
Programma Make Your City

15.30 uur  Rondleidingen (verzamelen bij Sexyland), wandel mee met:
  Rienke Enghardt, Geëngageerd beeldend kunstenaar. Door de scheepsbouwloods; 

stad in een gebouw.
  Rieke Vos, Curator Stichting NDSM-werf. Over het buitenterrein van de NDSM-werf. 

 Huib Koel, Initiatiefnemer MadeUpNorth. Vertelt hoe hij rond de oude veerpont 
20 een community van meester vakbedrijven wil bouwen; vakmanschap terug in 
de stad.

16.30 uur Inloop bij Sexyland.
17.00 uur  Eva de Klerk: Over strategie en praktijk van de ontwikkeling van de scheepsbouw-

loods en de ‘lessons learned’. 
17.20 uur  Met de les van 20 jaar NDSM scheepsbouwloods en werf op zoek naar een  

stadsontwikkeling die de bestaande stad en haar bewoners en gebruikers centraal 
stelt en ruimte biedt aan het nieuwe en onverwachte.  
Natasja van den Berg praat met betrokkenen en deskundigen, waaronder: 

  Carolien Feldbrugge, Carof-beeldleveranciers, mede-initiatiefnemer De Stad  
als Casco

  Peter Boerenfijn, directeur-bestuurder woningcorporatie Stichting Habion, 
mede-initiatiefnemer De Stad als Casco

  Marlon Huysmans, projectcoördinator MadeUpNorth, voormalig directeur bij  
o.a. OVG & Slavenburg

 Rutger de Hamer, lamcollege, vakschool voor MBO
17.55 uur Overhandiging boek aan special guest
18.00 uur  Borrel

 Graag aanmelden via: info@trancity.nl  
  Geef aan of je alleen voor de presentatie komt of ook voor een rondleiding,  

geef daarbij een voorkeur op. 

  Sexyland, Ms. van Riemsdijkweg 39, 1033 RC Amsterdam.  
Direct rechts na verlaten van de Centraal Station-pont.
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EVA DE KLERK  
MET CAROLIEN FELDBRUGGE EN JOOST ZONNEVELD

Make Your City geeft een fascinerend beeld van twintig jaar pionieren in de stad, aangevuld 
met de lessen die daaruit te trekken zijn. In 1999 trok een bont gezelschap van skateboarders 
tot theatermakers en bijstandsmoeders in de toen verlaten scheepsbouwloods op de NDSM-
werf in Amsterdam-Noord. Op eigen kracht ontwikkelden zij een toekomststrategie voor het 
gebouw en zijn omgeving: geen sloop maar herbestemming; een plek voor kleine maakindus-
trie en kunstenaars; geen tijdelijke invulling maar juist continuïteit; zelfbeheer door eigendom. 
Zij zagen stad en gebouw als een geheel, een casco dat flexibel kan worden ingevuld, steeds 
veranderend zonder het verleden uit te wissen. Ondanks gretige marktpartijen, politieke ver-
wikkelingen en financiële problemen staan de doelstellingen van de initiatiefnemers twintig 
jaar later nog steeds overeind.

Eva de Klerk is een van de initiatiefnemers van de herontwikkeling van de NDSM Scheeps-
bouwloods. In dit handboek trekt zij lessen uit twintig jaar zelfontwikkeling van de stad, van 
filosofie tot realisatie. Hoe organiseer je, hoe financier je, hoe bouw je? Dit boek inspireert; 
het is een gids waarmee je zelf de stad kan vormgeven.

Bestellingen via: www.trancity.nl, info@trancity.nl

Mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen 
Stichting, Bouwfonds Cultuurfonds, Stichting NDSM-werf, Stichting Kinetisch Noord
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