
NEPROM New Gen City Tour – AMSTERDAM 
dinsdag 18 oktober 12.30 – 19.30 uur 

 

Programma 

12.30 – 13.00 uur Verzamelen bij restaurant Tolhuistuin Overhoeks (Amsterdam-Noord) 

Hier staan ook de fietsen voor ons klaar   

13.00 – 14.00 uur Overhoeks in de steigers 

We starten in Overhoeks in Amsterdam-Noord. Het gebied is volop in 

transitie met de ADAM Tower (voormalige Shell-toren) als nieuwe blikvanger. 

Wij gaan op bezoek bij B’mine@Overhoeks, woontoren in aanbouw, en 

krijgen er een toelichting door Jan Noorda van ontwikkelaar AM.  

 

14.00 – 14.30 uur Transfer per fiets en pond over het IJ naar Beurs van Berlage 

14.30 – 15.30 uur Waarde-ontwikkeling op het Marineterrein 

We brengen een bezoek aan het Marineterrein, een verborgen locatie die na 

350 jaar open voor publiek is. Op weg naar het Marineterrein maken we een 

stop bij Meet Berlage waar Tim Hendrikx (MOOI lost op) van 14.30-15.00 uur 

een toelichting geeft op de geschiedenis van het Marineterrein, de huidige 

stand van zaken, de fasering en hoe de programmering van het gebied vorm 

heeft gekregen. Het Marineterrein Amsterdam wordt namelijk ontwikkeld op 

basis van kernwaarden, waar de huurders nu al waarde en richting geven. Na 

de toelichting van Tim fietsen we door naar het Marineterrein en werpen 

met hem een blik op deze waarde-ontwikkeling die volop gaande is op het 

terrein en in de oude gebouwen.  



 

15.45 – 16.00 uur Transfer per fiets van Marineterrein naar binnenstad  

16.00 – 17.45 uur Retailontwikkelingen in de binnenstad 

Voor vastgoedontwikkelingen op het gebied van retail gaan we naar de 

binnenstad. We brengen een bezoek aan het pand van de toekomstige 

Hudson’s Bay aan het Rokin (16.15 – 17.00 uur). Jaap Hoving (Rijnboutt) geeft 

er een presentatie over ontwerp en retailopgaven geïllustreerd met 

voorbeelden van retailontwikkelingen in Amsterdam Centrum, waaronder die 

van Hudson’s Bay. Aansluitend bezoeken we de Kalvertoren, die wordt 

herontwikkeld door Kroonenberg Groep en 3W real estate (17.15 – 18.00 

uur). 

 

18.00 – 18.30 uur  Transfer per fiets en pond naar Noord en inleveren fietsen 

18.30 – 20.00 uur Diner bij restaurant Tolhuistuin, gevestigd in de oude kantine van Shell.  

Voor de liefhebbers is er na afloop een bezoek mogelijk aan het 

uitkijkplatform van de ADAM Tower (op eigen gelegenheid).   

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Tolhuistuin.JPG

