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Voor u ligt BB-glossy 2. Het is een verslag van een bijzondere 

samenwerking, waar aan het eind van de rit vastgesteld kan 

worden dat alle betrokkenen het beste in elkaar naar boven 

hebben gehaald. Met veel genoegen presenteren wij u het 

verhaal van Blok NO 1.

Het gangbare verhaal is als volgt: Bronsvoort Blaak Architecten 

BNA ontwerpt en begeleidt de realisatie van gebouwen waar 

de gebruikers vanaf het initiatief nauw bij betrokken zijn. 

Onze opdrachtgevers zijn veelal eigenaar/gebruikers die bewust 

gekozen hebben voor ons bureau om hun nieuwe onderkomen 

te ontwerpen en het uitvoeringsproces samen met hen te leiden.

Op het eerste gezicht is Blok NO 1 hierop een uitzondering. 

Projectontwikkelaar Ted Biesterbos benaderde ons in 2008 

met de volgende opdracht: ontwerp een duurzaam gebouw met 

winkels, bedrijfsruimten, een parkeergarage en veel, heel veel, 

kantoorruimte. Aanvankelijk leek er dus geen zicht op een

dialoog met een gebruiker als opdrachtgever en werd er geen 

maatwerk gevraagd. Toch bleek dit project prima in onze ontwerp-

traditie te passen. Twee factoren speelden daarbij een rol. 

Allereerst werd al snel duidelijk dat de HEMA het grootste 

deel van het gebouw in gebruik zou gaan nemen als centraal 

hoofdkantoor, zo konden we ons toch richten op een gebruiker. 

Daarnaast en zeker zo belangrijk was het feit dat Blok NO 1 

het gebouw bleek te worden van Ted Biesterbos en zijn mensen. 

Hun engagement en bijna grenzeloze vraag naar het optimale 

was het voor ons zo bekende terrein dat we kennen van onze 

andere klanten: de opdrachtgevers die eigenaar en gebruiker 

worden. Zo is Blok NO 1 uitgegroeid tot het gebouw dat 

Bronsvoort Blaak Architecten nu met zoveel trots aan u toont. 

En dit alles gerealiseerd op een prachtige, beloftevolle locatie: 

de voormalige NDSM-werf in Amsterdam Noord.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier! 

Anton Bronsvoort

Henk-Geert Blaak 

Erik van Rhenen 

directie Bronsvoort Blaak Architecten BNA

Teahouse ‘Boa Nova’ Alvaro Siza, Leca de Palmeira, Portugal



Aan de IJ-oever in Amsterdam ligt de voormalige scheeps-

werf waar tussen 1946 en 1979 de Nederlandsche Dok 

en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM) gevestigd was. 

Na aanvankelijke leegstand werden de gebouwen op het 

terrein in de tweede helft van de jaren ’80 gekraakt, waarna 

het gebied zich ontwikkelde tot broedplaats voor allerhande 

culturele activiteiten. Sinds in 1999 het eerste plan werd 

ingediend voor een herontwikkeling van het gebied, genieten 

de activiteiten op de werf ook ‘witte’ steun en ontwikkelt het 

NDSM-terrein zich door tot een waar stadsdistrict dat bruist 

van de creatieve energie en ondernemingsdrang.1
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Creatieve klasse

De Amsterdamse projectontwikkelaar Ted Biesterbos is de 

grote inspirator achter Blok NO 1. Zijn bedrijf BPO (Biesterbos 

Plan Ontwikkeling) zette zichzelf in een klap op de kaart toen 

het de pitch won voor de ontwikkeling van de nieuwe NDSM-

werf. Bij Bronsvoort Blaak Architecten zijn ze enthousiast over 

de samenwerking met BPO. 

Daar waar creativiteit, technologie en ondernemersgeest elkaar 

ontmoeten, ligt de kiem van vooruitgang. In 2002 verscheen 

het boek The Rise of The Creative Class van de Amerikaan 

Richard Florida. Kort samengevat: Florida stelt dat ongeveer een 

derde van de beroepsbevolking tot de creatieve klasse behoort 

en dat, wanneer je de voorwaarden schept om de talenten van die

klasse optimaal tot wasdom te laten komen, succes verzekerd is.

