveilige 
hardheid maakt plaats voor gebruiksvriendelijke 
ruimte die tevens een prachtig uitzicht biedt op de 
NDSM-werf en het IJ.  Voor de kleinschalige proef-
fase van het project willen we een klein moerasland 
aanleggen bij de container van de behandelingsunit 
of in de buurt daarvan. Dit is praktisch, want het  
beperkt de transportafstand van de afvalstroom. Tij-
dens de opschaling kan het moerasland op de X-hel-
ling ontwikkeld worden, eventueel in combinatie met 
andere vergroeningsprojecten. Het moerasland 
hoeft niet het hele gebied in beslag te nemen en kan 
ook worden gecombineerd met andere projecten en 
ideeën voor de ruimte. Door het moerasland dicht bij 
de geplande sanitatie- en zuiveringsinstallatie te  
creëren krijgen bezoekers een direct inkijkje in de 
connectie tussen deze twee. Hoewel het moerasland 
niet volledig toegankelijk moet/kan zijn voor het  
publiek, willen we het watergebied goed zichtbaar 
maken; van opzij gezien, boven, voor visuele controle 
en om informatie te geven over het circulaire proces 
van verwerking van menselijk afvalwater.

AMBITIE
In de kleinschalige of pilotfase wordt het aangeleg-
de moerasland getest, met bijzondere aandacht 
voor het vermogen van planten en zonlicht om  
medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen, die 
mogelijk bovengemiddelde concentraties hebben in 
het afvalwater dat bij grootschalige evenementen 
zal worden geproduceerd. Dit kan gebeuren in een  
gecontaineriseerde vorm die ook de mobiliteit van 
het systeem garandeert. In een latere fase willen we 
het uitbreiden naar de X-helling toe. 

BRUGFUNCTIE
De voorgestelde aanleg van het geconstrueerde 
moerasland en sanitaire voorzieningen worden  
samen met de boomkwekerij, een idee in samenwer-
king met De Stadsboswachter, in het kader van de 
circulaire gedachte “Schoonmaken door de natuur, 
voor de natuur” overbrugd. Daarnaast kan het aan-
gelegde moerasland worden gekoppeld aan andere 
vergroeningsactiviteiten, zo kan het aangelegde 
moerasland bijdragen aan gezuiverd irrigatiewater 
om andere planten in het gebied te voeden.

PARTNERS
Aan dit project wordt bijgedragen door Marcia Nolte 
en SEMilla Sanitation. Marcia Nolte is een ruimtelijk 
en productontwerper die zich sinds een jaar heeft 
gespecialiseerd in landschapsontwerp. Ze kent de 
NDSM-werf goed, aangezien ze haar ontwerpbureau 
al bijna tien jaar hier gevestigd is. In het project houdt 
zij zich bezig met landschapsplanning en ontwer-
popgaven en integreert ons concept in the play-
ground door gebruik te maken van bestaande struc-
turen. SEMilla Sanitation biedt decentrale 
oplossingen voor afvalwaterzuivering, closed loop, 
met toiletvoorzieningen die een nul-watertoevoer (of 
waterarm) hebben, en terugwinning van grondstof-
fen. In samenwerking met Nijhuis Industries hebben 
zij een concept ontwikkeld (gebaseerd op ESA 
Space technologie), dat in een compleet model voor-
ziet in schoon drinkwater, irrigatie water, plant mest-
stoffen en compost.

WAT IS ER NODIG?
Pilotstudie voor de testfase om het vermogen van 
het wetland te bepalen om het specifieke afvalwater 
te behandelen. Bij de planning van verdere fasen 
moet de locatie voor opschaling worden gekozen. 
Als de X-helling als definitieve locatie wordt gekozen 
moet een studie worden uitgevoerd naar de stabili-
teit van de constructie.
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CONCEPT
Een enorme kas op de X-helling voor een combinatie 
van urban horticulture, stadsgewassen, een stads-
boerderij en evenementenhal. Een soort paleis voor 
Volksvlijt apres la lettre met de nadruk op tuinbouw 
en botanische invulling. Door de X-helling te overkap-
pen met een grote kas wordt het groen op het dak 
zowel zomer als winter nuttig gebruikt. De restau-
rants van Noord halen hun groenten en kruiden uit 
de kas. De bijzondere medewerkers van Pantar uit 
Noord kunnen hier na hun pensioen een handje  
helpen. Verder kan het altijd geprogrammeerd wor-
den als centraal paviljoen. Denk bijvoorbeeld aan het 
idee dat ADE ooit had om sensoren te koppelen aan 
de beweging van groeiende planten en hier muziek 
op te produceren: radicaal en groen! 

DOEL
Multifunctionele en innovatieve plek voor verschil-
lende doelgroepen en evenementen te gebruiken. 
Groente voor de restaurants voor lokale producten. 

REFERENTIEBEELDEN
Wintertuin Hortus Botanicus, Leiden, Nederland
Atocha treinstation, Madrid, Spanje
Les serres du Parc André Citroën, Parijs
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SMEDERIJPLEIN: 
ZOEMWEIDE

CONCEPT
The Pollinators, Beelease en Vlindertuin Mot in Mo-
kum zetten de schouders onder een gezamenlijk 
plan om op zichtlocaties in de openbare ruimte, 
Zoemweides aan te leggen. Dit plan omsluit het  
inrichten van een inheems bloemenpark op het 
NDSM-terrein, op de kruising van de Mt. Ondina weg 
en Ms van Riemsdijkweg. In deze Zoemweide komen 
de kennis van onze stichtingen en ondernemingen 
samen in een showcase die laat zien hoe we ook met 
onze groenruimte om kunnen gaan: als biodivers 
stadspark dat bruist van de biodiversiteit, menselijke 
activiteiten faciliteert, en zichzelf terugbetaalt door 
de educatieve programmering. Door het gefaseerd 
maaibeheer te koppelen aan activiteiten uit de buurt, 
onze vrijwilligers, onze schooluitjes en cursussen, is 
groen geen kostenpost, maar een verdienmodel voor 
ons groene ondernemerschap. En dat terwijl we de 
biodiversiteit stimuleren. Juist op de NDSM, waar 
veel mensen Amsterdam Noord binnenkomen, willen 
we laten zien dat groen nog steeds een plek heeft. 
Dus laten we mensen zien, hoe mooi echte natuur is, 
juist midden in de stad. En het mooie is: het betaalt 
zichzelf terug! 
 Wij hebben specifiek de ruimte beoogd 
aan de Mt. Ondinaweg. Dit ligt centraal, heeft gedeel-
telijk al een parkfunctie en is nu gedeeltelijk parkeer-
terrein. Het groen kan worden beheerd volgens onze 
kennis en met behulp van cursisten die dit in de prak-
tijk kunnen oefenen. De zoemweides zijn er voor de 
bestuivers, maar ook voor de mens om van te genie-
ten en te leren. De bloemenweides bevatten gemaai-
de paden en meerdere picknicktafels waar de  
mogelijkheid is van de natuur te genieten, en waar 
bovendien de cursussen kunnen plaatsvinden. 

DOEL 
Door de zoemweide te koppelen aan activiteiten uit 
de buurt, educatietrajecten en cursussen, is groen 
geen kostenpost, maar een verdienmodel voor ons 
groene ondernemerschap. Groen ondernemerschap 
waarbij we de biodiversiteit stimuleren in publieke 
ruimte, dat is het doel.
  
 AMBITIE
De ambitie is om de natuur terug te brengen, midden 
in de stad, met veel biodiversiteit. The Pollinators, 
Beelease en de vlindertuin Mot in Mokum hebben al 
een terugkerend aanbod in activiteiten. Deze willen 
we gaan aanvullen met een actievere deelname van 
cursisten en vrijwilligers in ecologisch groenbeheer 
en monitoring. Zichtbaar en met resultaat midden in 
de stad. Voor deze bestaande en nieuwe activiteiten 
denken we aan vlindercursussen, bijencursussen, 
groenvoorziening, hommel- en bijentellingen, een 
cursus snoeien en Determinatie-dagen: Wat kun je 
vinden op 1m2 van de pollinator-zoemweide? 
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CONCEPT
Een verticale open structuur/frame (eventueel door-
lopend in waterdeel) vormt de drager voor zowel 
groen boven als onder water. Groen dat gevoed 
wordt middels een watercirculatiesysteem verbon-
den aan het ‘water’ aan de voet van de helling. Deze 
transparant functionerende technische voorziening 
voorziet in de watercirculatie tussen water en land 
en zuivert het water van het waterdeel (of sanitair 
van Peter Scheer – zie ander plan) en voorziet het 
groen op (en rond) de helling van water en voeding: 
‘als een transparante natuur-techniek machinerie’. 
Idee/gedachte gaat uit naar relatief smalle en hoge 
structuur in het middendeel als “een schip op de  
helling”. Onderdeel hiervan kan zijn een onderzoek 
naar saneringsvraagstukken mbt het water.

DOEL
Koppeling maken tussen water en land (ontmoeting), 
bieden van schaduw, circulaire loop maken tussen 
water (deels vervuild) en groen op de werf. Welke 
basisstructuur kan ontworpen worden voor vergroe-
ning en welke voorziening tbv functioneren ervan 
(watertoevoer & circulatie)? 
 Het totaal (structuur + aquatische & 
terrestrische natuur) kan een fraaie, inspirerende en 
educatieve omgeving opleveren: voor zowel gebrui-
kers (ontwerpers, kunstenaars) als voor bezoekers 
(als gebruikers) voor onderwijs/educatie. Het doel is 
het realiseren van een plek waar verschillende func-
tionaliteiten bij elkaar komen: een zon- én schaduw-
rijke gebruiksruimte, uitbreiding van functionaliteit 
doordat de ruimte ook verticaal benutbaar wordt 
voor recreatie en educatie doeleinden; het nu nog 
sterk vervuilde water in het Dok wordt een florerende 
WATERTUIN! Een tuin als voorbeeld van ecologisch 
gezond functionerende natuur, een plek voor baden, 
zonnebaden, snorkelen en leren.

AMBITIE 
Outdoor leeromgeving ten behoeve van natuur,  
wetenschap, techniekonderwijs en duurzaamheid-
seducatie. Een omgeving om van te genieten en van 
te leren, een omgeving waar leek en deskundige, jong 
en oud vanuit veel verschillende invalshoeken en dis-
ciplines kunnen participeren, bijdragen en zich eige-
naar maken van deze omgeving én deze transitie.

