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Creatieve productiewijk

In het gemeentelijk rapport ‘Ruimte voor de econo-
mie van morgen’ (2018), is de gemeente op zoek 
gegaan naar een stedenbouwkundige typologie om 
productieve ruimte in de stad vroegtijdig te kunnen 
programmeren. Hier is de term ‘productiewijk’ ge-
boren. NDSM Oost is in dit rapport gekenmerkt als 
‘creatieve wijk’, terwijl gezien de historie en de maat 
van de gebouwen ‘creatieve productiewijk’ veel lo-
gischer zou zijn. 

Op dit moment zien we ook de uitdagingen in Ha-
merkwartier – wel getypeerd als productiewijk – om 
dit vorm te geven in een versnipperde aanpak met 
vele diverse eigenaren in het gebied. Zowel produc-
tiebedrijven als eigenaren als gemeente hebben 
twijfels hoe dit planologisch en ontwikkeltechnisch 
goed ingevuld kan worden. Logistiek gezien is het 
een uitdaging om bewonersstromen en productie-
stromen door elkaar te laten lopen. De driewieler 
naast de vrachtwagen als symboliek. De versprei-
ding van verschillende productie-units door de wijk 
heen wordt ook als contraproductief ervaren door 
de doelgroep zelf. De bedrijven clusteren graag 
vanwege	 efficiency	 in	 bedrijfsvoering	 en	wens	 tot	
nabijheid en communityvorming. Daarnaast vragen 
meerdere ondernemers van werkplaatsen zich af of 
6meter hoge  productieruimtes geschikt zijn in plin-
ten van woongebouwen, waar zowel sociaal als li-
beraal wonen in geprogrammeerd wordt. Weliswaar 
worden de productieve bedrijven schoner, veiliger 
en geluidsarmer, het droombeeld van een gemixt 
Meatpacking-achtig district is in een nieuwe ontwik-
keling wellicht een utopie. 

Clustering van productieve bedrijven

Dus gaan de geluiden op voor clustering van pro-
ductieve bedrijven in de stad. Op locaties die bin-
nenstedelijk zijn en ontsloten worden door het 
water, omdat volgens de bedrijven de logistieke 
uitdagingen bij uitstek via het water op gelost kan 
worden. Dit betekent niet dat we teruggaan naar 
monotone bedrijventerreinen. Enerzijds niet vanwe-
ge de kleinere schaal van de productieve ruimten, 
maar anderzijds niet vanwege het feit dat we het 
juist hebben over kennisintensieve, experimentele 
werkplaatsen, waarin de ontwikkeling van nieuwe 
technologie een grote rol speelt. Grotere seriema-
tige productieruimtes kunnen prima buiten de ring 
liggen, maar kleinere, ontwikkelachtige werkplaat-
sen juist niet. Deze zijn de bakermat voor innovatie, 
bieden een unieke werkgelegenheid en toegevoeg-
de waarde voor de stad, en hebben de aantrek-
kingskracht nodig voor jong talent. We hebben het 
hier over een campus achtige clustering van pro-
ductieve, creatieve bedrijven, waarvan de we de ty-
pologie als makersdistrict, of creatieve productieve 
wijk, met elkaar nog moeten uitvinden.

Creatief makersdistrict

Het onderzoek ‘Ruimte voor de economie van 
morgen’ toonde tevens aan dat de stad deze 
ruimte nodig heeft. We hebben het hier niet over 
startups in de wieg, maar over volwassen maak-
bedrijven, vaak wel actief op groeithema’s zoals 
circulair ontwerpen en bouwen, energiebespa-
ring, lokale energieopwekking, watermanage-
ment, verduurzaming scheepvaart, nieuwe mobi-
liteit en digital design & fabrication. Wij zien veel 
meer kansen voor een sterke productiewijk als al 
deze ondernemers gebundeld worden in een cre-
atief makersdistrict, en deze wijk ook mede met 
hun DNA vorm kunnen geven. 

