
Bezoekadres:
Stichting NDSM-Herleeft
T.T. Neveritaweg 61
1033 WB Amsterdam

Te bezoeken, mits aan- 
gekondigd, op afspraak.

 
Rondleidingen NDSM werf

Stichting NDSM-Herleeft



Routebeschrijving 
Bus
Amsterdam CS: bus 35 van het GVB. Uitstappen bij 
de halte Ataturk.

Amstel Station: bus 37 van het GVB. Bij halte Ataturk 
uitstappen.

Elzenhagen Noord: bus 38 van het GVB. Uitstappen 
bij de halte Ataturk.

Station Zaandam: bus 391 of 394 van Connexion 
nemen. Bij halte Klaprozenweg uitstappen.

Volg de rode stippellijn op de kaart om bij onze 
expositieruimte de “Blauwdruk” te komen.

Pontveer NDSM terrein
Aan de achterkant van Amsterdam CS kunt u de 
pontveer richting het NDSM terrein nemen. Deze 
brengt u in ongeveer 10 minuten naar de overkant. 

Volg de rode stippellijn op de kaart om bij onze 
expositieruimte de “Blauwdruk” te komen.

Auto
Uw navigatie systeem kan waarschijnlijk niet  
de exacte locatie vinden. Gebruik daarom de 
straatnaam Ms. van Riemsdijkweg.  Op de plaats 
van bestemming maakt u gebruik van de kaart om 
de parkeerplaats te vinden. 

Hou er rekening mee dat het in deze wijk betaald 
parkeren is.
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Programma’s

1. Expositieruimte de “Blauwdruk”

•	 Ontvangst.

•	 Welkom

•	 Korte	introductie.

•	 Foto	/	Filmpresentatie.

•	 Demonstratie	met	behulp	van	aanwezige	 
modellen	/	memorabilia.

•	 Afsluiting

2. Rondleiding over de NDSM werf

De rondleiding heeft een tijdsduur van ca. 60 à 90 
minuten. Het aantal rondleiders is afhankelijk van 
de groepsomvang.

Eventueel kan er gebruik worden gemaakt van de 
museum app op je eigen mobiel of tablet. 

Bnr. 535 voorschip “Melania” op de helling 2 & 3, augustus 1968.
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Aanmelden & informatie
Voor informatie en aanmelding kunt u op  
de volgende manieren contact met ons 
opnemen:

Telefoon 
Ruud van der Sluis 0031 (0)6 1082 4325 of 
Leo van der Spek 0031 (0)6 2917 4310

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

Internet
www.stichting-ndsm-herleeft.nl/excursies

Prijzen 

Entree

Per groep van 5-10 bezoekers: €   5,00 p.p.
Minimum	tarief		(t/m	4	personen)	 €	20,00

Maximale groepsgrootte is ca. 10 personen per 
gids.
Grotere groepen in overleg.

Korting 

65+, stadspas en studenten: €   2,50 p.p. 
Jongeren van 12 tot 18 jaar: €   2,50 p.p.

Educatief programma voor onderwijs

Basisscholen (per klas): € 20,00

Word Vriend
Ter ondersteuning van ons werk bestaat de moge- 
lijkheid om vriend te worden voor € 25,00 per jaar. 
Voor verdere info zie onze website.