NATECHLAB
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Het Stadsboswachtershuis is onderdeel van het 
stadsbos, een bos toegankelijk voor publiek waar te 
zien en meemaken is hoe de NDSM met partners 
vergroent wordt. Er wordt een pioniervegetatie aan-
gelegd; plantensoorten die goed bestand zijn tegen 
de wind, zon en bodem van het NDSM-terrein maar 
ook snel groeien om beschutting te bieden. Bij de 
soortkeuze wordt gekeken naar planten die aanspre-
kend zijn; eetbaar (in schone grond), verfstoffen 
(voor kunstenaars), cleaning by nature (bodemver-
vuiling) en bouwmateriaal (hakhout). In het bos erva-
ren mensen hoe belangrijk de rol van bomen is in de 
stad, voor het verminderen van hittestress, regenwa-
ter opvang maar ook de geestelijke gezondheid van 
de stadsbewoners. 
 De Stadsboswachter ziet de stad als 
een bos. Alle groene elementen (plantsoenen, par-
ken, (dak)tuinen, braakliggende terreinen, oevers) 
vormen gezamenlijk het stadsbos. De bomen in de 
stad zijn net als buiten de stad de dragende elemen-
ten van het stadsbos. Naast de bomen zijn de men-
sen in de stad en hun interacties met het stadsbos 
het belangrijkste. Steden moeten veel groener. Dit 
gaat alleen in samenwerking met bewoners, gebrui-
kers, ontwerpers en ondernemers. Het Stadsbos-
wachtershuis dient de verbinding die De Stadsbos-
wachter wil aangaan met de stad. Als locatie voor 
ontmoeting, educatie, onderzoek en artist in residen-
cy. Het idee bestaat uit verschillende onderdelen. 
 Boomkwekerij– In het Stadsboswach-
tershuis kweken we bomen uit zaad, stekken en  
afleggers, dit is de eerste vertical treefarm van  
Amsterdam. De bomen worden gebruikt voor het 
vergroenen van het NDSM-terrein en worden  
verkocht in de treeshop. We houden ook tree-give-
away’s waar bewoners van Amsterdam-Noord een 
gratis boompje kunnen ophalen in de kwekerij. Be-
zoekers maken het proces van het kweken van een 
boom ook mee; hoe wordt een iepenzaadje een iep? 
 Bomenlab – Om steden verder te ver-
groenen worden er steeds nieuwe methodes van 
aanplant en soorten getest. Het Stadsboswachter-
huis biedt ruimte voor een lab waarin experimenten 
en demo’s uitgevoerd kunnen worden met bedrijven, 
overheden en onderzoeksinstelling. Het bomenlab is 
toegankelijk voor bezoekers, mensen krijgen er uit-
leg over wat er nodig is om bomen in de stad te laten 
groeien, over de bomen van de toekomst en hoeveel 
ruimte een boom onder de grond nodig heeft. We 

doen ook experimenten; welke (sub)tropische  
bomen kunnen groeien in Amsterdam? Kunnen we 
op NDSM bladafval omzetten in Bokashi voor  
bodemverbetering?
 Groene huiskamer – Het stadsbos-
wachtershuis biedt ruimte voor groene initiatieven 
van de werf en uit Noord om hun bijeenkomsten hier 
te houden, maar kan ook, in samenspraak met Stich-
ting NDSM-werf, dienen als residentie voor kunste-
naars. Of als plek voor een groen spreekuur, als je je 
eigen project hebt om de stad te vergroenen maar je 
weet niet hoe, of je bomen gaan dood. 
 Bomenwinkel – In de bomenwinkel kun 
je bomen en struiken kopen, maar ook gereedschap, 
voeding voor bomen en andere toebehoren. Hierbij 
ontvang je ook nuttige info over wat je koopt en hoe 
je de bomen moet aanplanten en verzorgen. Aanver-
wante artikelen zoals lokaal stadshout en bomen 
eten; producten van bomen en struiken, aangevuld 
met wildpluk uit Noord en omgeving.

AMBITIE 
Het huis bestaat uit een of meerdere houten plat-
form(s) waarop een standaardunit geplaatst kan 
worden. Deze unit kan een wikkelhuis zijn maar ook 
een safaritent, een kas of een blokhut. De start is 
vergroening van de locatie met stadsbos en bouw 
van minimaal 1 platform, dit kan uitgebreid worden 
naar wens. De oppervlakte van het stadsbos en het 
aantal platforms groeit zo mee met de groene ambi-
ties van NDSM-werf. 

BRUGFUNCTIE
Bij de vergroening van de werf draait het om verbin-
dingen aangaan. Er is al een goede connectie ge-
maakt met SEMillaSanitation, maar we willen meer 
bruggen slaan. Met kunstenaars van de werf, maar 
ook bouwers die mee kunnen helpen het huis te bou-
wen. Naast verbinding maken op de werf willen we 
ook noord in met bewoners, scholen en groen wijki-
nitiatieven samenwerken. 

PARTNERS 
SEMillaSanitation, Stichting Treecollective, Staats-
bosbeheer, Gemeente Amsterdam, ingenieursbu-
reau, Quinda Verheul (beeldend kunstenaar), Ge-
broeders van den Berk boomkwekerij, Joosten 
Kunststoffen, TInssen bosbouw en houthandel, di-
verse landschaps(architecten) bureaus, HAS hoge-
school Den Bosch, Van der Tol terreininrichters
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STICHTING 
NDSM-WERF

CONCEPT
Sexyland is met haar gebouw en kenmerkende neon 
uitgegroeid tot een natuurlijk herkenningspunt voor 
de werf. Met het aanstaande vertrek van Sexyland is 
de behoefte ontstaan om een nieuwe toegangspoort 
te creëren, een plek voor bezoekers om ‘aan te  
komen’. Daarom willen we met een maker nadenken 
over het realiseren van een hernieuwde, circulaire, 
groene ‘toegangspoort’ tot de werf, die bij succes 
(voor zowel ons, gemeente als uiteenlopende pu-
blieksgroepen) wellicht over kan gaan in een meer 
permanent, duurzaam en groen informatiepunt. Een 
opvallende entree die experimenteel is, zichtbaar bij 
aankomst van de pont en die de duurzame en crea-
tieve ontwikkeling van de NDSM verbeeldt en tevens 
dienst kan doen als informatiepunt. Het concept van 
een toegangspoort kan verschillende vormen aanne-
men, van een publiekstribune, poort van wildernis of 
open paviljoen, zolang de symbolische waarde  
ondersteund wordt door het ontwerp. Daarnaast 
staat het showcasen van innovatieve bouwmethoden  
centraal. Door te werken met ontwerppartners als 
Overtreders W die gespecialiseerd zijn in werken met 
bestaande en duurzame materialen, up-en recycling 
en experimenteel groen, creëren we een groene, 
open entree locatie. 

DOEL
Het fysiek, groene entreepunt versterkt het gevoel 
van sense of place bij bezoekers en gebruikers; be-
wustzijn en context over de mogelijkheden van de 
plek. Belangrijk, aangezien de grootte van de werf nu 
sommige bezoekers overvalt en ze niet weten wat er 
te doen/zien valt, waar ze geland zijn. Een logisch 
integraal onderdeel van deze toegangspoort in de 
volgende fase is volgens ons het creëren van een 
(digitaal) informatiepunt, een plek om inzichten tot je 
te nemen en vanuit daar de werf te ontdekken. Denk 
aan uitleg over historie, de verschillende makers en 
activiteiten die de werf herbergt en ook storytelling 
rondom de vergroening die volop in ontwikkeling is. 

AMBITIE
De werf als bestemming beter positioneren en dui-
den en de vergroening bij de entree al zichtbaar ma-
ken. De NDSM-werf is een samenkomst van initiatie-
ven, plekken, makers en ondernemers die op zichzelf 
staan, maar ook een gemeenschappelijk DNA delen. 
Hoe kunnen we dit op bijzondere wijze gezamenlijk 
vangen, vormgeven en continu blijven herijken en  
laden en ook de bijzondere geschiedenis vertellen? 

PARTNERS
NDSM Herleeft, Gemeente Amsterdam, Overtre-
ders W, stakeholders werf (ivm informatiepunt),  
Damen, BMB

WAT HEBBEN WE NODIG?
Startbudget voor het creëren van een eerste  
ontwerp, input partners voor informatiepunt (in een 
later stadium)
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CONCEPT
Naast alle vergroening op de grond spelen we ook 
met mini-tuinen in de hoogte. Door een grote 
overkapping te maken die de features van het terrein 
volgt kan nog meer groene oppervlakte gecreëerd 
worden, die tevens schaduw creëert en een dak 
biedt – letterlijk en figuurlijk – voor culturele activitei-
ten. De overkapping heeft een industrieel karakter, 
aangevuld met natuurlijke begroeiing, denk aan klim-
op. Naast een dak kan het buitendak ook dienen – bij 
uitbreiding – als uitkijkpunt en is tegelijkertijd een 
gelaagd stadspark waar bijvoorbeeld de Night Mar-
ket georganiseerd kan worden, zowel bovenop het 
dak als onder de overkapping bij slecht weer. Of ge-
combineerd met andere functies als een bibliotheek, 
een buurtkantine, of prieel waar zowel een punk 
band als de Harmonie uit Tuindorp-Oostzaan terecht 
kunnen. De elementen van de werf blijven voelbaar, 
terwijl de oppervlakte voor groen en programma  
vergroot wordt.
 De veelzijdige constructie heeft een water-
dicht dak en vormt een super flexibele, transparante 
ruimte op de werf. Het kan dienen als framework 
voor planten/groen, bescherming tegen regen en 
zon, ontmoetingsplek en ruimte om te ontspannen, 
markt-, sport- en evenementenlocatie, of als frame 
voor (licht)kunst. Het steigerwerk geeft de tijdelijk-
heid weer van zijn bestemming. Met dit modulaire 
systeem kunnen additionele objecten worden ge-
bouwd, zoals verrijdbare meubels, tribune of podium. 
De overkapping vormt de enige beschutte openbare 
plek op de NDSM-werf en heeft daarmee een be-
langrijke publieke functie. 

DOEL
De ruimtelijkheid van de werf vraagt om verticale 
ingrepen die de ruimte doorbreken en biedt de  
mogelijkheid het uitzicht, een van de mooiste dingen 
van de werf, vanuit verschillende perspectieven te 
zien. Daarnaast kan een (mobiel) afdak op verschil-
lende manieren ingezet worden en gebruikt worden 
om de publieke ruimte beter te beleven, als voor eve-
nementen en festivals. De wildernis, ruigheid van de 
werf gaat goed samen met dit ontwerp, en de stalen 
structuur kan langzaam overgenomen worden door 
natuurlijk groen. 

AMBITIE
In eerste instantie kan de overkapping op zichzelf 
staan en als uitzichtpunt en afdak dienen dat lang-
zamerhand steeds groener wordt. In een uitbrei-
dingsfase kan de overkapping uitgebreid worden 
met een groene brug die fungeert als de verbinding 
tussen de buitenruimte en de loodsen. De gebouwen 
op de werf en de publieke ruimte buiten lijken soms 
los van elkaar te staan. Door te spelen met de tus-
senruimte en directe verbindingen te leggen worden 
mensen gestimuleerd de werf en ook de binnenruim-
tes verder te ontdekken. Het object is tevens een 
werkende business case; het kan gebruikt en ver-
huurd worden aan externe partners voor festivals, 
voorstellingen of sportwedstrijd. 

PARTNERS 
Daan van Tulder, verschillende evenementenpartij-
en, LOLA Landscape Architects

WAT IS ER NODIG?
Geschikte locatie (na overleg met partners), samen-
werking met groen ontwerpbureau, ontwerp multi-
functioneel straatmeubilair 

PUBLIC ROOFTOP
D

A
A

N
 VA

N
 T

U
LD

E
R



IN
 H

E
T

 W
ATE

R
: SV

E
T

TE
  

H
Y

T
TA

 S
A

U
N

A

MAURITS 
APPELDOORN

CONCEPT
Sauna’s zijn goed voor je mentale en fysieke gezond-
heid. De warmte en afkoeling zorgen niet alleen voor 
ontspanning, maar bevorderen ook je immuunsys-
teem en de afvoer van afvalstoffen. De NDSM-werf 
is prachtig gelegen aan het IJ, maar noorderlingen 
en bezoekers kunnen momenteel nergens in het wa-
ter genieten van het uitzicht. Met onze drijvende 
sauna’s bieden we Amsterdammers een plek waar 
ze kunnen ontsnappen aan de drukte van de stad, 
terwijl ze vanaf de NDSM-werf uitkijken op de iconi-
sche waterkant van ’t IJ. Ter verkoeling kunnen ze 
een verfrissende duik nemen in ’t IJ. 
 De sauna’s drijven op het water, maar 
liggen vast aan de kant. Ze nemen nauwelijks plek in 
op de werf en zijn makkelijk te verplaatsen als dat 
nodig is. De uiteindelijke locatie mag scheepvaart 
niet in de weg zitten en het uitzicht op ’t IJ voor be-
zoekers van de werf zo min mogelijk beperken. Er zal 
toezicht zijn om de veiligheid van (zwemmende)  
bezoekers te garanderen. Ze passen goed bij het 
karakter van de NDSM-werf: bezoek is relatief goed-
koop en men mag eigen consumptie meenemen. De 
drempel moet zo laag mogelijk zijn om zoveel moge-
lijk Amsterdammers de mogelijkheid te bieden om te 
kunnen ontspannen. Daarnaast willen we de sauna’s 
volledig circulair maken en uitbaten: we bouwen ze 
van (zwerf)afval en ze worden gestookt op resthout 
of zonnepanelen. Alle uitstoot wordt gecompen-
seerd door elders in Amsterdam of Nederland bo-
men te planten.  

