
JAARVERSLAG 2020
Een jaaroverzicht in een crisisjaar



Wat doet Stichting NDSM-werf?

Ze programmeert, cureert, 
beheert, en activeert de ca 10 
hectare grote voormalige 
scheepswerf in Amsterdam-Noord.



Een jaar als geen ander
2020 startte voortvarend. In februari ontvingen 
we ons eerste buitenfestival. Nog geen twee 
weken later ging Nederland in lockdown. Als 
zovelen zagen we geplande evenementen 
wegvallen. De horeca moest sluiten, mocht 
weer open en moest toch weer sluiten. 
Hetzelfde gold voor de expo’s, programma’s, 
markten en andere activiteiten.



Een jaar als geen ander

Net als zoveel organisaties moest de 
Stichting aan de handrem trekken. Toch 
hebben we in 2020 een reeks mooie 
activiteiten kunnen realiseren. Ook 
ontvingen we een volledige toekenning van 
onze vierjarigesubsidie-aanvraag bij het 
AFK.



Een totaaloverzicht van onze eigen activiteiten:

Societeit Sexyland – i.s.m. Eddie the Eagle Museum
Nursery Square – Studio Makkink & Bey
Neo-Logo’s – Annaïk Lou Pitteloud
Intervening Public Space – zaal online expo ‘Corona in de Stad’ van Amsterdam Museum
Podcastserie NDSM X
NDSM Zomerwerf – i.s.m. Overtreders W
Desire Lines – Ilke Gers
Because the Night – Boris Acket & Vladimir Grafov
Museum voor Onbedoelde Kunst – winnaar Open Call 2020
Flipping the Bird – Jaap Scheeren
(Un)Monumenting – co-productie met Pakhuis de Zwijger
NDSM Playbook



STUDIO MAKKINK & BEY
NDSM NURSERY SQUARE

Oktober 2019 – april 2020

Tot april 2020 was het tijdelijk plein te bezoeken waar ruimte 
was om met een flexibele infrastructuur interventies te doen en 
het gedrag in de openbare ruimte van de werf te beïnvloeden. 
Het plein zag er dan ook nooit hetzelfde uit, meebewegend met 
haar bezoekers en soms ook ingekleurd door artists in 
residence.

• In samenwerking met Jules van den Langenberg



1 september 2019 - heden
Deze vier neons laten een set nieuw samengestelde woorden 
zien. De woorden zijn gemaakt in Helvetica, een Zwitsers 
lettertype uit de late jaren ’50, ontworpen voor zijn neutraliteit en 
helderheid.
Ondanks het feit dat deze termen nog niet in het woordenboek 
staan beschrijven ze op een accurate manier de huidige tijd niet 
alleen specifiek die van de kunst, maar ook de context van 
politiek en economie.

ANNAÏK LOU PITTELOUD | NEO-LOGOS



ARTIST RESIDENCY | STADSDICHTER 
GERSHWIN BONEVACIA
1 mei - 1 juni 2020

Stadsdichter Gershwin Bonevacia deed een 
publieke oproep om een bijzondere werkplek te 
vinden in de stad. Wij gaven hier gehoor aan en in 
de maand mei heeft hij aan diverse gedichten 
gewerkt vanuit onze artist residency op de werf. 

De twee gedichten zijn hier terug te vinden:

Pamfletten

Binnenplaats

https://vimeo.com/414890772
https://www.ndsm.nl/story/gedicht-gershwin-bonevacia-binnenplaats/


NDSM ZOMERWERF

24 juni – 30 september 2020
In de zomer snakte Amsterdam naar een beetje 

buitenlucht. Gelukkig hebben velen van ons wel een 
balkon, een klein terras of misschien zelfs een tuintje. 
Maar waar konden de mensen die geen eigen 'buiten' 
hebben heen in deze lockdown? Doordat de festivals 

en evenementen waren afgelast op de werf, hebben wij 
ruimte over.

Om die reden is op 21 juni de NDSM Zomerwerf 
geopend. Een plek waar Amsterdammers even een 

frisse neus kunnen halen en waar aan alle 
veiligheidsvoorschriften is gedacht. Je kunt er 

tuinieren, sporten of mediteren. Samen met 
Overtreders W hebben wij een grid ontworpen wat ook 

dient als proeftuin voor een voorzichtige opening 
up. Vandejong Creative Agency heeft het grid vertaald 

naar visuele communicatiemiddelen op de werf. In 
fases kijken we hoe we de functies kunnen uitbreiden. 

De Zomerwerf was een van de locaties van 
MidzomerMokum, het Amsterdamse 

zomerprogramma voor kinderen en jongeren.