NDSM was natuurlijk de grootste scheepswerf 
ter wereld. Vandaag de dag is het terrein met zijn 
monumentale oude productiegebouwen, monu-
mentale scheepshellingen, watergebondenheid 
en vrije ruige karakter gezegend om een dergelijk 
makersdistrict te worden. Maar alleen als hier een 
heldere keuze in gemaakt wordt. We kennen in 
het buitenland diverse voorbeeld zoals Hafencity 
Hamburg, waarbij van de geest van het gebied 
verloren is gegaan vanwege de keurige architec-
tuur en aangeharkte kantoor- en woongebouwen 
die de er zijn gekomen. 

NDSM Oost heeft de kans een stevige creatieve 
makerswijk te worden. Nu heeft het sporen, de 
geur daarvan, maar er ligt geen sterke visie, grid, 
plan, ontwikkelvisie en -verhaal. Deze denkrich-
ting vergt een nadrukkelijke keuze voor betaal-
baar werken. Want werkplaatsen en productieve 
ruimte kunnen een huur van 75-125 €/m2 opbren-
gen. Een onvoorwaardelijke keuze dus. Dit neemt 
niet weg dat er wel degelijk veel waarde gecreëerd 
kan worden. Als men de werkwijk echt een hoge 
dichtheid geeft en ook de hoogte opzoekt waar 
dat past. Of er wel of niet gewoond moet worden, 
door studenten of de werkende doelgroep zelf, is 
tevens een studie waard. Een levendigheid over-
dag en in de avond moet voorop staan.
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“Een korte geschiedenis van NDSM. ”

“Weten we dat in ons land nog, hoe belangrijk deze plek was? De vijf hel-
lingen, de ongekende omvang voor die tijd, de omvang van de schepen en 

de omvang van het achterland – Amsterdam-Noord, die braakliggende zomp 
die in een mum van tijd een wijk voor vele duizenden scheepsbouwarbei-

ders werd, met winkels en verenigingsleven en wat al niet?”
(Hans Goedkoop, geciteerd in lezing Tussen IJzer en Staal, 2016)

1894
Oprichting NSM op Oostenburg in Am-
sterdam Oost

De Nederlandsche Scheepsvaart Maat-
schappij (NSM) startte in 1894 op Oos-
tenburg in Amsterdam Oost, waar vroe-
ger VOC-schepen werden gebouwd. 
Nu met een doorstart voor moderne 
ijzeren schepen met mechanische aan-
drijving. De NSM was al snel zo suc-
cesvol dat ze moesten uitbreiden en 
vonden nieuw terrein aan de oostelijke 
IJ-oever in Noord in 1926.

1926 
NSM naar oostelijke IJ-oever in noord

1920
NDM naar westelijke IJ-oever in noord

In 1920 werd de Nederlandse Dok 
Maatschappij (NDM) opgericht aan de 
westelijke IJ-oever in Noord. In de ja-
ren 50/60 was scheepsbouw een van 

de belangrijkste industrieën van Neder-
land. Beide bedrijven waren succesvol 
en wilden groeien om een blok te vor-
men tegen de concurrent in Rotterdam. 
De enige uitbreidingsmogelijkheid was 
het terrein tussen de NSM en NDM, zo 
werden de partijen gedwongen om met 
elkaar aan tafel te zitten. Voor WOII 
begonnen de fusiegesprekken, maar 
pas na de oorlog in 1964 fuseerden de 
NSM en NDM tot de Nederlandse Dok 
en Scheepvaart Maatschappij (NDSM). 
De NDSM nam samen 2 km IJ-oever in 
beslag, met in totaal 8 hellingen en 3 
dokken (later nog een dok erbij).