DOEL
We streven naar het IJ nog publieker maken door 
mensen te laten genieten van het uitzicht, zittend in 
een sauna in het IJ. Daarnaast willen we de gezond-
heid van Amsterdammers en bezoekers bevorderen 
en de circulaire gedachte achter het ontwerp delen 
door hierover te communiceren. Het werken met  
gebruikte materialen en zonne-energie sluit aan bij 
de andere vergroeningstrajecten op de werf en kan 
hier ook mee verbonden worden. 

AMBITIE
De sauna’s laten zich makkelijk plaatsen en wegha-
len en zijn hierdoor snel op te schalen als het con-
cept aanslaat. Daarnaast kunnen we ze verbinden 
aan evenementen, zo kunnen ze in het water liggen 
bij het openluchttheater als hier bijv. een filmverto-
ning is en dienst doen als zitplaatsen. Tot slot is de 
ambitie om te kijken of de sauna’s gemaakt kunnen 
worden van lokaal opgehaald afval, in samenwerking 
met bijv. horecapartners. 

PARTNERS 
We werken samen met een ontwerpbureau aan de 
circulaire sauna. Daarnaast willen we zoveel mogelijk 
samenwerken met werfpartners en met andere ini-
tiatieven. Zo kan de sauna ook aansluiten bij de drij-
vende tuin of onderdeel uitmaken van een zwembad. 

WAT IS ER NODIG?
Wateronderzoek, testfase voor de veiligheid van de 
locatie. Een werkend exploitatiemodel is al uitge-
werkt en klaar om gebruikt te worden. 
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Als Stichting 3×3 Unites zetten we ons sinds 2016 in 
door het bouwen aan een 3×3 Basketball communi-
ty en dus de ontwikkeling van jongeren, maatschap-
pij en sport. Door middel van de 3×3 Leader Course 
wordt er binnen een 8-weekse training aan leider-
schapscompetenties gewerkt en zijn jongeren  
verantwoordelijk voor de activering van hun eigen 
stadsdeel op verschillende pleinen. Vanuit 3×3 Uni-
tes hebben we belang bij het creëren van 3×3 homes! 
Plekken waar jongeren zich veilig voelen, die passen 
bij het DNA van hun sport en waar ze eigenaarschap 
ervaren over datgene wat er is neergezet. We zien 
kunst als een belangrijk onderdeel van hun Urban 
community waarbij visuele expressie zorgt voor nog 
meer binding op een plek waar jongeren met hun 
gezamenlijke passie basketbal bezig zijn. De samen-
werking in 2020 op de NDSM-werf met een tijdelijk 
‘3×3-legacy Art Court’ met verschillende activiteiten 
en events, heeft ons en de gebruikers heel enthou-
siast gemaakt om samen te werken aan een perma-
nent en multifunctioneel veld. Wij willen daarom  
onderaan de X-helling een kleurrijk, multifunctioneel 
basketbalveld aan het water creëren. Een openbaar 
sportveld voor de grootste Urban Teamsport van de 
wereld; 3×3 basketbal, maar ook een plek die uitno-
digt tot andere Urban Sports en culturele activiteiten 
die passen bij de Urban lifestyle. Vormgegeven door 
een (grafische) kunstenaar maakt het veld een artis-
tiek statement in de publieke ruimte. Deze ruimte, te 
gebruiken door iedereen, heeft perfect uitzicht, is 
ruimtelijk, en kan op meerdere manieren ingezet 
worden. Door een mobiele, opschaalbare tribune- 
constructie te ontwerpen kunnen er informele maar 
ook (inter)nationale toernooien gespeeld worden en 
kan het veld ook transformeren tot een plek voor 
dans en theater. 

Het concept bestaat uit de volgende componenten:
• Creatie van een of meerdere officiële 3×3 
Legacy Art Courts, een signatuur court dat bijdraagt 
aan de missie van 3×3 UNITES, de NDSM-werf en de 
stad Amsterdam. Afmetingen per court zijn 14x17 m 
met nog iets uitloop bij de enige basket die er op het 
veld staat.

• Creatie van een architectonische publieke 
tribune / zitgedeelte, zo gesitueerd dat er ook ruim-
te is om tijdelijke uitbreiding te creëren voor grote 
nationale en internationale (3×3)events.
• Goed ontworpen infrastructuur voor de 
sporters, denk aan drinkwater, kantoorruimte, toilet-
voorzieningen en kleed- en opslagruimte, mogelijk 
verwerkt in de tribune.
• Jaarlijkse aanbod van de opleiding 3×3 Lea-
der Course waar jongeren uit de buurt worden  
opgeleid tot 3×3 Leader en worden betrokken in de 
ontwikkeling van de Art Courts en haar
programmering.
• Wekelijkse activatie door 3×3 Leaders en in 
de zomer verschillende speciale culturele activitei-
ten/events gericht voor de buurtbewoners, betrok-
kenen op de werf en partners.
• Dagelijks toegankelijk en door alle inwoners 
en bezoekers van de stad Amsterdam en de NDSM-
werf in het bijzonder te gebruiken ter bevordering 
van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. 

Diverse malen per jaar transformeert het Art Court, 
hiermee kunnen verschillende kunstenaars werk la-
ten zien, wellicht makers die aansluiten bij de missie 
en visie van betrokken partijen. Gebruikmakend van 
zoveel mogelijk duurzame materialen op en rondom 
het 3×3 Legacy Art Court die minimale impact heb-
ben op de natuur of zelfs in positieve bijdrage aan 
het milieu. We geloven dat grote ontwikkelingen ont-
staan door het kleine te omarmen. Dat het inspireren 
en ondersteunen van jongeren op een gezonde en 
sportieve manier uiteindelijk resulteert in een betere 
wereld vol met mensen die mee willen doen en klaar 
zijn voor hun toekomst. We gebruiken hiervoor de 
verbindende, motiverende en inspirerende kracht 
van 3×3: een nieuwe sport die de wereld razendsnel 
veroverd, die past in de Urban cultuur die op dit mo-
ment het straatbeeld wereldwijd beheerst, maar die 
ook vol zit met essentiële life-skills waar (kwetsbare) 
jongeren hun leven lang profijt van hebben.
 

 

3×3
MULTIFUNCTIONEEL 

BASKETBALVELD



DOEL
3×3 basketball is sinds 2010 onderdeel van de Youth 
Olympic Games, en zal in 2021 een officieel onder-
deel zijn van de uitgestelde Zomerspelen in Tokio. 
Vandaag de dag is het mogelijk om deel te nemen 
aan pick-up games op courts over de hele wereld, de 
NDSM-werf is hiervoor een perfecte locatie. De slo-
gan is niet voor niks: “From the streets to the Olym-
pics”. Het NDSM 3×3 Legacy Art Court heeft als 
missie een veilige en aantrekkelijke plek te zijn voor 
deelnemers, publiek en creatieven. Door dit court en 
mogelijk latere meerdere courts te laten beschilde-
ren door kunstenaars dragen we bij aan de ontwik-
keling van het gebied samen met haar gebruikers. 
Met het realiseren van een monumentaal publiek 
kunstwerk, die veranderlijk is net als het terrein, wil-
len we een positieve impuls geven aan de werf en 
aan Amsterdam. Door het veld in samenspraak met 
jongeren uit Amsterdam-Noord te realiseren voelen 
zij eigenaarschap over de plek en dragen ze zorg 
voor het veld. Zo wordt het hun eigen buitenspeel-
plek. Straatsport zoals 3×3 gebruikt de openbare 
ruimte als ontwikkelingspodium voor hun deelne-
mers. Dit brengt voor spelers een aantal uitdagingen 
met zich mee, zowel op atletisch als sociaal-emotio-
neel niveau, met als einddoel om het meest uit zich-
zelf te halen en zodoende levenslessen te leren. 
Mede hierdoor zijn drie kernwaarden belangrijk voor 
3×3 Leaders: community, eigenaarschap en player 
drivenness.

AMBITIE
De ambitie is om de NDSM te transformeren tot een 
vrij, toegankelijke voor- en achtertuin voor jonge 
Noorderlingen die sterk behoefte hebben aan bui-
tenruimte om te sporten, maar ook een aantrekkelij-
ke Urban Sport landmark te creëren voor Amster-
dammers en bezoekers. De minimale variant is een 
enkel officieel 3×3 Legacy Art Court en als dit blijft 
aanslaan zoals nu al gebeurt op het tijdelijke court 
willen we vanuit daar graag uitbouwen naar meerde-
re courts. Verder is het de ambitie om op de NDSM 
ook internationale games met de beste spelers en 
rolmodellen te hosten. 

BRUGFUNCTIE
De 3×3 Legacy Art Courts zijn laagdrempelige en 
inclusieve plekken voor iedereen die een bijdrage wil 
leveren en/of zich wil inspannen om gezondheid en 
ontwikkeling te bevorderen. Waar mogelijk willen we 
een koppeling maken met groenvoorziening in de 
buurt van de X-helling – denk aan eetbare planten en 
bomen rondom het veld zodat je na je work-out bijv. 
een appeltje voor de dorst kan nemen – om zo het 
bewustzijn bij de jongeren rondom lokaal voedsel te 
vergroten.

PARTNERS 
Vanuit 3×3 UNITES denken we aan de volgende 
duurzame partners die voor langere tijd zich zouden 
willen verbinden:
• Brands die bijdragen aan het verwezenlijken 
van deze plek en een positieve maatschappelijke 
bijdrage nastreven op het gebied van ontwikkeling 
van jongeren, infrastructuur, gezondheid en beleving 
van alle zintuigen. Hierbij denken we mogelijk aan 
partijen zoals de Nike Foundation, Green Events en 
Made Blue.
• Kunstenaars die aansluiten bij de visie  
en missie.
• Leveranciers van de juiste materialen om te 
komen tot een state-of-the-art 3×3 court. Hierbij  
horen in ieder geval deze twee 3×3 wereldwijde part-
ners van 3×3 Unites: Wilson en Schelde International.
• Overheden en sportorganisaties zoals: 
stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam, ministerie 
van VWS, ministerie OCW, Nederlandse Basketball 
Bond, FIBA (internationale Basketbalfederatie),  
International Basketball Foundation.

WAT IS ER NODIG?
Locatie met de juiste ondergrond, samenwerking 
met een ontwerpbureau voor een flexibele tribune/
zitplek, infrastructuur.

