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DIVERSE UNITS 
TE HUUR 
VANAF CA.  60 M²

C O M M E R C I Ë L E
R U I M T E N



VOORMALIGE SCHEEPS-
BOUWLOODSEN ZIJN 

OMGETOVERD TOT  
CREATIEVE HOTSPOTS



DE WERF,  AMSTERDAM

De commerciële ruimten bevinden zich verspreid over de begane grond van nieuwbouwcomplex  
‘De Werf’ op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord. De Werf wordt een levendig complex met een mix  
aan functies, bestaande uit zes verschillende (woon)blokken met elk een eigen karakter. In De Werf komen  
403 studentenwoningen en 543 vrije sector huurwoningen, een parkeergarage en commerciële ruimten.  
Het ontwerp kenmerkt zich door de toepassing van robuuste materialen als verwijzing naar het industriële 
verleden van de locatie. Het ontwerp is van de hand van Oever Zaaijer.

De commerciële ruimten worden gefaseerd opgeleverd, naar verwachting tussen het derde kwartaal van 2018 
en het tweede kwartaal van 2019. Ze hebben een totale oppervlakte van ca. 1.200 m², verhuurbaar in units 
vanaf circa 60 m² tot circa 285 m². Diverse units kunnen onderling gekoppeld worden, waardoor een grotere 
ruimte ontstaat. De ruimten zijn daardoor voor zeer uiteenlopende functies geschikt.



LOCATIE

De Werf ligt op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.  
Het gebied kenmerkt zich door een industriële uitstraling met
een diversiteit aan functies. Naast de nog actieve nautische 
bedrijvigheid transformeert dit deel van het terrein zich in een 
hoog tempo tot een plek om te wonen, werken en recreëren.
Diverse voormalige scheepsbouwloodsen zijn omgetoverd tot
creatieve hotspots en diverse hippe horecazaken hebben
inmiddels hun deuren op het NDSM-terrein geopend. 

Er is een goede verbinding met het stadscentrum. Op 
loopafstand zijn diverse busstations gelegen en de veerpont 
van en naar NS station Amsterdam Centraal ligt op een 
steenworp afstand. De op- en afritten van de Ringweg A10 
liggen op enkele autominuten afstand.

 ROUTEBESCHRIJVING

https://goo.gl/maps/3TKGe743bez


 ROUTEBESCHRIJVING

EIGEN VERVOER 

De units zijn met de auto goed 
bereikbaar via de Ringweg A-10, 
afslag S109-S110 en S112.

OPENBAAR VERVOER 

BUS: 
•  Bus 91 halte Klaprozenweg (Amsterdam CS ->  

Zaandam/Zaanse Schans), 4 minuten lopen naar NDSM-werf
•  Bus 94 halte Klaprozenweg (Amsterdam CS ->  

Zaandam CS ), 4 minuten lopen naar NDSM-werf
•  Bus 35 halte Ataturk (Amsterdam CS-> Molenwijk, 

Amsterdam Noord), 4 minuten lopen naar NDSM-werf
•  Bus 105 halte NDSM-pier (Amsterdam-Noord -> 

Purmerend), 3 minuten lopen naar de NDSM-werf
•  Bus 109 halte NDSM-pier (Amsterdam-Noord -> 

Purmerend), 3 minuten lopen naar de NDSM-werf

PONT: Er gaan twee gratis veerdiensten van NDSM naar 
Amsterdam CS en vice versa.

PARKEREN

Parkeerplaatsen kunnen, 
indien beschikbaar, ook door 
huurders van de commerciële 
ruimten worden gehuurd.

https://goo.gl/maps/3TKGe743bez


GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

De bestemming is voor iedere unit hetzelfde: Gemengd -1. 
Dit houdt in dat er onder andere bedrijven, detailhandel, 
dienstverlening, kantoren en horeca mag worden gevestigd. 
Voor de gehele omschrijving van de bestemming verwijzen 
we u naar: ‘De Werf Bestemmingsomschrijving’ en  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bestemming is erg ruim, dus er is voor een uiteenlopend 
type ondernemingen veel mogelijk. Wij zoeken naar 
enthousiaste ondernemers en een gevarieerd aanbod van 
functies, om zo een toegevoegde waarde te leveren aan onze 
bewoners .