BENCHED | STUDIO 212 FAHRENHEIT

Augustus 2020

Deze bank kan gezien worden als een 
symbolische en poëtische weergave van 
de 2020, waarin we voor het eerst in de 
anderhalvemetersamenleving
terechtkwamen, als gevolg van de 
corona-pandemie. Het opent 

mogelijkheden voor duurzame 
ontmoetingen met vrienden en familie, 
maar ook met vreemden die tegelijkertijd 
op de bank kunnen zitten. Het zorgt 
ervoor dat we elkaar nog steeds kunnen 
ontmoeten – ook al is het op een afstand. 

• i.s.m. Buro Bordo



DESIRED LINES | ILKE GERS

3 september 2020

We vroegen de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Ilke Gers
(1981) om tijdelijk in te grijpen in de buiten- en binnenruimte 
van de NDSM-werf waar een structuur van regels en wetten 
– in tegenstelling tot andere openbare plekken in Nederland 
– grotendeels ontbreekt.

Ilke Gers, woonachtig in Rotterdam, maakt installaties, 
performances en publicaties waarin beweging, gedrag, 
sociale en ruimtelijke condities een rol spelen.

Bekijk meer beeld van dit werk op ons Instagram-account.

https://www.instagram.com/p/CE1Bx-4lAyQ/?utm_source=ig_web_copy_link


JAAP SCHEEREN | FLIPPING THE BIRD

17 oktober 2020 – heden
Wie zich aan de Noordelijke IJ-oevers begeeft, 

komt een aantal rebellerende dieren tegen. Een 
rat, een zwaan, een eekhoorn die hun 

middelvingers opsteken: Scheeren creëert een 
wereld waarin hij zijn eigen logica, intuïtie en 

regels volgt, altijd met een humoristische twist.
‘Flipping the Bird’ is een fotografisch werk van 

beeldend kunstenaar Jaap Scheeren (1979). Drie 
natuurbeelden worden geëxposeerd op 

billboards van 6 x 3 meter, verspreid over de 
NDSM-werf. Het project houdt de kijker een 

spiegel voor en laat op bloedserieuze maar ook 
absurdistische wijze zien hoe we ons verhouden 

tot de natuur.
Deze tentoonstelling is de eerste in de nieuwe 

programmareeks ‘NDSM Billboards’, waarmee 
Stichting NDSM-werf ruimte biedt aan 

kunstenaars op grote bouwborden.



BECAUSE THE NIGHT
BORIS ACKET & VLADIMIR GRAFOV
21 – 25 oktober 2020

Tijdens Amsterdam Dance Event 2020 was op de 
NDSM-werf dit tijdelijk project te zien, bestaande uit twee 
lichtkunstwerken ‘BAKEN’ en ‘Invincible Sun’ van 
respectievelijk Boris Acket en Vladimir Grafov. De 
lichtinstallatie was een ode aan ADE – de evenementen 
die normaalgesproken de Amsterdamse nacht zo veel 
leven inblazen, maar zich in 2020 noodgedwongen stil 
moesten houden. De werken waren te bewonderen 
vanuit menig oogpunt, maar vooral bijzonder om te zien 
van dichtbij, op de NDSM-werf. 

Bekijk de registratie hier

https://vimeo.com/471514774


Ook deze activiteiten konden in de zomer 
nog doorgang vinden:

• 3X3 On Tour Basketbaltoernooi

• Greenpeace foto-expo

• Het topje van de aardappelberg
i.s.m. Jur Jacobs, Slow Food Youth 
Network Nederland, Stichting
Samen tegen Voedselverspilling en
Too good to go

• IJ-hallen

• Midzomer Mokum

• Danslab lessen voor kinderen

• NDSM Kinderwerf i.s.m. 
Noorderlicht Café

• Noord gestoord

• Over het IJ presenteert:

• Overwinteren

• Red de Struik

• This Road Show i.s.m. This Art Fair

• World Cleanup Day



This Art Truck

3X3 On Tour

De Aardappelberg

World Cleanup Day



NDSM PLAYBOOK

In de zomer begonnen we met het inventariseren van 
kansrijke innovatieve concepten, die kunnen bijdragen 
aan het vergroenen en verduurzamen van en het 
toevoegen van sport, cultuur- en recreatiemogelijkheden 
aan de NDSM-werf de komende 3 jaar. Dit naar 
aanleiding van de wens van wethouders Van Doorninck
en Meliani. Met tal van buurtbewoners, ondernemers, 
kunsternaars en creatieven hebben wij gebrainstormd en 
gewerkt aan zo’n 30 concepten en ideeën. Deze zijn 
gebundeld in het NDSM Playbook. De komende jaren 
gaan wij op diverse plekken op de werf kijken welke van 
deze plannen we kunnen gaan realiseren.