3×
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CONCEPT
Ook in Nederland is padel inmiddels de snelst groei-
ende racketsport. De eerste baan werd aangelegd 
bij het Philips Stadion op verzoek van de Zuid- 
Amerikaanse spelers van PSV. Inmiddels zijn er in 18  
steden padelbanen waar verschillende toernooien 
en competities worden georganiseerd. Nederland 
heeft een eigen ranglijst en een nationaal mannen- 
en vrouwenteam onder leiding van een bondscoach. 
Het is een toegankelijke, eenvoudig aan te leren 
sport die een brede doelgroep aanspreekt en goed 
past bij het karakter van de werf. Daarom stellen we 
een concept voor met makkelijk zelfvoorzienend te 
maken, verhuurbare padelbanen, te gebruiken door 
alle Amsterdammers. 

DOEL
Sporten in de buitenlucht verbindt de bewoners en 
omwonenden op de NDSM. Het brengt reuring in het 
gebied – ook in de avonduren als het soms rustig is 
op de werf – en zorgt voor meer aanloop en attractie. 
Door de banen strategisch te plaatsen kan het pu-
bliek, vanaf een bankje, grasveld of tribune, toekijken. 

AMBITIE
Kleinschalig beginnen en als het goed werkt opscha-
len naar meerdere banen. Toernooitjes organiseren 
met partners op de werf. 

PARTNER
Play Padel Club
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CONCEPT
Door een aantal uitnodigende drijvende tuinen bij de 
kade van de NDSM-werf Oost te realiseren, met het 
gebruik van een aantal historische scheepselemen-
ten, willen we water en land bij elkaar brengen en 
‘nieuw land’ creëren op het water. De aanleiding is de 
zeer positieve ervaring van de moestuinen tijdens de 
NDSM Zomerwerf en onze ervaring met onze duur-
zaam drijvende locatie de GeWOONboot en woon-
wijk Schoonschip. We breiden deze positieve erva-
ringen graag uit naar het waterdeel van de 
NDSM-werf. 
 Het is prachtig om te zien dat het tijde-
lijke moestuinenproject Werftuinen o.a. zorgt voor 
een sterkere verbinding met de natuur, sociale cohe-
sie, educatie en eigenaarschap en verbinding met de 
NDSM. De positieve impact gaat niet alleen om meer 
groen (CO2 opname) in de omgeving, maar werkt 
ook door in de community zelf. Zo spreken enkele 
‘hangouderen’ bij de trammetjes de moestuin- 
eigenaren aan en geven aan dat ze zien dat enkele 
tuintjes worden “gewild-plukt” en zij houden een ac-
tief oog in het zeil. 

We willen deze positieve ontwikkelingen een stapje 
verder trekken in de radicale vergroening en een in-
novatieve drijvende tuin creëren met de volgende 
elementen:
• Verzilting en zilte groenten en planten 
verbouwen op de grens land water bij het IJ
• Zeewierboerderij in het water
• Viskwekerij in het water
• Zuiveren van het water in de omgeving 
door waterzuiverende planten in te zetten

Door educatietrajecten over moestuinieren en zilte 
groenten te geven krijgen kinderen, Noorderlingen 
en bezoekers een directe link met de omgeving. De 
oogst kan gedeeld worden en door te experimente-
ren met beplanting stimuleren we de biodiversiteit. 
 Als vorm denken we aan een deel van 
een bestaand schip die de scheepshistorie van de 
werf laat zien, in samenwerking met Stichting NDSM 
Herleeft. Een vereiste is stabiliteit en massa, gezien 
het onstuimige water van het IJ zodat veiligheid 
voorop staat. Een mogelijke locatie op de NDSM zou 
kunnen zijn voor de kade van NDSM-werf Oost. Lie-
ver dan een massieve ponton kijken we naar bijvoor-
beeld 4 stevige varianten haaks op de kade die niet 
al te hoog zijn, zodat de zichtlijnen vanaf de NDSM 
richting het water gewaarborgd kunnen blijven met 
doorkijken. Het uitgangspunt is om te werken met 
bestaande materialen die in de kringloop zitten, en 
geen nieuwe materialen aan de kringloop toe te voe-
gen. De hernieuwbare energie komt van zonnepane-
len, het opgevangen water wordt gebruikt voor  

bewateren van de planten en bomen. De tuin zelf 
geeft een bestaand schip of scheepsonderdeel dat 
op de nominatie voor sloop stond tijdelijk een nieuwe 
functie. 
 De tuinen zijn openbaar toegankelijk, 
iedereen is welkom om zich er terug te trekken op 
een bankje of zitje voor picknick. Of als educatietuin 
voor scholen (ROC / Klein Amsterdam) en bezoekers 
waar je kan ervaren, zien, ruiken en leren hoe je je 
eigen voedsel kan kweken in een stedelijk gebied 
door het creëren van “nieuw land”.  Mogelijk bevat het 
schip ook een overdekte binnenruimte voor klein-
schalige educatie-bijeenkomsten, exposities of talks.

DOEL
De drijvende tuin speelt in op de beperkte fysieke 
ruimte die er op de werf is voor vergroening, en sluit 
aan bij de notie dat een groot deel van Amsterdam 
en Nederland uit water bestaat. Dit water kunnen we 
een functie geven door te verbinden met land door 
een duurzaam drijvende tuin af te meren die makke-
lijk toegankelijk is voor publiek en veilig is om op te 
verblijven. Het spanningsveld land/water is interes-
sant en krijgt zo een sterkere binding. Daarnaast 
houden we door het gebruik van scheepselementen 
de historie van de werf levend. In plaats van de ver-
vuilende fossielebrandstofverbruiker wordt het 
schip nu een groene recreatieve bestemming die 
aanzet tot circulair denken en hergebruik. Het doel 
is om de ambachts- en arbeidersgeschiedenis van 
de werf fysiek in de vorm van infrastructuur terug te 
laten komen en oude elementen te gebruiken om 
nieuwe functies aan de werf toe te voegen. 

AMBITIE
Het concept kan op korte termijn en kleinschalig 
worden uitgevoerd, met een of twee pontons, maar 
kan ook grootschalig en ambities aangepakt worden 
met vier pontons of meer. Daarnaast is het educatie-
ve element ook flexibel; van incidentele workshops 
kan er toegewerkt worden naar educatie trajecten 
met scholen uit de buurt. 

PARTNERS
Voor de scheepselementen / binnenvaartschepen / 
ponton: NDSM Herleeft en Damen 
Voor de plek aan de kade: Gemeente Amsterdam, 
Stichting NDSM-werf
Inhoudelijke partners: De Gezonde Stad, De Onkrui-
denier, Sprinkl, zeewierboerderij IJmuiden, The  
Pollinators, Stadshout. 

WAT IS ER NODIG?
Een veiligheidsonderzoek naar de staat van het 
schip / pontons, goede opknapbeurt,  samenwerking 
met diverse vergroeningspartijen en scholen.
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CONCEPT

De ruimtelijkheid en setting van de werf nodigt uit 
om volop te ontdekken – ook voor kinderen – en 
functies te combineren. Daarom wordt op het gras-
veld op de NDSM-werf (naast Noorderlicht) samen 
met de Gemeente een experimentele, multifunctio-
neel te gebruiken setting gecreëerd die ook veilig is 
voor kinderen om te ontdekken en experimenteren. 
Het grasveldje beslaat in totaal zo’n 1200m2 en langs 
het water loopt een dijk die is begroeid met wilgen-
bomen, vlierstruiken en een enkele appelboom. Met 
een paar ingrepen is het terrein al snel om te toveren 
tot een prachtige natuurspeeltuin waar kinderen het 
hele jaar door kunnen spelen. De objecten / struc-
tuur is bij voorkeur circulair en helpt bij de ecologi-
sche opgave als waterberging. Denk aan speeltoe-
stellen en objecten op verschillende hoogtes, 
geïntegreerd in de natuurlijke omgeving, waarop je 
kunt klimmen, zitten, kunt uitkijken over de werf. En 
die tegelijkertijd regenwater opslaan. Door hoogte-
verschillen aan te brengen in terrein en het veldje 
aan twee kanten op te hogen, ontstaat vrijwel van-
zelf een soort van openlucht theater waar zomers 
soms voorstellingen en muzikale optredens gefaci-
liteerd kunnen worden. Met een eigen “toegangs-
poort” en een facilitaire ruimte – wellicht onder de 
verhoging van het veld -, ontstaat een goed ingerich-
te locatie waar tuingereedschap, wateropslagtanks, 
filtersystemen en eventueel ruimte voor kaartver-
koop kan worden ondergebracht. 

DOEL
Een spannende en veilige speelplek creëren voor 
kinderen die wonen in de recent gebouwde wonin-
gen en voor de buurten achter NDSM waar zowel 
oude als nieuwe Noorderlingen wonen – vaak gezin-
nen. Tevens een multifunctioneel grasveld maken die 
de veelzijdigheid, creativiteit van de werf en Noor-
derlicht als uitgangspunten nemen; van sport tot 
muziek en theater. Een verblijfsplek met kinderen 
waar je niet hoeft te consumeren; en vrije experi-
mentele beweegruimte. 

AMBITIE 
De functie van de NDSM-werf als achter-en voortuin 
voor Amsterdam-Noord versterken. In de tweede 
fase kan de playground worden uitgebreid door de 
objecten op het grasveld via touwbruggen te verbin-
den met de bomen langs de waterkant. Hoog in de 
boom kan een mooie uitkijkpost worden gebouwd 
met uitzicht op het IJ en de nieuw te ontwikkelen wijk 
Buiksloterham.  

PARTNERS
Gemeente Amsterdam, Noorderlicht, Marcia Nolte, 
Klein Amsterdam, OASE, Carve, Refunc
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CONCEPT 
Bij de Y-helling kan gespeeld worden met water: 
zwemmen in een gratis openbaar filterzwembad a la 
Badeschiff Berlin of Basin de la Vilette in Parijs. Wa-
ter verbindt jong en oud, Noorderling of niet. De hel-
ling wordt voorzien van een compleet houten terras, 
getrapt als een sawa met uitzicht op het IJ en soms 
op het theatervlot, zoals het Seebuhne project in het 
Bodenmeer in Bregenz, zodat er van opera of theater 
genoten kan worden. De Seebühne is een imposant 
podium in het Bodenmeer, waarop een opera of mu-
sical binnen één Festspiel-periode meerdere malen 
per week wordt opgevoerd. Vroeger was er Dog-
troep, wiens voorstellingen radicaal waren en ruig en 
kunstenaars en makers met publiek verbonden. Nu 
kan er iets nieuws komen van diezelfde grootsheid. 
Dit heeft een vorm nodig om mogelijk te maken.   
Verder kan het ‘watergebied’ op NDSM omlijst wor-
den met een mooie boardwalk waarop je kunt liggen 
of zitten en wat een plek wordt van iedereen langs 
het IJ a la de Bostanlı Sunset Lounge, Izmir, Turkije. 
Met banken van hout, of steen, waar via gaten fontei-
nen in verwerkt kunnen zijn, met water uit het IJ, die 
de stalen ondergrond van de banken permanent 
koelt en tot geweldige hangplek voor iedereen in 
Noord maakt.