Florida’s theorieën, hoewel niet geheel onomstreden, worden 

gestaafd door een grote verscheidenheid aan praktijkvoorbeelden 

waarin oude, verlaten stadswijken in bijvoorbeeld Los Angeles, 

Berlijn, New York en natuurlijk Amsterdam opleefden doordat 

kunstenaars en jonge ondernemers zich er vestigden.

Een cruciale factor is tijd. De ontwikkeling van het voormalig 

NDSM-terrein is het gevolg van een reeks aan initiatieven ver-

spreid over een periode van bijna 30 jaar. En dit soort processen 

hebben alleen een kans van slagen als ze worden begeesterd 

door de bevlogenheid van individuen. Waren het aanvankelijk 

krakers die het verlaten terrein ‘bezielden’, in de loop van de tijd 

vestigden zich ambachtslieden, kunstenaars, theatermakers en 

skaters op de werf. Zij organiseerden zich uiteindelijk onder de 

naam Kinetisch Noord en presenteerden in 1999 bij het stads-

deel Amsterdam-Noord een plan voor een herontwikkeling van 

de NDSM-werf, een plan dat in 2002 uiteindelijk een concrete 

uitwerking kreeg.

Nu, acht jaar later, is de transformatie van de werf in volle gang en 

het zal nog zo’n jaar of tien duren alvorens de realisatie van het 

nieuwe stadsdistrict voltooid zal zijn. En Ted Biesterbos zal daarin 

een grote factor zijn. In zijn eigen woorden: ‘op deze plek ligt een 

uitgelezen kans om een spannend stuk grond met een bijzondere 

beleving te ontwikkelen. De ambitie is hoog en het gaat niet om 

de beschikbare meters maar om de kracht van de locatie.’

Bij Bronsvoort Blaak Architecten is men enthousiast over de 

samenwerking met Ted Biesterbos en zijn mensen. Inspirerend, 

ambitieus en doortastend vindt men het team van BPO en 

kernwoorden als solidariteit, netwerkers en vooral maatjes zijn 

van toepassing. Jan Westeneng, architect bij Bronsvoort Blaak 

Architecten en samen met Anton Bronsvoort verantwoordelijk 

voor het ontwerp van Blok NO 1, vertelt het verhaal van Chelsea 

Market in New York: ‘bij Biesterbos hanteerde men deze 19e 

eeuwse koekjesfabriek uit New York als een ijkpunt tijdens 

de planvorming. In de jaren negentig heeft een amerikaanse 

projectontwikkelaar dit complex gekocht en in een paar jaar tijd 

omgebouwd tot een uniek winkel- en werkcentrum. Momenteel 

is het een echte hotspot in de hippe wijk Meatpacking District. 

De multifunctionaliteit van het oude complex en de baksteen-

architectuur, grote raampartijen en industriële details waren een 

motiverende referentie en het project is een treffend voorbeeld 

van het succesvolle tweede leven dat deze ontwikkelaar tot 

stand heeft gebracht. Heel inspirerend voor het ontwikkelteam.’

Anton Bronsvoort refereert aan zijn ontmoeting met Ted Biester-

bos tijdens de fotosessie voor de glossy. ‘Toen ik van het veer 

afkwam, wandelde ik samen met Ted naar de oude scheepshel-

ling die diagonaal het NDSM terrein insnijdt. Hij vertelde dat 

hier een tijdelijke brug gebouwd zou worden om de medewerk-

ers van HEMA en VNU een kortere loopweg van en naar het 

veer te bieden. Een week later lag die brug er al! Dat is nou een 

voorbeeld van de daadkracht die je op alle fronten meemaakt 

op het NDSM terrein: ze doen het gewoon!’ Tijdens de officiële 

opening van Blok NO 1 complimenteerde Ted Biesterbos de 

directieleden van HEMA en VNU, respectievelijk Ronald van 

Zetten en Erik Hoekstra, met hun keuze voor NDSM en met 

het lef van beide organisaties om hier als pioniers belangrijke

trekkers te willen zijn voor Amsterdam Noord. Bronsvoort: 

‘Inspirerend opdrachtgeverschap trekt inspirerende klanten aan. 

Daar moeten architecten het van hebben!’ 

