
Ideewinkel Excursie “Vrij-Creatief-Duurzaam” Amsterdam Noord 

    

De Ideewinkel organiseert op 30 juni een excursie naar Amsterdam Noord met thema duurzaamheid, 

circulaire economie, stadsvernieuwing, en creatieve architectuur. Met een speciaal voor de Ideewinkel 

gegidste excursie naar de Ceuvel, een duurzaam stedelijk experiment op een voormalige scheepswerf. 

Iedereen is welkom maar voorrang wordt gegeven aan de vrijwilligers en vrienden van de Ideewinkel. 

Maximum aantal deelnemers is 15. Aanmelden bij Peter Engbers via voorzitter@ideewinkel.nl 

Programma: 

• 9.10. Verzamel op Leiden CS perron 5b 

• 9.20. Trein Leiden CS- Amsterdam CS 

• 10.00. Veer Amsterdam CS – Buiksloterweg in Noord 

• 10.10 Wandel via Noorderpark naar De Ceuvel 

• 11.00 De Ceuvel bezoek (duurzaamheid, circulaire economie, stadsvernieuwing, en architectuur) 

• 12.20 Cafe de Ceuvel lunch (hip havencafe met vegan/biologisch eten) 

• 13.30. Wandel langs Schoonschip Amsterdam (drijvende duurzame wijk) naar NDSM Werf 

• 14.00. NDSM Werf bezoek (ruig, avontuurlijke, en iconische culturele vrijplaats) 

a. Rondwandeling 

b. NDSM Welcome Center 

c. NDSM Fuse    

d. Optie om langer te blijven en bv zelf het museum voor graffiti en street art “Straat” te bezoeken 

• 15.30. Veer NDSM  - Amsterdam CS.  

• 15.50. Trein Amsterdam CS – Leiden CS 

• 16.30. Retour Leiden CS 

Samenvatting: 

Datum en tijd:   30 juni met start om 9.10 
Verzamel Locatie:  Leiden CS - perron 5b 
Transport:  Trein, Veer, te voet (ongeveer 5 km wandelen) 
Neem mee:  Eigen OV kaart, drinkwater, cash, en gepaste kleren afhankelijk van verwachte weer 
Verwachte kosten pp:  Excursie de Ceuvel ongeveer 14 Eur pp (cash betalen). Rest (bv trein/lunch) zelf betalen.  
Aanmelden:   Voor 15 Juni bij Peter Engbers via voorzitter@ideewinkel.nl 
 
Dit is een gezamenlijke activiteit en veiligheid is ieders eigen verantwoordelijkheid. Deelname is op eigen risico. 
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Programma op de kaart 

  Hoogtepunt, referentiepunt, of Activiteit 

Veerboot ------- 3 km 

Wandelen ------- 5 km 

 

Kosten 

Iedereen betaalt zijn eigen kosten. Kosten van de rondleiding in de Ceuvel worden verdeeld onder ons 

allen. Indicatieve kosten:    Eur 

• Trein retour (bij 40% korting):    12 

• Rondleiding in de Ceuvel (bij 15 deelnemers):  14 (neem cash mee) 

• Lunch in de Ceuvel cafe:    10 

       36  



Activiteiten 

 

1. Tour over de Ceuvel; de circulaire stad 

 

 

Deze tour met gids behandelt het verhaal van de Ceuvel. Je leert over duurzaamheid & de circulaire 
economie, stadsvernieuwing en architectuur, gemeenschappelijk experimenteren en bottom-up 
ontwikkelen. 

Achtergrond 

De Ceuvel is een zelf-gebouwde broedplaats waar duurzaamheid en de circulaire economie centraal 
staat. Het is een stedenbouwkundig experiment in stadsvernieuwing, een creatieve en culturele 
broedplaats, een circulair testlab, en een plek om te ontspannen en geïnspireerd te raken. Er is een 
smart-grid van zonnenpanelen waar onderling stroom uitgewisseld kan worden middels blockchain 
technologie,  een aquaponics groentekas, een biogasvergister, 16 tot creatieve werkruimtes 
omgebouwde boten op het droge, en een gezellig café-restaurant dat steevast benoemd wordt tot 'het 
meeste duurzame restaurant van Europa'. De zwaar vervuilde grond waar alles op gebouwd is, wordt 
ondertussen schoon gemaakt middels een speciale mix aan zuiverende planten die de zware metalen en 
oliën van de oude scheepswerf opnemen. 

https://deceuvel.nl/nl/about/general-information/ 

Café de Ceuvel wil graag een verschil maken in de wereld, en dat begint op je bord. Het 
wereldvoedselsysteem is de grootste oorzaak van klimaatverandering en een scala aan andere sociale 
problemen. Ze zijn daarom op zoek naar wat écht goed eten en drinken is. Dat gaat verder dan een 
labeltje waar ‘biologisch’ op staat. Zie meer op https://deceuvel.nl/nl/cafe/about-us/. Voor het menu: 
https://deceuvel.nl/nl/cafe/menu/ 
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2. Schoonschip Amsterdam  

 

Een drijvende woonwijk in Amsterdam-Noord. In deze ecologisch en sociaal duurzame wijk wonen sinds 
begin 2020 46 huishoudens op 30 arken. 

 

 

 
https://schoonschipamsterdam.org/#site_header 
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3. NDSM Werf 

De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een ruig, avontuurlijk en iconisch gebied aan het IJ. Het vrije 
karakter, de postindustriële gebouwen en de creatieve sfeer vormen het decor waar cultuur, 
zelforganisatie en stedelijke ontwikkeling samenkomt. De Stichting NDSM-werf regisseert, initieert en 
stimuleert culturele activiteiten op de NDSM-werf, met als doel de wereld – maar vooral Amsterdam – 
te overtuigen van de unieke status van de werf: een onmisbare culturele vrijplaats voor èn van de stad 
Amsterdam.  

NDSM FUSE. Het ervaren en bekijken van kunst vergroot het inlevingsvermogen in andere mensen en 
culturen. Het biedt een verfrissend perspectief, een nieuw geluid. NDSM FUSE focust op deze 
verbindende kracht door verschillende disciplines samen te brengen. Exposities van kunstenaars van de 
NDSM combineert NDSM FUSE met theatervoorstellingen, evenementen en initiatieven van kunstenaars 
van buiten. Met een divers programma nodigt NDSM FUSE iedereen uit voor een tocht door de 
inspirerende wereld van de schone kunsten.  

NDSM FUSE is geopend van donderdag t/m zondag van 12:00 tot 18:00. De toegang is bij NSDM 
FUSE voor iedereen gratis. Volgens het PAY WHAT YOU WISH-principe bepaalt je achteraf zelf wat het 
bezoek waard was. 

   

NDSM WERF     https://www.ndsm.nl/praktische-informatie/  

HTTPS://NDSMLOODS.NL/BEZOEK/ 

HTTP://WWW.NDSM-FUSE.EU/ABOUT-FUSE.HTML 
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