http://www.ruimtelijkeplannen.nl


ETEN & DRINKEN 

• IJ-kantine
• Loetje aan ‘t IJ
• Pllek
• Broodje Vasum
• BBrood
• Café Noorderlicht
• Bistro Noord

OVERIG IN DE BUURT 

• Vlooienmarkt IJ-hallen
• Veronica Schip
• NDSM-pier
• Jachthaven Amsterdam Marina
• Double Tree by Hilton hotel
• HEMA-winkel

HUURDERS IN  
DE BUURT

• MTV
• Red Bull
• Greenpeace
• Pernod Ricard
• HEMA

WIE WORDEN 
UW BUREN? 



ONTWIKKELINGEN/BUURTINFORMATIE

Stadsdeel Noord is ‘hot & happening’. De vele recente ontwikkelingen rondom NDSM-terrein, het EYE 
Filmmuseum en de A’dam Toren (voormalige Shell toren) zijn hier voorbeelden van. Deze beweging breidt 
zich geleidelijk uit langs de gehele Noordelijke IJ-oever. Hierdoor is ook een groei in werkgelegenheid 
waarneembaar. De groei van de populatie in stadsdeel Noord is veel hoger (23%) dan het Amsterdamse 
gemiddelde tot 2030 (11%). Het gebied Buiksloterham, waar NDSM deel van uitmaakt, ontwikkelt zich eveneens 
in een hoog tempo.

Infrastructuur
De infrastructuur van Noord verbetert snel. Onder meer door de komst van de Noord/Zuidlijn en meer 
veerdiensten naar Noord. Ook zijn er plannen voor bruggen over het IJ. Stadsdeel Amsterdam-Noord 
heeft dus alle potentie om een A-locatie te worden. Het gebied oefent een grote aantrekkingskracht uit op 
creatieven. Deze creatieve mensen maken de omgeving interessant, vanwege de creatieve bedrijvigheid die 
daar ontstaat. Dit gebeurde eerder al in vervallen wijken in Oost-Berlijn, New York en Londen, en nu dus ook in 
Amsterdam. Van de “zogenaamde” hipste wijken ter wereld staat Amsterdam-Noord op de derde plek, volgens 
lifestylewebsite Ballinnn.com.

AMSTERDAM-NOORD OP 
3 NA HIPSTE WIJK TER WERELD



DE WERF 1B / BOUWDEEL B

Verwachte oplevering Q3 2018
Totaal koppelbaar tot  ca. 195 m²
– TT. Vasumweg 71  62 m²
– TT. Vasumweg 73  62 m²
– TT. Vasumweg 75  71 m²

DE WERF 1C - BOUWDEEL C

Verwachte oplevering Q4 2018
TT. Vasumweg 79 en Kraanspoor 1 zijn 
koppelbaar
Totaal koppelbaar tot  ca. 187 m²
– TT. Vasumweg 79 77 m²
– Kraanspoor 1 110 m²
– Kraanspoor 5 174 m²

DE WERF 2E - BOUWDEEL E

Verwachte oplevering Q4 2019
Totaal koppelbaar tot  ca. 196 m²
–  MS Oslofjordweg  

(nummer nog niet bekend)
–  MS Oslofjordweg  

(nummer nog niet bekend)

DE WERF 2F - BOUWDEEL F

Verwachte oplevering Q2 2019
Totaal koppelbaar tot  ca. 185 m²
– MS Oslofjordweg 32 103 m²
– MS Oslofjordweg 34 82 m²

DE WERF 2G - BOUWDEEL G

Verwachte oplevering Q2 2019
– MT Lincolnweg 12 162 m²
– MT Lincolnweg 16 110 m²

Disclaimer: aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



KENMERKEN

Huurprijs kantoor-/bedrijfsruimten
€ 175,- per m² per jaar, excl. 
BTW en servicekosten