Op deze plek ligt een uitgelezen kans om een spannend stuk grond 

met een bijzondere beleving te ontwikkelen. De ambitie is hoog 

en het gaat niet om de beschikbare meters maar om de kracht 

van de locatie.

TED 
BIESTERBOS
DIRECTEUR BIESTERBOS PLANONTWIKKELING
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Uitdagingen

Blok NO 1 is het eerste nieuwe gebouw op de zuidzijde van de 

NDSM-werf. Op een zonnige herfstdag lopen we met architect 

Anton Bronsvoort over het terrein. Bronsvoort praat zoals hij 

zich voort beweegt: energiek, bijna struikelend, afgewisseld 

met ingetogen overpeinzingen. Hij voelt gelijk weer dat jongens-

boek-elan waarmee hij deze klus in ging: ‘dit is een gebied waar 

de elementen van zich doen spreken... de hele omgeving ademt 

industriële onverzettelijkheid. En dat is precies hoe het gebouw is: 

een toonbeeld van onverzettelijkheid’. 

Het gebouwconcept is geïnspireerd op de industriële groot-

handelsgebouwen uit de jaren vijftig. Winkels, restaurants, 

magazijnen, inpandig parkeren, bedrijfsruimten en kantoren. 

In totaal meer dan 40.000 m2 vloeroppervlakte. Bronsvoort, 

nu feitelijker, vervolgt: ‘uitgangspunt bij het ontwerp is dat het 

gebouw nu, maar ook over 50 jaar, allerlei gebruiksmogelijk-

heden zal hebben. Stedenbouwkundig moest het gebouw 

de hoeksteen zijn in het nieuwe stratenplan van NDSM’.

De samenwerking binnen Bronsvoort Blaak Architecten 

met collega architect Jan Westeneng bleek essentiëel bij 

Blok NO 1: ‘de laatste jaren hebben Jan en ik binnen ons 

bureau succesvol samengewerkt aan het ontwerp van een 

aantal bijzondere projecten en ook hier op het NDSM terrein 

lagen er voor ons allebei weer een aantal nieuwe uitdagingen 

te wachten. Voor mij was het nieuw, dat een echt programma 

van eisen ontbrak. Voor Jan was daarnaast de invloed van de 

toenmalige supervisor in het gebied, Cristian Rapp een nieuw 

fenomeen. Rapp’s welhaast klassieke visie op de gevelopbouw 

van de straatgevels vereiste een intensieve communicatie over 

de te maken ontwerpkeuzes waarbij ons eigen architectonische 

handschrift optimaal tot zijn recht moest blijven komen’. 

De echte uitdaging is steeds weer om, vanuit een mêlee van

schijnbaar tegengestelde wensen, eisen, voorkeuren en voor-

schriften, toch weer iets te smeden dat authentiek is en tegelijk-

ertijd als een maatpak voelt voor de gebruikers. Want aan het 

eind van de rit zijn het toch deze mensen die het gebouw kleur 

geven en ons werk zinvol maken. Staand voor het gebouw, 

benadrukt Bronsvoort dat laatste nog eens: ‘voor mijzelf was 

Blok NO 1 een uitgelezen kans om, na de vele bedrijfsgebouwen

die ik in de loop der jaren gemaakt heb, nu het optimale, multi-

functionele, bedrijfsgebouw te maken waar een scala aan 

gebruikers in zou gaan werken. Als ik over mijn werk praat of

schrijf heb ik het vaak over onze architectuur die de witte 

boorden en de blauwe overalls samenbrengt in een inspirerende, 

communicatieve, werkomgeving. Dit NDSM- terrein ademt, 

onmiskenbaar, nog steeds de sfeer van de blauwe overalls. 

En de uitdaging zat er voor mij in om de vele white collars die 

in Blok NO 1 zouden gaan werken een gebouw te geven dat 

recht doet aan het blue-collar karakter van NDSM. Met andere 

woorden een echt hands on gebouw, voor mensen die van 

aanpakken weten’.