Klik hier voor het NDSM Playbook

https://www.ndsm.nl/praktische-informatie/wegwijzer/playbook/


In 2020 gingen we online verder

De essentie van de werf is natuurlijk de enorme vrije 
open ruimte aan het water. Dat laat zich haast niet 
vangen in livestreams of online programmering. Toch 
hebben wij geprobeerd met behulp van online content 
de werf, haar bewoners en gebruikers ook digitaal tot 
leven te laten komen.



In 2020 gingen we online verder
Ook kreeg het online 
magazine op de website 
een opfrisbeurt en 
introduceerden we 
nieuwe rubrieken als 
‘What to do in Corona-
times’ met diverse 
bekende en minder 
bekende gezichten op de 
werf.



In 2020 gingen we online verder

We digitaliseerden 
de artikelen uit ons 

printmagazine i.s.m. 
Mister Motley…



In 2020 gingen we online verder
En we startten met onze podcast 
‘NDSM X’ ter ere van het 10-jarig 
bestaan van onze stichting. 
We bespreken hierin de toekomst 
van de NDSM aan de hand van 
verschillende thema’s zoals kunst 
en cultuur in de publieke ruimte, 
stedelijke ontwikkeling en 
festivalcultuur.

Beluister de podcast hier 

https://soundcloud.com/ndsm/sets/ndsm-x


INTERVENING 
PUBLIC SPACE
Voor de online tentoonstelling 
‘Corona in de Stad’ van het 
Amsterdam Museum, richtten we 
een zaal in waar we creatieve 
interventies in de stad uitlichten die 
door de verstilling van de stad meer 
opvallen. Hoe behouden we deze 
vorm van eigenaarschap voor 
makers, ook na de intelligente 
lockdown?

Bezoek de tentoonstelling 

https://www.coronaindestad.nl/zaal/tentoonstelling/ndsm-werf/


De online cijfers nog even op een rijtje

• Unieke websitebezoeken: 482.986
• Facebookvolgers: 29.493
• Instagramvolgers: 4.986
• Podcast streams: 1.555
• LinkedIn: 693



Organisatie
Het team werd versterkt met 
de komst van Ewa Scheifes
als nieuwe programmamaker.



Zo zag de organisatie er in 2020 uit:

Team
• Alex Both (Beheerder)

• Romio Batalija (stagiair, tot 31 maart)

• Janine Driessen (Eventmanager, freelance)

• Petra Heck (Curator)

• Teus Hagen (stagiair - 5 oktober tot 28 februari 2021)

• Odin Heyligen (Eventmanager – tot 1 februari)

• Julia Lefeber (staigiaire – 14 april tot 1 september)

• Clarissa Riemersma (Financial Controller)

• Demian de Rooij (Werfregisseur)

• Ewa Scheifes (Programmamaker – per 1 april)

• Dorien Schreurs (Fondsenwerver – tot 1 februari)

• Eric Seleky (Marketing en Communicatiemanager)

• Josan van der Storm (Office Manager)

• Chee Yee Tang – (Programmamaker tot 1 februari)

• Tim Vermeulen (Directeur)

Bestuur
• Thomas van Dalen (voorzitter tot 31 december 2019, 14 februari 2020 uit bestuur 

getreden)

• Eric van Eerdenburg

• Bart van Heugten (penningmeester)

• Nora van der Linden (per …)

• Bart Rutten (secretaris)

• Marcia Sookha (voorzitter per 1 januari 2020)



Deze partijen en mensen danken wij voor de 
fijne samenwerking:
3X3 Unites

ADE

Blokwerk 

Bureau Verkeersregelaar Nederland

Boogieland Foundation

Buro Bordo

Cannibale Royale

Danslab

Erik’s House

Fronteer Strategy

Gemeente Amsterdam

Greenpeace

IJ-hallen

IJver

Kaap de Groene Hoop 

MACA

Mainstudio – Edwin van Gelder & Fabienne Muller

MidzomerMokum

Museum voor Onbedoelde Kunst

NDSM Herleeft 
NDSM kinderatelier

NDSM Treehouse

NDSM-Fuse

Noorderlicht

Over het IJ Festival

Pllek

School voor Journalistiek Utrecht

Slow Youth Food Network Nederland

Sociëteit Sexyland

Stadsdeel Noord

Stadsdichter Gershwin Bonevacia

Stevens en partners

Stichting Kinetisch Noord

Street Art Museum - Kings Spray / STRAAT

Stichting Trammeland

Studio 212 Fahrenheit

This Art Fair

Ultra Studio – Daan van Tulder

Vandejong Creative Agency

Warming Up Festival

Wildchild Agency

en

Alle kunstenaars, creatieven en ondernemers 
waarmee we samenwerkten of hebben 
bijgedragen aan het NDSM Playbook



EINDE