1964 
Fuseerden de NSM (Oost) en de NDM 
(West)  naar NDSM

1953-1967 
marineschepen en mammoettankers

1950-1960
‘Gouden jaren’ NDSM
- grootste en modernste scheepswer-
ven ter wereld
- innovatie die in die tijd werd ontwik-
keld, wordt nog steeds gebruikt in de 
huidige scheepsbouw
- vergelijking met een stad: schaal, 
hoogte, sociale structuur
- familiebedrijven, trots en saamhorig-
heid

1955 
Cornelis Vervolme de Verenigde 
Scheepswerven NV > fusie met NDSM
1971 
opnieuw fusie met Rijn-Schelde Machi-
nefabrieken (zelf ook weer een fusie-
product) en Scheepswerven NV > RSV

In 1955 in Rotterdam startte Cornelis 
Vervolme de Verenigde Scheepswer-
ven NV met de ambitie de grootste en 
modernste scheepswerf van Europa te 
worden. Vervolme wilde perse groei-
en en concurreren met de gevestigde 
Maas Club die niets van hem moesten 
hebben. Vervolme stapte naar de bank 
maar had een kredietgarantie nodig 
van de overheid. Die kreeg hij onder 
voorwaarde dat hij zou fuseren met 
de inmiddels verliesdraaiende NDSM. 
Door de NDSM werd dit gezien als uit-
schakeling van concurrentie. Vervolme 
onderschatte de benodigde knowhow 
en arbeidsinzet die nodig is binnen de 
industrie en ging bijna ten onder. De 
loyaliteit was weg en daarmee de ar-
beidsinzet. Mensen van verschillende 
bedrijven wilden niet samenwerken 
en werkten daarom om en om op het 
schip. In 1971 dwong de overheid op-
nieuw een fusie af met Rijn-Schelde 
Machinefarbrieken (zelf ook weer een 
fusieproduct) en Scheepswerven NV, 
dit werd de RSV.

1974 
Werd de laatste mammoettanker ooit 
gebouwd in Amsterdam-Noord, de 
“Schelderix” geannuleerd en op eigen 
rekening afgemaakt

Scheepsbouw werd vanaf dat moment 
bestuurd door de politiek. De RSV was 
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eerst winstgevend. De concurrentie 
in Japan en Zuid-Korea bleef echter 
groeien en er kwam een tweede olie-
crisis in 1973. In 1974 werd de laat-
ste mammoettanker ooit gebouwd in 
Amsterdam-Noord, de “Schelderix” ge-
annuleerd en op eigen rekening afge-
maakt, met een verlies van 200 miljoen. 
Ditmaal werden er andere bronnen van 
inkomsten	 gezocht;	 raffinaderijen	 voor	
Shell en Esso, onderdelen van sluizen 
en  bruggen, kolengraafmachines, kern-
energie, etc. Maar ook dit mocht niet 
baten. Het werd een miljoenenstrop en 
politiek gevoelige en strafbare feiten in 
het buitenland werden in de doofpot ge-
stopt. De overheid bleef geld pompen 
in de RSV om de werkgelegenheid te 
redden, maar dit bleek geen duurzame 
oplossing. In 1983 ging de RSV ten on-
der en na een kortstondige reddingspo-
ging ging de NDSM in 1984 ook failliet. 

De omstreden en bizarre ondergang 
leidde ertoe dat voor het eerst in 25 
jaar in Nederland een parlementaire 
enquête werd gehouden. Onder leiding 
van minister Cees van Dijk werd dit een 
enorm televisie spektakel, het zoge-
naamde “RSV-drama”. Het Nederland-
se volk kreeg voor het eerst een kijkje 
in de Haagse politiek. En met de RVS 
ging de industriepolitiek ten onder. De 
tijd van interventies en overheidssteun 
was voorbij.

1984 
NDSM (nieuwe NSM) failliet

Het faillissement had ook enorme so-
ciale gevolgen. Na 20, 30 en 40 jaren 
trouwe dienst kwamen werknemers 
op straat te staan, vaak meerdere ge-
neraties tegelijk, hele families in een 
keer	getroffen.	Door	het	specialistische	
werk en de dalende economie kon men 
moeilijk ergens anders werk vinden. 
Dit leidde tot grote sociale problemen; 
drankmisbruik, gestrande huwelijken, 
psychische problemen etc. Er waren 
nog geen sociale vangnetten.

