Tarieven en voorzieningen
De Kleine Werf is te huur voor vele activiteiten, zoals
vergaderen, brainstormsessies, productpresentaties,
trainingen, workshops, private dinners, kleinschalige
evenementen en als trouwlocatie.
Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Huur vergaderruimte
• e 450 per dagdeel
• e 550 per dag
• e 650 per drie dagdelen

Vergaderarrangement - max. 26 personen
foto: Peter Elenbaas

• e 12,50 per persoon per dagdeel
• e 15,00 per persoon per dag
• e 17,50 per persoon per drie dagdelen
Het vergaderarrangement bestaat uit onbeperkt koffie
(cappuccino en espresso), verschillende soorten thee,
mineraalwater, jus d’orange, cantuccini (italiaans
amandelkoekje), stroopwafeltjes, spekkoek, chocolade,
goodies, en een grote schaal met fruit.

Recepties en presentaties - max. 40 personen
• e 750 per dagdeel
• e 1000 per twee dagdelen
• e 1250 per drie dagdelen
De ruimte van De Kleine Werf staat geheel tot uw beschikking en is naar uw eigen idee in te richten.

Prinseneiland 6
1013 LR Amsterdam
Telefoon 06 — 4303 3235
info@dekleinewerf.nl

Diners - max. 20 personen
• vanaf 19.00 uur tot 23.00 uur
• huur ruimte e 450 per dagdeel
• koffie, thee en mineraalwater e 7,50 per persoon

www.dekleinewerf.nl

Standaard voorzieningen
• Een kleine keuken
• Espresso-apparaat
• Bijzondere vergadertafels met comfortabele stoelen
• Vloerverwarming
• Terras aan het water
• Mogelijkheid om per boot van en naar de werf te komen
• Projectiescherm met afstandsbediening
• wifi

Extra voorzieningen
• Catering door Food for Thought Company
• Beamer en flipovers
• Parkeergarage Willemspoort ligt op 5 minuten lopen van
De Kleine Werf

Bereikbaarheid
Parkeergarage Willemspoort ligt op 5 minuten lopen van
De Kleine Werf
Het is mogelijk om per boot naar het Prinseneiland
te komen en aan te leggen bij De Kleine Werf
Verdere nformatie over bereikbaarheid en parkeren vindt u
op onze website: www.dekleinewerf.nl
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De Kleine Werf
De Kleine Werf is een unieke
locatie aan het water voor vele
activiteiten, zoals vergaderingen,
brainstormsessies, trainingen,
workshops, private dinners,
productpresentaties en kleinschalige evenementen in een
bijzondere omgeving.
Tevens is De Kleine Werf een
trouwlocatie (voor kleine
gezelschappen).
Deze oude gerestaureerde scheepstimmerwerf op het Prinseneiland
in het hartje van Amsterdam is nu een plek waar workshops en
conferenties kunnen worden gehouden in een 17e-eeuwse sfeer,
gecombineerd met alle comfort en faciliteiten van deze tijd.
Het is mogelijk met een boot aan te meren bij De Kleine Werf.

De geschiedenis van De Kleine Werf
De prachtige grote ramen en glazen deuren van De Kleine Werf
openen naar een terras, dat direct aan het water van de Bickersgracht is gelegen.
De Kleine Werf is vooral een inspirerende omgeving waar ideeën
tot rijping kunnen komen of waar gasten tijdens bijeenkomsten
aangenaam verrast zullen worden door de authentieke omgeving.

De Kleine Werf is een gerestaureerde, 200 jaar oude scheepswerf
op het Prinseneiland, in het oudste gedeelte van Amsterdam.
Het Prinseneiland maakt deel uit van de Westelijke Eilanden,
waartoe ook het Bickerseiland en het Realeneiland behoren.
Deze eilanden hebben een prominente rol gespeeld in de
ontwikkeling van Amsterdam tot wereldhandelscentrum in de
Gouden Eeuw.

Vóór 1600 bevond zich hier een stuk water dat diende als
‘Waal’: een afbakening van het IJ waar schepen aan in het
water geslagen palen konden afmeren.
Door de expanderende en florerende handel van Amsterdam
was in die periode grote behoefte aan nieuwe stukken land
voor houtopslag en pakhuizen. Hout was nodig voor de bouw
van huizen en vooral voor scheepsbouw. Delen grond achter
de ‘Waal’ werden drooggelegd. Er kwamen pakhuizen voor de
opslag van teer, pek, ansjovis, zout en haring. Verder kwamen
er houtopslagplaatsen, lijnbanen en vooral veel werven.
Kleine en grote. In deze periode werd er in Amsterdam bijna
een schip per dag gebouwd!
De Kleine Werf was tot aan het einde van de 18e eeuw een
pakhuis, waarna het eerst een timmerwerkplaats werd en
later een jachtwerf, gespecialiseerd in het bouwen van houten
schepen. De laatste scheepsbouwer was Hoyte van Hoytema,
die er van 1976 tot 2000 schepen bouwde en repareerde.
De eilanden oefenden niet alleen grote aantrekkingskracht
uit op handelaren en timmerlieden, ook kunstenaars lieten
zich al in de 19e eeuw door deze omgeving inspireren.
Schilders zoals Breitner en Maks hadden er hun ateliers en
Jacob Olie fotografeerde als eerste de rauwe schoonheid van
deze eilanden. De pakhuizen zijn inmiddels omgebouwd tot
appartementen, maar de sfeer van het dorp in de stad is
gebleven. Geen wonder dat in de lifestylebladen het eiland
het ‘Montmartre aan het IJ’ wordt genoemd.
Het Prinseneiland en De Kleine Werf inspireren en
stimuleren al 400 jaar mensen met een brede blik op de
wereld. Het is een broedplaats voor handelaren, kunstenaars
en vaklui. Creativiteit en ideeën krijgen hier vorm tussen
oude scheepshellingen, zwanen en ganzenkoppels.