DOEL 
Door het industriële erfgoed en gebruik van de werf 
als uitgangspunt te nemen voor het ontwerp kan er 
nieuwe vitale publieke ruimte gecreëerd worden met 
behoud van historische elementen. Het water van 
het IJ biedt niet alleen een prachtig uitzicht, het 
geeft ook verkoeling op zomerse dagen. NDSM mist 
momenteel een zwemplek waar kopje onder gedo-
ken kan worden in het IJ en waar in de zomermaan-
den ongecompliceerd gerecreëerd kan worden door 
jong, oud, lokaal en internationaal. Deze zomer zijn 
veel huidige zwemplekken, pieren en vlonders in de 
openlucht op warme dagen overvol, een extra zwem-
plek op de NDSM-werf haalt wat van deze druk weg.   
 Daarnaast heeft deze visueel aantrek-
kelijke plek de potentie een trekpleister te worden 
voor Noord, en een functie toe te voegen aan de 
bestaande ruimte die architectonisch eruit springt 
voor iedereen – laagdrempelig (met historische 
voorlopers als Obelt zwembad) en mensen verbindt. 
Het zou mooi zijn het water te kunnen reinigen en 
hierdoor mede ook het water in het IJ schoner 
maakt, zoals internationale voorbeelden laten zien; 
een filter zwembad. Verschillende grote wereldste-
den hebben al lang een waterprobleem. Historisch 
gezien een levensader voor handel, productie en 
reizen, hebben stadsrivieren ook geleden onder ver-
woestende vervuiling. Deze steden werken er nu 
echter aan om ooit vervuilde rivieren veilig te maken 
om in te zwemmen. Zoals het rivierbad in het kanaal 
– bekken van La Villette in Parijs – bewijst dat zwem-
men zelfs in historisch vervuilde stedelijke gebieden 
mogelijk is. De vlonders kunnen ook een vergroend 
podium vormen voor theater, muziek of opera. Hier 
liggen 3 opties: 1) dichten en zuiveren van de water-
bak van de Y-helling inclusief dichten sluisdeuren/
kadekant 2) drijvend filterbad in deze bak of in het IJ 
3) integratie van het filterbad in drijvend park in het IJ.

AMBITIE 
In de eerste fase staat het creëren van een veilige 
zwemplek centraal. Hierna kunnen we uitbreiden 
met verschillende onderdelen in het water zelf, denk 
aan vlonder plateaus waarop men kan liggen, pick-
nicken, zonnen en spelen, duikvlonders, eilandjes, 
drijvende bomen voor wat schaduw en bodemreini-
ging. Maar ook een onderzoek naar een outdoor 
surfplek is mogelijk; zijn er manieren te bedenken 
waarop we golven kunnen opwekken op een ener-
gieneutrale manier? In dat geval zou het zwembad 
af en toe ook kunnen transformeren tot een golfs-
lagbad waar surfers kunnen oefenen. 

BRUGFUNCTIE
Het openluchttheater heeft een directe verbinding 
met de publieke toiletten van SEMilla Sanitation en 
met de groene wanden van bijv. Joris Laarman Stu-
dio. Daarnaast is het een verbindende factor voor 
partijen op de werf die allen deze buitenlocatie als 
programma plek kunnen gebruiken. 

MOGELIJKE PARTNERS 
MadeUpNorth, Watersportpartners, Elmo Vermijs, De 
Stadsboswachter, Mirte van Laarhoven, Rainproof

WAT IS ER NODIG?
Onderzoek naar de bodemkwaliteit, het schoonma-
ken van de bodem, aanleggen pompsysteem voor 
watercirculatie uit het IJ met waterzuiveringssys-
teem dat mede het IJ schoner maakt. 

REFERENTIEBEELDEN
Seebuhne, Bodenmeer, Bregenz (de Bregenzer 
Festspiele is een cultuurfestival dat elke zomer, in de 
maanden juli en augustus, in Bregenz in Vorarlberg 
(Oostenrijk) gevierd wordt. Het hoogtepunt is de 
Seebühne, een imposant podium in het Bodenmeer, 
waarop een opera of musical binnen één Fest-
spiel-periode meerdere malen per week wordt  
opgevoerd)
Badeschiff, Berlijn, Duitsland
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CONCEPT
Met de Tree Nursery willen we een bosrijke omge-
ving maken van de NDSM-werf vol schaduwplekken 
door op vernieuwende manieren (tijdelijk) bos te 
maken. Een bos dat tevens een fijne verblijfplaats is 
voor bezoekers, een rust-eet-picknick en chill-loca-
tie. Bomen kweken gebeurt tegenwoordig niet al-
leen meer in de volle grond, maar ook in potten. Via 
zogenaamde “airpot” systemen kunnen bomen bo-
vengronds geteeld worden. Dit heeft voordelen voor 
de kwekers, het grootste voordeel is dat bomen het 
jaarrond leverbaar zijn. Een boom uit een airpot kan 
ook in de zomer geplant worden. Het airpot-system 
zorgt er ook voor dat het wortelgestel van de boom 
verfijnd raakt zodat deze goed groeit. Een boom in 
een “airpot” heeft wel continue water nodig via een 
druppelleiding. De Stadsboswachter wil graag op 
deze manier bomen en struiken gaan kweken op de 
werf in een Tree Table. Dit is een systeem waarbij 6 
bomen in “airpot” gekweekt kunnen worden. In het 
systeem zijn de “airpots” en bijbehorende slangen 
“hufter proof weggewerkt”. Een Tree Table is een 
plug and play systeem dat aangesloten kan worden 
op een waterpunt en dan in gebruik genomen  
worden als kwekerij. De Tree Table is ontworpen als 
verblijfsplek: tussen de bomen zijn stoeltjes  
gemaakt aan het frame zodat mensen er kunnen 
vergaderen, lunchen of een familiepicknick kunnen 
houden. Het geheel is makkelijk verplaatsbaar waar-
door het ook een bijdrage kan leveren aan de tijde-
lijke inrichting van een terrein voor bijvoorbeeld een 
festival. Meerdere Tree Tables in een U-vorm kun-
nen een mini theater vormen met zitplaatsen voor 
het publiek. Als laatste toepassing kan er ook een 
geluidswerende wand geplaatst worden in Tree  
Table waardoor geluidsoverlast ingeperkt kan wor-
den. Tijdens al deze toepassingen blijven de bomen 
groeien totdat er een plek voor gevonden wordt op 
het NDSM terrein of elders in de stad. 

STICHTING TREECOLLECTIVE
De stichting Treecollective doet onderzoek naar de 
waarde van groen en bomen in het bijzonder. Ze 
heeft als doelstelling de waarde van groen tastbaar, 
zichtbaar en verhandelbaar te maken met het oog-
punt op onze steden sneller te laten vergroenen. 
Treecollective heeft een systeem ontwikkeld waarbij 
een boom gechipt wordt, voorzien wordt van een 
digitaal paspoort en dit paspoort wordt weggeschre-
ven op een blockchain. Personen of bedrijven beta-
len een bedrag aan Treecollective en Treecollective 
zorgt ervoor dat er een boom in de stad geplant 
wordt. De persoon of het bedrijf krijgt hiervoor het 
gebruiksrecht van de boom. Denk hierbij aan CO2, 
fijnstof filtering, water opvang. 
 Via de chip en een website kan de persoon 
of het bedrijf “zijn” boom terugvinden in de stad. We 
willen dit systeem gaan toepassen op de gekweekte 
bomen uit de Tree Tables, personen en bedrijven van 
de NDSM-werf of uit Noord kunnen de bomen “adop-
teren” en krijgen zo eigenaarschap. 

BOOMOPSLAG & BOOMRECYCLING
Bomen kweken vraagt tijd, ook de snelst groeiende 
bomen hebben enkele jaren nodig om groter te wor-
den. Het systeem van de Tree Table kan ook gebruikt 
worden om bomen die in de stad Amsterdam aange-
plant gaan worden tijdelijk te stallen. Bomen voor 
projecten worden vaak al ruim van te voren inge-
kocht bij kwekers en hebben een behoorlijke afme-
ting. Als deze bomen gebruikt kunnen worden om de 
werf te vergroenen heb je tegen een lage investering 
veel groene impact. 
 In de stad worden er ook steeds bomen ge-
rooid om plaats te maken voor bijvoorbeeld een 
nieuw riool of wegverbreding. In natuurgebieden 
wordt ook veel uitgedund als onderdeel van het on-
derhoud van deze gebieden. In beide gevallen kun-
nen hiervan bomen worden hergebruikt op de werf.

DOEL
De wens is om op de NDSM-werf radicaal te vergroe-
nen. Op dit moment is er weinig groen en het groen 
dat er is, is geconcentreerd op een paar plekken. 
Gezien de grootte van het terrein en het stenige  
karakter is er veel nieuw groen nodig om impact te 
hebben. Bomen inkopen en aanplanten is een grote 
investering. De Stadsboswachter wil het terrein op 
innovatieve manier vergroenen met bomen en daar-
bij gelijk een collectief eigenaarschap creëren van 
het groen op de werf. 

AMBITIE
We willen met 5 Tree tables beginnen en indien het 
kweken goed verloopt opschalen naar 10 stuks. We 
kunnen in de winter van ‘20/’21 al 10 recycle-bomen 
naar de NDSM-werf halen en indien dit succesvol is 
de volgende winter opschalen naar 25 recycle- 
bomen. De verblijfplaats voor bezoekers kan zo 
meegroeien en de picknickplek breidt zich uit.

BRUGFUNCTIE 
Het idee is om de boomkwekerij te combineren met 
de toiletunits van SEMillaSanitation zodat er een ge-
sloten systeem ontstaat waarbij het water en de 
compost van de toiletten gebruikt wordt voor het 
kweken van de bomen.

PARTNERS
De Stadsboswachter, SEMillaSanitation, Stichting 
Treecollective, Staatsbosbeheer, Gemeente Am-
sterdam, ingenieursbureau, Quinda Verheul (beel-
dend kunstenaar), Gebroeders van den Berk boom-
kwekerij, Joosten Kunststoffen, TInssen bosbouw 
en houthandel, diverse landschaps(architecten) 
bureaus, HAS hogeschool den Bosch, Van der Tol 
terreininrichters

WAT IS ER NODIG 
Grondonderzoek, testen en eventueel implemente-
ren blockchain structuur, vaste samenwerking  
gemeenten
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PAVILJOEN 2050

CONCEPT 
In 2018 opende een bijzonder restaurant op Low-
lands: Brasserie 2050. In 2050 heeft de wereld 10 
miljard mensen te voeden en om dat mogelijk te ma-
ken moet de hele wereldbevolking duurzamer gaan 
eten. Het paviljoen, ontworpen door Overtreders W, 
ziet eruit als de voedselschuur van de toekomst: een 
boerenschuur is een tijdloos icoon voor het boeren-
bedrijf, en heeft zich in de loop der eeuwen bewezen 
als neutrale, maar herkenbare schil waarin steeds 
veranderende activiteiten onderdak krijgen. Bouwen 
voor de toekomst is circulair bouwen: zorgen dat er 
geen grondstoffen verloren gaan. Het paviljoen is 
dan ook gemaakt van geleende, gehuurde en de-
montabele standaardmaterialen die hun restwaarde 
behouden; de tafels zijn gemaakt van gerecycled 
plastic en de gevel wordt gevormd door vertical  
farming kasten gevuld met keukenkruiden. De circu-
laire gedachte van het paviljoen past perfect bij de 
radicaal groene weg die de NDSM inslaat, daarom 
willen we dit paviljoen van de toekomst tijdelijk naar 
de werf halen. Een fysiek paviljoen dat ruimte biedt 
aan inhoudelijke programma’s, maar ook een locatie 
voor een innovatielab, groen-experimenten met  
verhalen over de werf en verhuurbare ruimte voor 
horeca en/of partners. Een plek om het verhaal over 
de vergroening op de werf te vertellen en experi-
menten uit te voeren.
 Binnen en buiten wordt aan elkaar ver-
bonden door De Onkruidenier die de buitenruimte 
rondom het paviljoen transformeert tot verhalentuin. 
De Onkruidenier onderzoekt historische, culturele 
en potentiële transformaties van de natuur en haar 
mogelijkheden de mens te evolueren. Zij doen – vaak 
in gezamenlijkheid met publiek – veldwerk, verzame-
len planten, de verhalen en geschiedenissen die 
daaraan verbonden zijn, en speculeren over aquati-
sche cultuur. Door verhalen te vertellen over de ver-
schillende plant-, bloem-, fruit- en groentesoorten 
die er groeien op de werf brengen ze verleden, he-
den en de toekomst van de werf samen op een tast-
bare manier.