1987 
NDSM west werd in gebruik genomen 
door verschillende scheepsreparatie-
bedrijven

1993 
De vier gegraven dokken op het weste-
lijke deel van de NDSM werden vanaf 
1987 in gebruik genomen door verschil-
lende scheepsreparatiebedrijven. De 
leegstaande gebouwen op het ooste-
lijke deel van het NDSM-terrein werden 
na verloop van tijd gekraakt. In 1993 
trokken kunstenaars in de ruimtes onder 
de hellingen en in de loodsen die huur-
contracten regelden met het Ontwikke-
lingsbedrijf van de Gemeente (OGA). 
Er ontstond een spontane ontwikkeling 
van een creatieve broedplaats met be-
taalbare woon- en werkruimte voor kun-
stenaars en ambachtslieden. Uit deze 
eerste creatievelingen kwamen de pi-
oniers van de Dogtroep voort, makers 
van absurdistisch locatietheater die de 
wereld in korte tijd veroverde met 250 
voorstellingen in ruim 30 jaar. De voor-
stellingen waren interdisciplinair, expe-
rimenteel  en kenmerkten zich door het 
gebruik van ruwe materialen, inventieve 

grootse constructies en een landschap-
pelijke setting - rondom het publiek.

2000 
In 2000 kwam er meer invloed van ge-
meentelijk beleid en werd er een com-
petitie uitgeschreven door Stadsdeel 
Noord voor de invulling van de van het 
oostelijke deel van de NDSM. Eva de 
Klerk won en ontwikkelde vanuit Stich-
ting Kinetisch Noord, onder andere de 
Kunststad en Skatepark Amsterdam. 
In 2014 werden de grote scheepsloods 
aan de stichting overgedragen en ont-
fermde de gemeente zich over de grote 
hellingen.

Quote titel: Hans Goedkoop uit de lezing Tus-
sen IJzer en Staal, 70 jaar NDSM op 17 april 
2016 bij Nieuw Dakota.
Bron tekst: diverse publicaties van Stichting 
NDSM Herleeft.
Foto’s: Stadsarchief Amsterdam
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Foto: Stadsarchief Amsterdam
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Functiemixkaart Amsterdam
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Verdwijnen van de maakindustrie uit de stad
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Binnenstedelijke werklocaties zijn decen-
nia lang verwaarloosd in ons land. Binnen-
stedelijke bedrijvigheid werd altijd al bij gro-
tere ruimtebehoefte of bij ervaren overlast 
verplaatst naar de buitenkant van het ste-
delijk gebied. In zekere zin was de aan het 
water gebonden scheepsbouw in Amster-
dam-Noord  een variant op die uitplaatsing, 
zij het ingegeven door de locatie aan het IJ. 
Wat verder van het stadshart, maar toch in 
Amsterdam. Met een belangrijke aantrek-
kende werking op de arbeidende bevolking 
die zich in Noord vestigde, dicht bij het 
werk. En met een werkgelegenheidsuit-
straling tot ver in de Kop van Noord- Hol-
land.  Bij het sluiten van de NDSM-werf in 
1984 verdween een massa werk. Het ge-
bied ontwikkelde zich langzamerhand tot 
een vrijplaats voor kunst en cultuur, een 
rustpunt in het stedelijk weefsel. Maar al-
tijd bleven ook restanten van de aan de 
scheepsbouw gekoppelde activiteiten hun 
bestaansrecht houden. Bedrijfjes gericht 
op metaalbewerking en werktuigbouw 
bewezen in toenemende mate toekomst-
waarde te hebben. Inmiddels worden er 
weer jachten gebouwd en gerepareerd, 
wordt er op zeer hoogwaardige wijze staal 
en hout bewerkt. 