ANTON 
BRONSVOORT
ARCHITECT EN MEDE-EIGENAAR BRONSVOORT BLAAK ARCHITECTEN BNA



Het gebouw



zesde verdieping in hetzelfde natuursteen uitgevoerd. Voor het metselwerk is een karakteristieke baksteen uitgekozen. Deze is in een tradi-

tionele ringoven gebakken, dit verklaart de grote kleurnuanceringen en de glinstering van sommige gesinterde stenen. Bij het in metsel-

werk uitgevoerde gedeelte van het gebouw zijn twee volumes gemaakt die tussen deze in natuursteen uitgevoerde etages liggen. Tussen 

de volumes is een daktuin gerealiseerd, die ontworpen is door de landschapsarchitect Jelle Bennema. Het grootste volume, met daarin de 

kantoren van de HEMA, heeft een verticale gevelgeleding met metselwerkpenanten van verschillende breedtes. Het tweede volume, met 

horizontale metselwerkstroken, huisvest het hoofdkantoor van VNU. Als de overige bebouwing rondom Blok NO 1 gerealiseerd zal zijn, 

Kijkend naar het gerealiseerde gebouw: het kenmerkt zich door brede, kolomvrije kantoorverdiepingen van ruim 16 meter diep. Hierdoor 

zijn de indelingsmogelijkheden gemaximaliseerd. Ook de verdiepingshoogte van bijna 4 meter betekent een optimale gebruiksflexibiliteit. 

Er is veel geïnvesteerd in de duurzaamheid en de levensloopbestendigheid van het gebouw. Het casco is geschikt gemaakt voor toekom-

stige wijzigingen in het gebruik (woningen in plaats van kantoren, bedrijven in plaats van winkels enzovoort). Op de begane grond bevinden 

zich ruimtes met een hoogte van 6 meter en grote glaspuien omlijst met mat-grijze natuurstenen platen. Hier zijn de winkels, restaurants en 

bedrijfsruimtes ondergebracht. Op deze plint staan de gemetselde gevels van vier kantooretages. Hier boven, terugliggend, zijn de vijfde en 



energiebuffer werkt. Het complex heeft zijn eigen energiecentrale in de vorm van een warmte-koude opslaginstallatie. De daktuin fungeert 

als buitenruimte voor de medewerkers van VNU. In de plintzone van Blok NO 1 wordt de levendigheid rondom het gebouw versterkt doordat 

de entrees van de diverse functies zijn verdeeld over de omliggende straten. Aan de centrale NDSM-Boulevard bevinden zich de entrees 

van de HEMA-winkel, en van het HEMA-hoofdkantoor alsmede de ingang van de toekomstige horecaruimte. Centraal in de oostgevel is de 

entree van VNU gemaakt en aan de westkant de toegang voor een eventuele derde huurder op de bovenste etage. Aan de zuidkant ligt de 

entree van de drie-laagse inpandige parkeergarage en de distributietoegang voor het HEMA-filiaal.

ontstaat een stratenpatroon van waaruit de bezoeker de gevels van het gebouw sterk overhoeks zal waarnemen. Het vormenspel van de ver-

schillende penantbreedtes en de diepe neggen zal dan nog beter tot zijn recht komen. Het hoofdkantoor van de HEMA is vormgegeven als 

carré, rondom een met een glaskap overdekte binnenruimte. Dit atrium is de centrale plek van het gebouw. Het ligt boven de winkelruimtes 

op zes meter boven het straatniveau en is bereikbaar met een roltrap. Deze centrale ruimte heeft een grote glaspui met daarop metershoog 

de letters HEMA. Door de ligging van dit binnenplein en de daktuin ervaart men dit vloerniveau op zes meter hoogte als een soort tweede 

maaiveld. Blok NO 1 is een zeer energiezuinig gebouw mede dankzij de serrewerking van het atrium en de inpandige parkeergarage die als 
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Écht HEMA

Bronsvoort Blaak Architecten gaat er prat op in nauw overleg 

met de toekomstige gebruikers tot een optimaal ontwerp te 

komen. Een nieuw gebouw start met een idee, en vervolgens 

probeer je je als architect een beeld te vormen over hoe dat 

idee zich in de praktijk zal manifesteren. Die praktijk blijkt 

weerbarstig. In de meest positieve zin van het woord, zo ziet

Anton Bronsvoort tijdens een bezoek aan het zojuist in gebruik 

genomen Blok NO 1. Een verslag.