DOEL 
Een fysieke, overdekte plek creëren met tijdelijk  
karakter waardoor we de activiteiten op de werf  
kunnen verbinden aan programma zoals talks en 
workshops. Tevens een centrale hub die dienend is 
aan de NDSM-werf en haar bewoners, invulbaar voor 
partners maar ook een plek om de circulaire agenda 
te zetten, te testen, experimenteren en spelen en om 
buurtdiners in te organiseren. 

AMBITIE
Klein gedacht kan Paviljoen 2050 ingezet worden als 
duurzame, next level vormgegeven verhuurbare 
ruimte die gebruikt kan worden door communities 
uit Amsterdam-Noord en die dienst doet als innova-
tiehub voor voedsel en circulariteit. In een uitgebrei-
dere versie biedt Paviljoen 2050 een plek aan een 
innovatief horecaconcept zoals Transparant (een 
idee van Noorderlicht); het eerste zero waste tijdelijk 
pop-up restaurant van Nederland waar samen met 
vooruitstrevende partners – van lokale voedselpro-
ducenten tot leveranciers – de toekomst van eten en 
horeca wordt gevisualiseerd en daadwerkelijk te 
proeven is. Van boer tot bord, zonder afval. 

PARTNERS
Noorderlicht, Slow Food Youth Movement, Overtre-
ders W, De Gezonde Stad, De Onkruidenier, DGTL 
innovatiela
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STICHTING  
NDSM-WERF

CONCEPT 
Kunst en cultuur is overal, bedoeld en onbedoeld, te 
vinden op de werf. De terreinbrede festivals waar de 
NDSM-werf nu vooral bekend om staat blijven een 
vast onderdeel van het programma, maar het groei-
ende aantal omwonenden vraagt ook om ander, 
soms kleinschaliger cultureel programma. Door in de 
zomermaanden een groen semi-permanent open-
luchttheater op de Y-helling te maken wordt een  
vaste plek gecreëerd voor interdisciplinaire kunst-
vormen en kan samengewerkt worden met een 
breed scala aan programmapartners. De eerdere 
concerten van Friendly Fire hebben laten zien dat de 
mogelijkheid hier een semi-permanent theater te 
creëren een verrijking voor het culturele aanbod op 
de werf is met onderscheidend vermogen voor de 
stad. Geen andere buitenlocatie in de stad leent zich 
hier zo goed voor als de Y-helling op de NDSM-werf, 
met het uitzicht op het IJ als decor.
 Het hellende terrein van de Y-helling 
heeft een natuurlijke vorm die ideaal is voor een tij-
delijke publieke tribune met een architectonisch 
vormgegeven podium onderaan de helling of gedeel-
telijk in het water. De pontons die er al in het water 
liggen kunnen op een organische manier onderdeel 
worden van het decor. Belangrijke voorwaarden voor 
de constructie van zowel het podium als de tribune 
zijn circulariteit – gemaakt van bestaande en/of  
gerecyclede materialen-, tijdelijk, demontabel en 
mobiel. Daarnaast dienen ze afgestemd te zijn op de 
natuurlijke eigenschappen van de helling, het ont-
werp volgt de industriële omgeving. Er zijn verschil-
lende vernieuwende opstellingen mogelijk, denk aan 
een carré-achtige opstelling waarbij men om het 
podium heen zit, een drijvend podium, of een tribune 
die gedeeltelijk in het water staat. De duurzame aan-
vullende infrastructuur die gepland staat-zoals  
sanitaire voorziening en groene geluidswanden – 
maakt dat het openlucht theater duurzaam opgezet 
kan worden doordat diverse partijen (festivals, the-
aters, musici) deze faciliteiten delen. 

DOEL 
Een plek maken die in de zomermaanden transfor-
meert tot het podium van de stad, duurzaam en cir-
culair ingericht. Met een programma voor een brede 
doelgroep en een vernieuwende infrastructuur. Te-
vens de Y-helling een meer publieke functie geven 
waarin cultuur, groen en water samenkomen. 

AMBITIE 
De ambitie is om op de werf een semi-permanente 
en duurzame cultuurplek te creëren, die zowel klein-
schalig ingezet kan worden als op grotere schaal 
voor bijv. concerten. Dit project is onderdeel van de 
grotere ambitie om het meest toonaangevende fes-
tival- en cultuurlocatie  op gebied van duurzaamheid 
van de stad te worden en in alle onderdelen, van in-
frastructuur tot voedsel en bouw, te werken aan 
onze footprint. Een ambitie die we uitwerken met 
verschillende partners en stakeholders. 

BRUGFUNCTIE
Het openluchttheater heeft een directe verbinding 
met de publieke toiletten van SEMillaSanitation en 
met de groene wanden van bijv. Joris Laarman  
Studio. Daarnaast is het een verbindende factor voor 
partijen op de werf die allen deze buitenlocatie als 
programma plek kunnen gebruiken. 

PARTNERS 
Evenementenbureau Amsterdam, ontwerpstudio als 
Overtreders W, SEMilla Sanitation, Joris Laarman 
Studio, verschillende culturele partijen als DGTL, 
Over ‘t IJ, Into The Woods, Melkweg, Friendly Fire en 
Holland Festival. 

WAT IS ER NODIG?
Akoestisch onderzoek, mobiliteitsplan, onderzoek 
facilitaire aanpassingen, onderzoek omgevingsrecht 
/ evenementenvergunning, ontwerp voor mobiele 
demontabele podium- en tribune constructie 
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De Carbon Tower is een ‘crowdfabricated’ houten 
landmark voor de NDSM-werf, die wordt gereali-
seerd door samenwerking tussen de gemeenschap, 
bezoekers en bedrijven. De installatie wordt het cen-
trale punt van het NDSM-gebied en kan fungeren als 
toren, tribune of uitzichtpunt, waarbij iedereen let-
terlijk een steentje kan bijdragen aan de creatie van 
een duurzame ontmoetingsplek. Bezoekers kunnen 
een houten balkje ‘sponsoren’ met naam erin gegra-
veerd, die als bouwsteen wordt gebruikt om de con-
structie mee te bouwen en te financieren. Zo zal de 
installatie hoger en breder groeien over tijd, wanneer 
steeds meer bezoekers en bedrijven participeren. 
De inkomsten uit de crowdfunding worden gebruikt 
om lokaal nieuwe bomen aan te planten.

DOEL
Bomen absorberen tijdens hun groei CO2 uit de 
lucht, dat wordt opgeslagen in het hout. Hout als 
bouwmateriaal fungeert hierdoor als langetermijn 
CO2-opslag, waarbij elke m3 hout ongeveer 650 kg 
CO2 bevat. Tevens schept elke gekapte boom ruim-
te voor nieuwe bomen, die op hun beurt weer CO2 
opslaan. Door de opbrengsten deels terug te inves-
teren in de aanleg van nieuwe bomen, ontstaat een 
circulair systeem dat zo veel mogelijk CO2 uit de 
lucht onttrekt en vastlegt in bomen en hout. De Car-
bon Tower wordt gerealiseerd dankzij de samenwer-
king tussen de gemeenschap, bezoekers en bedrij-
ven. Door gezamenlijke participatie wordt een 
prachtig landmark gerealiseerd, die dient als centra-
le ontmoetingsplek voor de NDSM-buurt. Lokale 
makers kunnen ondersteunen met de productie van 
de onderdelen, interactieve workshops voor scholen 
kunnen hier plaatsvinden en toeristen kunnen hun 
bijdrage leveren aan een duurzaam Amsterdam. Zo 
wordt de Carbon Tower een installatie die alle be-
trokkenen verbindt en een maatschappelijke publie-
ke functie vervult.

AMBITIE
De ambitie is om een nieuw ‘crowdfabricated’ land-
mark voor Amsterdam te ontwikkelen dat wordt  
gerealiseerd door samenwerking en participatie. De 
installatie is schaalbaar en kan worden uitgebreid 
afhankelijk van het aantal deelnemers aan de crowd-
funding-actie. Wanneer de Carbon Tower grote be-
zoekersaantallen trekt, kan de installatie hoger of 
verder over het terrein groeien, waarbij wederom 
lokaal nieuwe bomen worden geplant die CO2 uit de 
lucht onttrekken. Tevens kunnen planten in de con-
structie worden geïntegreerd om een levende groe-
ne toren te realiseren.

PARTNERS 
Joris Laarman Studio, lokale makers, constructief in-
genieursbureau zoals ARUP, houtleverancier zoals 
Stadshout Amsterdam. De Carbon Tower wordt een 
succes door een actieve samenwerking tussen de 
NDSM-makersgemeenschap, bezoekers en bedrijven. 
Tevens is een samenwerking met de Gemeente Am-
sterdam en een crowdfunding-platform essentieel.

WAT IS ER NODIG? 
Een flexibele, opschaalbare locatie op de werf, part-
nership houtleverancier of de boomkwekerij van De 
Stadsboswachter.
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SANITATION

CONCEPT 
Op het terrein van de NDSM-werf willen we een 
nieuw, innovatief sanitatie concept met zuivering 
bouwen dat gebruikt kan worden tijdens evenemen-
ten, maar ook als publieke voorziening. Een circulai-
re toiletvoorziening die opschaalbaar is, afvalwater 
zuivert en zorgt voor schoon drinkwater, irrigatiewa-
ter, plant meststoffen en compost. SEMillaSanitation 
biedt decentrale oplossingen voor de behandeling 
van afvalwater als circulair concept, met waterarm of 
waterloze toiletvoorzieningen en terugwinning van 
grondstoffen. In samenwerking met Nijhuis Industries 
hebben we een concept ontwikkeld (gebaseerd op 
ESA Space technologie), dat in zijn complete model 
een sanitaire hub biedt. Dit kunnen we bereiken door 
de afzonderlijke afvalwaterstromen – grijs water, geel 
water en zwart water – te scheiden. Het grote voor-
deel van ons systeem is dat het bestaat uit individu-
ele bouwstenen die we flexibel kunnen aanpassen 
aan de eisen en het beoogde gebruik. 
 Ons systeem bestaat uit vier essentië-
le bouwstenen die samenwerken en die verder kun-
nen worden onderverdeeld in kleinere blokken: de 
sanitaire voorzieningen, de zuiveringsinstallatie, het 
aangelegde moerasland en de boomkwekerij.
• De sanitaire units bestaan uit urinoirs 
die zowel door mannen als vrouwen kunnen worden 
gebruikt, en vacuümtoiletten (en zelfs waterloze toi-
letten) die het mogelijk maken het waterverbruik tot 
een minimum te beperken. De units worden zo ont-
worpen dat ze een storytelling bevatten om het  
circulair systeem achter het proces zichtbaar en  
begrijpelijk te maken voor gebruikers.
• Zuiveringsinstallatie met inbegrip van 
geel-, zwart- en grijswaterbehandelingsprocessen. 
Waarbij de ingezamelde urine van het NDSM-werf toi-
let gebouw en de ingezamelde urine van onze be-
staande Green Pee-urinoirs in de stad Amsterdam 
worden omgezet in nutriëntrijk mest- en irrigatiewater. 
• Het aangelegde moerasland (zie het 
voorstel voor de X-helling) wordt een publieke tuin met 
educatieve informatie over de plantensoorten en hun 
mogelijkheden om het water te reinigen en is boven-
dien een onderdeel van het groengebied op het werf.
• De boomkwekerij (zie het voorstel van 
De Stadsboswachter) is een belangrijk onderdeel 
van ons idee voor de NDSM-werf, waarin we met be-
hulp van onze procesresultaten wilgen- en populie-
ren (en andere) bomen willen kweken. Deze staan 
bekend om hun vermogen om vervuilende stoffen op 
te nemen en kunnen vervolgens worden gebruikt 
voor bodemsanering van de werf om ons concept 
‘Schoonmaken door de natuur’ uit te werken, voor de 
natuur en in de vergroeningsprojecten op het terrein. 