Huurprijs horecaruimten
€ 225,- per m² per jaar, excl. 
BTW en servicekosten

Huurprijs parkeerplaatsen
€ 1.500,- per parkeerplaats per 
jaar, excl. BTW

Voorschot servicekosten Nader te bepalen

Huurtermijn
5 + 5 jaar met 
verlengingsmogelijkheid van 
telkens 5 jaar

Opzegtermijn 12 maanden

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom 
ter grootte van 3 maanden huur 
en voorschot servicekosten 
inclusief BTW

OPLEVERINGSNIVEAU

Casco oplevering, o.a. (onder voorbehoud) 
voorzien van: 
– Elektriciteit (inclusief elektriciteitsmeter)
– Water (inclusief watermeter)
– Stadsverwarming
– Internet/telefonie tot in de meterkast
–  Aansluitpunt t.b.v. luchtbehandeling/ 

mechanische ventilatie
– Aansluitpunt(en) naar het riool



FRIS BEDRIJFSMAKELAARS - DE VERHUURMAKELAAR

De Real People van FRIS helpen u graag bij het oplossen van uw vastgoedvraagstukken. Bij FRIS 
Bedrijfsmakelaars vindt u klantgerichte dienstverleners die zeggen waar het op staat. Onze dienstverlening is 
te verdelen in drie categorieën:

BOUWINVEST - DE EIGENAAR

Bouwinvest is een gespecialiseerde vermogensbeheerder in vastgoed voor institutionele beleggers 
(verzekeraars en pensioenfondsen). Wij bieden onze klanten een solide rendement op hun beleggingen door 
aankoop, beheer en verkoop van vastgoed. Bouwinvest beheert vijf Nederlandse sectorfondsen, waarvan er 
drie open staan voor investeerders, het Residential Fund, het Office Fund en het Retail Fund. Het Healthcare 
Fund en het Hotel Fund worden op dit moment exclusief voor bpfBOUW beheerd, evenals de internationale 
investeringen. Internationaal belegt Bouwinvest in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed in Europa, 
Noord-Amerika en Azië/ Pacific. 

Kijk voor meer informatie op www.bouwinvest.nl.

BEDRIJFSMAKELAARDIJ:

•  Verhuur/verkoop van 
bedrijfsmatig vastgoed

•  Aanhuur/aankoop van 
bedrijfsmatig vastgoed

•  Contractadvies en 
-onderhandeling

• Marktinventarisatie

BELEGGINGEN:

•  Verkoop/aankoop van 
beleggingspanden

•  Commerciële due diligence
• Marktanalyse
• Gebieds- en locatieanalyse
•  Investerings- en 

haalbaarheidsanalyse

TAXATIES

•  Taxatie van kantoor-  
en bedrijfsruimten

•  Taxatie van huurwooncomplexen
•  Taxatie van grondpercelen

FRIS is sinds 1923 uitgegroeid tot één van de grootste zelfstandige beheerders voor vastgoed in Nederland. 
De ontzorgende partner en het aanspreekpunt voor nationale en internationale partijen bij het beheren, 
bemiddelen en (her)ontwikkelen van hun objecten, inclusief het faciliteren van het optimaal mogelijke 
rendement. Als full service vastgoed dienstverlener zijn wij actief vanaf initiatief tot en met implementatie en 
uitvoering van vastgoedprojecten..

De traditionele wortels als familiebedrijf, onze nuchtere cultuur gebaseerd op een dienstverlenende 
familietraditie, onze innovatiedrang en deze lokale focus bepalen in hoge mate onze onderscheidende kwaliteit.



FRIS Bedrijfsmakelaars
Atlas ArenA - Gebouw Amerika
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
020 301 77 20
info@frisbm.nl
www.frisbm.nl

Bouwinvest
La Guardiaweg 4
1043 DG Amsterdam
www.bouwinvest.nl

werkenopdewerf .n l
Follow us    wonenopdewerf

mailto:info%40frisbm.nl?subject=
http://www.frisbm.nl
http://www.bouwinvest.nl
http://werkenopdewerf.nl
http://www.facebook.com/wonenopdewerf