Het is vrijdagochtend 9 juli als ik samen met onze grafisch 

ontwerper Eva Blaak foto’s ga maken in het nieuwe gebouw 

waar inmiddels de HEMA-organisatie haar intrek in heeft 

genomen. Voor mij, als architect, is het op zo’n dag volop 

genieten maar ook spannend hoe de nieuwe gebruikers hun 

nieuwe onderkomen beleven.

Het begint goed, met een warm welkom door de receptioniste, 

ze weet van onze komst en de roltrap brengt ons zoemend 

naar het atrium. Het glazen dak laat een strak-blauwe hemel 

zien en de grote, hoge ruimte met haar karakteristieke ruige-

planken gevels, blijkt precies te zijn wat ik graag wilde: een 

levendig dorpsplein. We treffen allerlei groepjes mensen aan 

die vergaderen, een praatje maken, op de laptop aan het werk 

zijn of wandelend van de ene naar de andere kantoorvleugel. 

Lopend van afdeling naar afdeling ontmoeten we op elke etage 

HEMA-medewerkers met ieder een enthousiast verhaal over 

hun nieuwe werkplek. De een geeft hoog op over het uitzicht 

op het IJ, de ander is erg in z’n nopjes met het mooie atrium. 

Het (koele) klimaat wordt als zeer aangenaam ervaren en de 

lichtval in het pand wordt geroemd. Een beetje onbescheiden 

denk ik bij mezelf: Eva heeft het makkelijk vandaag, de beelden 

spreken voor zich. 

Het oude kantoor kende een zogenaamde corridor-layout, 

een gang in het midden met aan beide zijden kantoorruimtes. 

De nieuwbouw is van open kantoor-etages voorzien, zodat deze 

op diverse manieren ingericht kunnen worden. In de lengte-

richting van elke kantoorvleugel heeft de interieur-architect in 

het midden een soort compacte kamers gemaakt die de grote 

ruimte opdelen in verschillende zones: één met werkplekken 

aan het atrium en één met werkplekken aan de buitengevels. 

Deze kamers worden gebruikt als vergaderruimte, als magazijntje, 

als chill-room, als archief, wat men maar wil. Aan weerszijden 

van deze middenzone met kamers zijn loopstroken vrij gehouden, 

hier en daar met halfhoge kastenwanden. Deze opzet blijkt 

goed te werken, als bezoeker ervaar je meteen de HEMA als 

een transparante, overzichtelijke, hardwerkende organisatie. 

De mensen hier zijn zichtbaar betrokken bij het HEMA product, 

overal zie je HEMA-dingen op, onder en naast de bureau’s.

Eva en ik hebben voor vandaag, naast het maken van foto’s en 

sfeer proeven, nog een doelstelling, namelijk het vinden van de

HEMA-medewerker die wij representatief achten voor de nieuwe

bewoners van Blok NO 1. Na onze omzwervingen door het 

kantoor-gedeelte belanden we rond lunchtijd in de nieuwe HEMA-

winkel op de begane grond en daar staat ze: Henny van der Wal. 

Het is spitsuur in de winkel, met name bij de afdeling lekkere 

broodjes, waar Henny verantwoordelijk voor blijkt te zijn. 

Toch gaat ze zonder aarzeling in op Eva’s verzoek om buiten 

een paar foto’s van haar, staande voor het gebouw, te maken. 

We lopen de winkel uit en enthousiast vertellend over de be-

levenissen van de eerste week op de NDSM-locatie ondergaat 

ze als een ware professional onze fotoshoot. Terug gekomen 

in de winkel staat een ietwat nerveuze afdelingschef ons op te 

wachten bij de lange rij wachtenden voor de broodjescounter. 

Henny sprint achter de toonbank en met een glimlach wordt de 

vaart erin gezet, écht HEMA. 

In de winkel zie ik tot mijn vreugde dat de glasgevels vrijgehouden

zijn van stellingen waardoor de winkel extra ruimtelijk oogt. 

Ook het hoge plafond, dat niet meer is dan de betonnen onder-

kant van de verdiepingsvloer, draagt bij aan die ruimte-ervaring.

HENNY 
VAN DER WAL

MEDEWERKSTER HEMA WINKEL 
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