DOEL 
Het creëren van een openbaar sanitair systeem voor 
de bezoekers en gebruikers van de NDSM-werf:
• draagt bij aan de vergroening van de 
werf door middel van een circulair concept waarbij 
meststof, compost, irrigatiewater uit het sanitair  
systeem worden gebruikt voor bomen productie.
• pakt bestaande problemen op de 
NDSM-werf aan zoals hittestress, slechte afvoer van 
regenwater en bodemverontreiniging, door het  
opvangen van regenwater en het kweken van 
boomsoorten die geschikt zijn voor bodemsanering.
• biedt educatie door middel van een 
transparant afvalwaterzuiveringssysteem met  
educatieve informatie over functie en gebruik om de 
bewustwording te vergroten, evenals uitleg over de 
reinigingscapaciteit van planten en de natuur. Er zijn 
verschillende projectfases, van een kleinschalige 
pilotversie met het sanitair tot een uitgebreide versie 
met een publiek karakter door het ontwerp van een 
moerasland op de X-helling. In samenspraak kan ge-
keken worden hoe we deze fases vormgeven. 

AMBITIE
Omdat we met bouwstenen werken kunnen verschil-
lende opties worden gecombineerd, afhankelijk van 
de eisen. Om een semi-permanente structuur van 
het sanitair te creëren denken we aan een flexibele, 
mobiele variant die kan worden verplaatst of aange-
past, in combinatie met een meer permanente struc-
tuur waarin de zuiveringsinstallatie is ondergebracht. 
Dit projectvoorstel bestaat uit 2 fasen: een klein-
schalige pilotfase in nauwe samenwerking met 
Noorderlicht, en een grootschaliger, semi-perma-
nent sanitaire voorziening. De minimale variant van 
(een reeds beschikbare Sanitatie Unit) bestaat uit 1 
vrouwenurinoir, een zittend toilet binnen en 2 man-
nen urinoirs buiten, en een tank voor het vasthouden 
van de gele waterstromen van de urinoirs. Deze va-
riant kan worden geschaald afhankelijk van het  
verwachte aantal bezoekers en de zuiveringsinstal-
latie is ook schaalbaar. 

BRUGFUNCTIE 
Ons systeem is eenvoudig aan te sluiten op andere 
projecten op de NDSM-werf door onze circulaire 
aanpak. Door passende project aansluitingen en 
partners kunnen we de circulatie van ons systeem in 
de toekomst wellicht verder uitbreiden. Onze proces 
producten (meststof, compost, irrigatiewater) kun-
nen zowel door onze projectpartners als door der-
den worden gebruikt om andere groenprojecten op 
de NDSM-werf te ondersteunen.  Onze mobiele sa-
nitaire voorzieningen kunnen naar behoefte flexibel 
op het terrein worden geplaatst en door andere ge-
bruikers (restaurants, organisatoren van evenemen-
ten, etc.) worden ingezet als sanitaire voorziening.

PARTNERS
SEMillaSanitation, Stichting NDSM-werf, Noorder-
licht, De Stadsboswachter, Marcia Nolte, DGTL, 
HRBS en Leaf, Broodje Poep, Aquafarm, Anthroponix
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MODULAIR EN  
MOBIEL GROEN

CONCEPT
Door het kweken en inrichten van mobiele bakken 
met o.a wilg, Zeeuwse haag en olijfwilg wordt flexi-
bele, opschaalbare en mobiele beschutting gemaakt. 
Deze hagen kunnen als groen element dienen voor 
beschutting – er is een tekort aan schaduwplekken 
in de zomer – en als afscheidingswanden als onder-
deel van een festivalterrein, of bij het corona-proof 
inrichten van het terrein. De bakken zijn eenduidig 
qua vormgeving en makkelijk te verplaatsen. Door de 
dubbelfunctie, het vergroenen van het terrein, maar 
ook terreinindeling makkelijker maken, is de NDSM 
Haag op meerdere locaties en tijden in te zetten.

DOEL
Het creëren van volwaardige, volgroeide parken 
heeft een langere aanlooptijd nodig, met de NDSM 
Haag kan snel effect gecreëerd worden. Door de 
mobiele en modulaire structuur is het concept mak-
kelijk aan te passen naar de omstandigheden en 
multi inzetbaar. 

AMBITIE 
Na de testfase waarin gekeken wordt welke plant-en 
struiksoorten goed werken kan er opgeschaald wor-
den naar meer locaties. Daarnaast kan er een kant 
en klaar product gemaakt worden die horecaonder-
nemers op de werf ook kunnen gebruiken of wellicht 
dat bewoners uit de wijk ook graag in de luwte zitten 
in hun tuin of op hun balkon. 

PARTNERS
De Stadsboswachter, evenementenpartijen, eventu-
eel ruimtelijk ontwerp 

WAT IS ER NODIG?
Een testfase om te weten welke soorten de weers-
omstandigheden van de werf goed aankunnen, denk 
aan wind. 
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JORIS LAARMAN 
STUDIO

CONCEPT
Voor een leefbare stad is de aanwezigheid van een 
gebalanceerd biologisch leefklimaat essentieel, wat 
een positieve invloed heeft op de fysieke en menta-
le gezondheid van de bewoners en bezoekers. Om 
dit te bewerkstelligen combineren we biologie met 
digitale fabricage om op grote schaal de stedelijke 
biodiversiteit op een radicale manier te vergroten. 
De Green Printer van Joris Laarman Studio heeft als 
doel om de ‘concrete jungle’ van de NDSM-werf te 
verrijken met een ecosysteem van kleurrijke levende 
gevels door robot-printen te combineren met de we-
reld van de biologie. Hiervoor wordt een robot ont-
wikkeld, die zich door middel van kabels verticaal 
over de gevel kan bewegen en biologisch materiaal 
zoals algen, planten of mossen in een voedingsbo-
dem kan aanbrengen of verzorgen op de muur. Af-
hankelijk van het type begroeiing kan dit direct op de 
muur worden aangebracht, of worden gevelpanelen 
(bijvoorbeeld 3D-geprinte cassettes) geïnstalleerd 
waar de vegetatie in kan groeien. Hierdoor wordt het 
mogelijk om een kleurrijk, levend kunstwerk aan te 
brengen op bestaande gevels en muren. Daarnaast 
kan de robot fungeren als ‘verticale tuinman’, die de 
planten zeer gericht kan verzorgen en voorzien van 
voldoende water en voedingsstoffen met behulp van 
regenwater opvang en zonnepanelen. 

DOEL
De Greenprinter biedt de mogelijkheid om ‘groene 
gevels’ op de grote loodsen van het NDSM-terrein 
aan te leggen, waarbij deze verticale oppervlaktes 
worden benut om de lokale biodiversiteit te vergro-
ten. Dit bevordert enerzijds het stedelijk leefklimaat 
en vervult anderzijds een belangrijke esthetische 
functie, die een maatschappelijke bijdrage zal leve-
ren aan het gebied. Het doel is om de hele werf te 
vergroenen, horizontaal maar ook verticaal, met een 
nadruk op het gebied rondom de Y-helling als daar 
bijv. een seizoensgebonden openluchttheater gecre-
eerd wordt. Door daar groene wanden te maken en 
die strategisch te plaatsen kan eventuele geluids-
overlast beperkt worden, en ontstaat er een groene, 
verticale oase die de locatie af kan schermen. Het 
Green Printing concept gebruikt daarnaast een 
vooruitstrevende circulaire technologie die interes-
sant is om te delen. 

AMBITIE
Met dit project willen we de aanleg van levende ge-
vels op een radicale nieuwe manier benaderen door 
een combinatie te maken tussen digitale fabricage 
en het gebruik van biologie op grote schaal. Deze 
technologie kan op stedelijke schaal worden toege-
past om een levende muur aan te brengen op be-
staande gevels. Dit biedt grote mogelijkheden om 
bestaande gebouwen en zelf hele wijken te voorzien 
van levende gevels die de biodiversiteit en groenbe-
leving van de NDSM-werf kunnen vergroten. Dit pro-
ces is snel uitvoerbaar, omkeerbaar en schaalbaar. 
Wij geloven dat het ‘green-printing’ project veel posi-
tieve publiciteit op zal leveren om het grote publiek 
op een inspirerende manier kennis te laten maken 
met de biologie en haar vele toepassingen.

BRUG
De groene gevels verbinden verschillende locaties 
op de werf. Daarnaast kunnen we mobiele groene 
wanden creëren voor o.a. de Y-helling die door diver-
se partners in te zetten zijn tijdens evenementen en 
tevens geluidswerend zijn.

PARTNERS
ARTIS-Micropia, o.l.v. prof. dr. ir. Remco Kort, is met 
de uitgebreide kennis over de microbiologie en de 
beschikbaarheid van een laboratorium de ideale  
onderzoekspartner om het biologisch onderzoek uit 
te voeren. Joris Laarman Studio heeft de kennis en 
ervaring in huis voor de ontwikkeling van de roboti-
sche elementen en de vormgeving. Verder kan er, als 
het om het creëren van losse, geluidswerende wan-
den gaat, samengewerkt worden met evenementen-
organisaties als DGTL, Friendly Fire
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CONCEPT 
Het idee is om een groen, circulair ontworpen living 
lab op de NDSM te starten om circulaire en regene-
ratieve systemen door het jaar heen, continu te blij-
ven ontwikkelen en testen voor de stad. Onze festi-
vals hebben perfect gedefinieerde grenzen en lijken 
erg op steden en onze bezoekers hebben drankjes, 
eten, elektriciteit, sanitaire voorzieningen en onder-
dak nodig. Daardoor zijn ze perfecte proeftuinen 
voor de duurzame en circulaire technologieën van 
morgen. Met de DGTL Amsterdam-editie in 2017 be-
gon DGTL met het in kaart brengen van de materiaal- 
en afvalstromen van het festival, de overgang van 
afvalbeheer naar grondstoffenbeheer en prioriteit 
aan impact-hotspots voor toekomstige edities. Met 
behulp van deze gegevens kan DGTL een aantal be-
langrijke vragen beantwoorden over waar het festi-
val zich op moet richten om circulariteit te bereiken 
en haar inspanningen voort te zetten om duurzaam-
heid op de voorgrond van de festivalindustrie te 
brengen. Wij geloven dat ‘afval’ niet bestaat en daar-
om streven wij ernaar om met circulaire systemen de 
transitie naar een circulair festival te realiseren.
 DGTL Living Lab is de plek waar we 
daadwerkelijk van groen living lab naar echte veran-
dering gaan. Hier geven we pioniers een plek om hun 
verhaal te vertellen en te laten zien wat ze doen om 
bewuste inwoners van Amsterdam te inspireren om 
een duurzamere levensstijl aan te nemen. Het is ook 
een plek om te luisteren naar mensen die gehoord 
willen worden, wij gaan graag in gesprek om van  
elkaar te leren en samen Amsterdam circulair te ma-
ken in 2050. DGTL Living Lab verbindt verschillende 
gemeenschappen in de stad door het organiseren 
van workshops, evenementen en showcases. Na de 
labtesten kunnen de innovaties getest worden op 
verschillende festivals in Amsterdam en uiteindelijk 
kunnen de innovaties in de stad worden doorge-
voerd. Voor de verschillende projecten die geïmple-
menteerd kunnen worden willen we co-creëren met 
lokale innovatoren en onderwijsinstellingen. 
 Het DGTL Living Lab is er voor inwo-
ners van Amsterdam als een plek voor inspiratie, een 
speeltuin waar Amsterdammers heen kunnen gaan 
om iets te leren, de circulaire samenleving in actie 
zien of hun mening te geven over belangrijke onder-
werpen. Het lab is er ook voor Amsterdamse onder-
nemers: een plek om innovatoren een podium te  
geven, een werkruimte en testcentrum om samen te 
werken met Startup In Residence (CTO) & Innofest 
en als evenementenlocatie voor brainstorms. Daar-
naast is het een locatie voor onderwijsinstellingen en 
studenten van Amsterdam om kennis te delen. Een 
veilige plek, een platform waar innovatieve initiatie-
ven van studenten kunnen worden geïmplementeerd.

