
Bezoekadres:
Stichting NDSM-Herleeft
TT. Neveritaweg 61
1033 AC Amsterdam

Te bezoeken, mits aan- 
gekondigd, op afspraak.

De geschiedenis van  
de nautische industrie  
herleeft in Amsterdam.

Aanmeldformulier
De vriendenbijdrage van minimaal € 25,- per jaar 
heb ik overgemaakt op de rekening:  
NL30 ABNA 0478 7615 62 t.n.v. Stichting NDSM- 
Herleeft. Zodra mijn bijdrage binnen is, krijg ik  
een bevestiging.

Voornaam:

Achternaam:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

E-mail:

Datum:

Opmerking of toevoeging:

Wat is uw relatie met de NDSM:

 ik ben regelmatig bezoeker

 ik ben oud werknemer van:

 ik ben geïntereseerd in:

Handtekening:

 
 

Deze strook opsturen naar:

Stichting NDSM-Herleeft
Hornwaard 55
1824 SC Alkmaar

Bereikbaarheid

Openbaar vervoer
Bus 35, 391 en 394 van Centraal Station. Uitstappen 
bij de halte Klaprozenweg. Dan nog maar 10 minuten 
lopen.

Met de pont.
Achter het Centraal Station kunt u ook de linker pont 
nemen richting NDSM werf.

Auto
Voor de auto’s is er ruim parkeergelegenheid. Hou er 
wel rekening mee dat dit betaald parkeren is.

Informatie
Voor meer informatie kunt u via de volgende manieren 
contact met ons opnemen;

Telefoon: 
+31 (0)6 1082 4325 of +31 (0)6 2917 4310

E-mail: 
info@stichting-ndsm-herleeft.nl

Internet
www.stichting-ndsm-herleeft.nl

Stichting NDSM-Herleeft
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Stichting NDSM-Herleeft
NDSM staat voor Nederlandsche Dok en Scheeps-
bouw Maatschappij. De NDSM in Amsterdam Noord 
kent een rijke historie en is volop in ontwikkeling. 
Kunstenaars, ontwikkelaars, uitvinders, toeristen, 
architecten of festivalgangers, iedereen heeft zo zijn 
eigen kijk op de NDSM. Over één ding is iedereen het 
eens: Het karakter van de NDSM moet intact blijven.  
Langzaam maar zeker ontstaat het besef om daarbij 
meer aandacht te genereren voor een bijna verloren 
gegane tak van industrie, de nautische-industrie. 

In dit kader is op 10 april 2013 de Stichting NDSM- 
Herleeft opgericht. Het bouwen en repareren van 
ijzeren/stalen al dan niet mechanisch voortbewogen 
schepen heeft onuitwisbare sporen nagelaten in 
Nederland. Van dekschuit tot mammoettanker, alles 
kon en voor elk product was een werf te vinden.  
Het is thans een nauwelijks meer zichtbaar en vooral 
ondergewaardeerd hoofdstuk uit onze nationale en 
industriële geschiedenis. Stichting NDSM-Herleeft 
wil dit imposante erfgoed borgen.

Doelstelling
Stichting NDSM-Herleeft heeft als doelstelling het 
bijeenbrengen, conserveren, documenteren, beheren 
en (weer) zichtbaar maken van de geschiedenis van 
primair de Nederlandsche Dok Maatschappij N.V., de 
N.V. Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en de 
Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij vof. 

Op de tweede plaats zal deze aandacht ook uitgaan 
naar de andere ten noorden van het IJ gelegen werven 
en de scheepsbouwgeschiedenis in het algemeen.

Aanpak
Stichting NDSM-Herleeft wil belangstelling wekken 
en een achterban creëren door middel van openbare 
bijeenkomsten, tentoonstellingen, publicaties, het 
geven van (educatieve) excursies alsmede het deel-
nemen aan dergelijke activiteiten. 

Allereerst wordt de collectie in kaart gebracht. Het 
gaat niet alleen om een professionele beschrijving 
van foto’s, memorabilia en werktuigen, ook het ter- 
rein zelf met de kranen, de hellingen en de pomp-
kamer, hellingdeur, afbouwpier, proefstoomplaats, 
scheepsbouwloods en overige bebouwing.

Er worden plannen ontwikkeld door Stadsdeel 
Amsterdam-Noord in samenwerking met Stichting 
NDSM werf en Stichting NDSM-Herleeft voor het 
behoud van het erfgoed zoals de hellingen en kranen 
en er zullen exposities worden gegeven waarbij 
heden, verleden en toekomst van de werf samen 
komen. Doelstelling van iedere manifestatie is dat 
het verhaal van de werf nog voort bestaat in zijn 
gebouwen en samenhang. Stapsgewijs wordt zo ook 
toegewerkt naar het grote doel om de grotere realia 
te behouden.

Rondleiding NDSM werf
Beleef hoe een schip werd gebouwd op de NDSM-
werf en download hier de app: www.museumapp.nl  
De Museumapp is te downloaden op iPhone of  
Android. Onder tours zoekt u dan NDSM-Herleeft. Als 
u deze opent krijgt u een rondleiding over de werf.

De NDSM was voorheen de grootste scheepswerf van 
Nederland en ontwikkelt zich nu tot een creatieve 
stad aan de noordkant van het IJ.

Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief bevat nieuwtjes, verhalen en allerlei  
berichten die betrekking hebben op het zichtbaar 
maken van de geschiedenis van de nautische indus-
trie in Amsterdam en in het bijzonder van de NDSM.

U kunt zich opgeven voor deze gratis Nieuwsbrief via 
info@stichting-ndsm-herleeft.nl

Sponsors
Voor de realisatie van onze doelen zoeken wij nog 
sponsors. De overheid biedt gevers de mogelijk-
heden hun Inkomensbelasting te verminderen.  
Meer informatie hierover kunt u vinden op  
www.daargeefjeom.nl

Wilt u als bedrijf een sponsorbijdrage doen, dan 
vragen wij u contact met ons op te nemen via het 
e-mailadres: vriend@ndsm-herleeft.nl

Vriend worden
Steun NDSM-Herleeft en word Vriend. Met uw bij- 
drage kunnen wij de doelen van NDSM-Herleeft 
voortzetten en verder ontwikkelen. 

U bent al Vriend van NDSM-Herleeft vanaf € 25,- per 
jaar (ingang per 1 juni). Vrienden van NDSM-Herleeft 
worden voor bijzondere bijeenkomsten en events 
rondom NDSM-Herleeft uitgenodigd, ontvangen 
korting en vrienden worden per nieuwsbrief op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.  
In de nabije toekomst hoopt de Stichting NDSM- 
Herleeft een vriendendag te organiseren. 

U wordt Vriend door het aanmeldformulier op de 
achterkant in te vullen en per post naar ons op te 
sturen. E-mailen kan ook naar; 
vriend@stichting-ndsm-herleeft.nl

Zodra uw bijdrage binnen is nemen wij contact met 
u op.

Bwnr. 434. mt Doha 8-11-1951

Bwnr.  410 Oslofjord op het Noordzeekanaal voorjaar 1967