DOEL
We willen werken in lijn met de strategie van Amster-
dam om circulair te worden als festival. Daarom heb-
ben we ‘The Festival Doughnut’ gemaakt: een prak-
tische en contextspecifieke vertaling van Raworth's 
theoretische raamwerk over planetaire grenzen. 
Hoewel het hoofddoel is om de milieuprestaties van 
DGTL te beoordelen, dient het ook als een blauw-
druk en nulmeting tool voor andere festivals en eve-
nementen die meer circulair willen worden. Gezien 
hun energie-, hulpbronnen- en afval intensieve acti-
viteiten, moeten festivals innovatieve circulaire prak-
tijken bedenken om materiaalkringlopen te sluiten 
en koolstofemissies te elimineren. Interessant ge-
noeg zijn festivals vanwege hun tijdelijke en flexibe-
le karakter perfecte proeftuinen voor baanbrekende 
technologieën.
 De duurzaamheidsstrategie van de Ge-
meente Amsterdam is ambitieus en wij willen deze 
transitie graag helpen versnellen door onze kennis 
te delen. Wij denken dat de Amsterdammers bereikt 
kunnen worden door een fysieke plek te bieden waar 
ook geëxperimenteerd wordt met circulaire innova-
ties. Er zijn weinig fysieke ruimtes waar toekomstbe-
stendige en inspirerende oplossingen tentoonge-
steld worden. Wij hebben veel kennis van circulaire 
systemen in ons bedrijf en vinden dat we deze kennis 
het hele jaar door moeten delen, in plaats van alleen 
op festivaldagen. 

AMBITIE
Kijkend naar de ’leverage points’ voor de circulaire 
stad, denken we dat we met DGTL festival in combi-
natie met DGTL Living Lab bijdragen aan de volgen-
de ‘leverage points’; Innovatienetwerken, systeem-
denken, experimenten, logistiek en banen & 
vaardigheden. Als verbindende community voor de 
circulaire economie in Amsterdam voor inwoners, 
ondernemers en andere geïnteresseerden. Boven-
dien biedt circulariteit kansen voor het creëren van 
meerwaarde en nieuwe banen in de lokale economie. 

PARTNERS 
Innofest / Startup in Residence (CTO Amsterdam). 
Festivals zijn in feite mini-steden en samenlevingen, 
waardoor ze de perfecte broedplaats zijn voor ste-
delijke oplossingen. Door de alliantie met Innofest en 
Startup in Residence op de NDSM-werf willen we 
een brug slaan tussen kleinschalige innovatie en de 
maatschappij.
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CONCEPT 
Een park met bomen voor schaduw om á la Berlijn of 
Jardin du Luxembourg Parijs onder te kunnen  
vertoeven. Daar doe je mensen echt een groot ple-
zier mee. Qua programmering van events flexibel te 
gebruiken of als het toch lastig wordt, dan een park 
op hoogte. Kun je daaronder bijvoorbeeld een maan-
delijkse markt programmeren. Maar als je een boom 
plant, kies dan een plek voor de eeuwigheid. Een 
boom plant je niet voor 3 jaar.

REFERENTIEBEELDEN
Jardin du Luxembourg, Parijs, Frankrijk: Cultureel 
programma onder de beschutting van de bomen. De 
licht gekleurde verharding zorgt voor wateropname 
en aangename temperaturen onder de bomen. Biedt 
mogelijkheden voor steeds verschillende activitei-
ten. Sport, biennale, paviljoens, markt etc.
Documenta, Kassel, Duitsland
Serpentine Gallery, Londen, Engeland Serpentine 
Gallery is een expositieruimte voor hedendaagse en 
moderne kunst in de Kensington Gardens, Hyde 
Park, Londen. Elk jaar wordt een architect uitgeno-
digd een tijdelijk paviljoen te ontwerpen.
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Peter Scheer (SEMilla)
De NDSM-werf is een plaats die veel mensen inspireert, 
verbindt en ideeën omzet tot praktijk. Als voormalige 
boomteelt expert en huidig nieuwe sanitatie specialist 
zie ik de NDSM-werf als voorbeeld locatie om humaan 
afvalwater en boomteelt te koppelen. Zo willen we de 
NDSM-werf en omgeving voorzien van planten en  
bomen, geteeld op behandeld afvalwater uit toiletten. 
Hergebruik op locatie ter vergroening. Hoe duurzaam 
en circulair wil je het hebben. 

Jasper Helmer (oprichter Noorderlicht Café)
Het motiveert om vanuit de nieuwe beleidsvisie van het 
donut-model samen te werken aan projecten die de werf 
groener en duurzamer maken. Het voelt alsof we eindelijk 
weer eens een volgende, betekenisvolle stap gaan zetten 
in dit gebied en dat werd – eerlijk gezegd – hoog tijd.

Ruud van der Sluis (NDSM Herleeft)
Historisch gezien is de scheepswerf een harde omge-
ving waar stank, rook, lawaai, gevaar en schadelijke 
stoffen, zo weet ik uit ervaring, als normaal werden  
ervaren. Dit traject biedt een mooie mogelijkheid dit  
industriële terrein te combineren met een oase waar 
rust, reinheid en schone lucht kunnen bijdragen aan 
bezinning. We willen de prachtige oude elementen 
daarom inzetten als onderdeel van de vergroening en 
zo geschiedenis en heden/toekomst samenbrengen.

 Tim Geurtjens (Mede-eigenaar, directeur  
Joris Laarman Studio)

Als je goed nadenkt over de functie en inrichting van 
de toekomstige stad kun je eigenlijk maar tot één con-
clusie komen. Ze mag een stuk groener! Dit zorgt voor 
een koeler leefklimaat, betere waterhuishouding en 
meer biodiversiteit. Het industriële karakter van de 
NDSM-werf contrasteert natuurlijk perfect met een 
uitbundig groene nieuwe invulling.
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 Roos Gerritsma (bewoner Tuindorp Oostzaan/ 
stadssocioloog) 

Ik vind het een goed idee om ervoor te zorgen, juist 
met vergroening, dat dit een ‘open space’ blijft waar 
iedereen gebruik van mag maken.

Tevens hoop ik dat het gebied daarmee ook 
(nog meer) een plek wordt waar bewoners komen die 
op de werf hebben gewerkt en/of als bewoner het de 
afgelopen decennia compleet hebben zien verande-
ren. Het zou mooi zijn om de oude en nieuwe verhalen, 
oude en nieuwe bewoners van dit gebied en de wijken 
er omheen met elkaar te verbinden. Door het aanbren-
gen van groen kun je dit proberen te faciliteren, zoals 
wat nu al gebeurt door het aanbieden van de moes-
tuinbakken. Daarnaast kan het door een programmati-
sche aanpak of door ‘groene belevingsproducten” te 
ontwikkelen samen met deze mix van bewoners. Plek-
ken worden inclusiever als diverse groepen mensen 
zich er welkom voelen en zich er zelfs – wie weet kan 
dat? – medeverantwoordelijk voor voelen.

 Valerie van Leersum en Hélène Min (kunste-
naars NDSM-loods / X-helling)

De meerwaarde van groen is onmiskenbaar. Het kan 
bij uitstek richting geven aan het open karakter van de 
werf met zijn eigen specifieke identiteit zien wij het als 
afbakening om plekken te markeren. De bomen die er 
al zijn, staan voor iets, appelbomen van de klokhuizen 
van de werknemers, wilgen en vlieren die gedijen op 
wat eens moerasland was.
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Annick Mantoua (directeur De Gezonde Stad) 
NDSM, een iconisch gebied in Amsterdam, biedt ongekend  
potentieel om naast culturele vrijplaats, een groene hotspot te 
worden. Het unieke, experimentele karakter van dit gebied 
daagt uit om samen met de buurt met groene oplossingen voor 
de publieke ruimte aan de slag te gaan die radicaal vernieuwend 
zijn. Dat biedt kansen om op korte termijn de stad te vergroe-
nen en voor de toekomst samen te leren door te doen.

Pop-up vergroening als aanjager voor groen in de buurt 
die vanuit de tijdelijkheid (experimenteer)ruimte biedt om ener-
zijds quick wins voor vergroening te realiseren, maar op de  
langere termijn juist tot duurzame groen oplossingen leidt die 
innovatief zijn en in co-creatie met bewoners tot stand zijn  
gekomen en bijdragen aan een gezonde stad die groen, circu-
lair en inclusief is.

 Marieke van Doorninck (wethouder Ruimtelijke Ontwik-
keling en Duurzaamheid

De NDSM moet een gebied zijn waar niet de gevestigde belan-
gen, maar ontwikkeling, ontmoeting en verandering de dienst 
uitmaken. Dat zullen onze kaders zijn. Ik zie dit als een ecosys-
teem wat steeds meer gaat werken en wat elkaar versterkt en 
enthousiasmeert. Ik hoop dat iedereen die hier in de buurt  woont 
of hier graag komt, ook dat eigenaarschap en zeggenschap 
voelt, ook al zijn ze geen onderdeel van het ecosysteem. En dat 
ze denken: de NDSM is van mij.

 Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur)
We spreken al heel lang over dit gebied, ook met degenen 
die er al heel lang zitten. Daarbij hebben mensen het gevoel 
gehad dat er over hen heen beslissingen zijn gemaakt. Wij 
zeggen nu als bestuurders: wij gaan dit mèt jullie doen. Ik ben 
er van overtuigd dat we in een nieuwe tijd zitten van transfor-
matie, waar we met z'n allen aan willen werken en dat radica-
le vergroening niet voelt als iets van bovenaf, maar dat ieder-
een er de urgentie van inziet.
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Beeld:
De referentiebeelden zijn afkomstig uit diverse 
bronnen. Stichting NDSM-werf is geen rechtheb-
bende van deze beelden. De beelden worden niet 
openbaar gepubliceerd of geëxploiteerd, maar zijn 
puur illustratief bedoeld voor de ingediende  
plannen als referentie.

Reacties en vragen kunnen worden gemaild naar
redactie@ndsm.nl

Deze eerste versie van dit document is tot stand 
gekomen in 2020.
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