Amsterdam neemt in de diensten-, informa-
tie- en designmaatschappij, die zo kenmer-
kend is voor alle grootstedelijke agglome-
raties in de Westerse wereld, traditioneel 
een vooraanstaande plaats in.  Het belang 
van	de	financiële	sector	 in	de	 ruimste	zin	
dus inclusief beurswezen, handelskanto-
ren, bedrijfsmaken research op velerlei ter-
rein is de Amsterdamse regio een goede 
vestigingsplaats. Reclame, mode, design  
en media, het zijn gebieden die qua werk-
gelegenheid misschien niches vormen, 
maar in kwalitatieve zin zijn ze van groot 
belang voor de aantrekkelijkheid van de 
stad. Het levert voortdurend nieuwe stro-

mingen, nieuwe initiatieven en  veelsoor-
tige werkgelegenheid op. 

Maar wat in Amsterdam en eigenlijk in ons 
hele land lange tijd onder steeds grotere 
druk is komen te staan is het ambacht. Het 
ambacht als beroepsuitoefening van vaklie-
den met bijzondere vaardigheden. Mensen 
die met hun handen en hun hoofd dingen 
kunnen maken. Vaak, maar niet altijd in re-
latie tot de kunsten. Glasblazen en het gie-
ten van beelden zijn daarvan voorbeelden. 
Maar evenzeer gaat het om hoogwaardige 
hout- en metaalbewerking, orthopedische 
schoenen maken en dakdekker of hoef-
smid zijn. Wat nu valt waar te nemen is, dat 
jongere mensen weer meer belangstelling 
krijgen voor dergelijke ambachten (Trouw 
22-3-2020 : Ambachten zijn terug van weg-
geweest). En  wat eveneens opvalt  is dat 
die ambachtelijke vaardigheden steeds 
beter combineerbaar zijn met de kennis 
van en ontwikkelingen in de designwereld. 
Lange tijd is ambachtelijk handwerk  ver-
plaatst naar lage lonen-landen. Maar in 
toenemende mate zien we het belang van 
de onderlinge nabijheid van ontwerpers en 
makers. 

Dit was op landelijk niveau al eerder de ba-
sis voor initiatieven om die ambachtelijke 
vaardigheden weer op te nemen in curricu-
la voor mbo-scholen.  Tegelijkertijd worden 
beroepen, die in de samenleving onmis-
baar zijn, soms niettemin bedreigd. Vooral 
omdat er te weinig aandacht voor is. Denk 
aan de betonstaalwerker, zegt Jacco Von-
hof, voorzitter MKB Nederland. Zonder die 
man wordt er geen brug meer gebouwd. En 
zo zijn er meer vakgebieden gebaseerd op 
ambachtelijke kennis en vaardigheden. We 
zien daarbij steeds meer een relatie tussen  
ontwikkelaars, innovatoren, kunstenaars 
en ambachtelijke vaklieden. 

Amsterdam kent geen vergelijkbare broed-
plaatsen gericht op moderne toepassingen 
met behoud van oude vaardigheden en 
ambachtelijk werken. Terwijl er maatschap-
pelijk sprake is van een revival die grote 
kansen biedt voor jongeren die met hun 
handen willen werken.  Het resterende 
NDSM-terrein biedt Amsterdam de gele-
genheid om binnen de Noordvleugel van 
de Randstad, als onderdeel van het ste-
delijk weefsel een geweldige mogelijkheid 
om het toekomstgerichte focusgebied te 
worden. Met als basis de bedrijvigheid die 
er zich inmiddels heeft gevestigd. Met een 
sterke relatie met het arbeidspotentiëel van 
Noord, met de mogelijkheid van opleidings-
trajecten voor vaklieden in samenwerking 
met scholingsinstellingen en ondernemin-
gen. Het is zeker, dat hiervoor ook op lan-
delijk niveau belangstelling bestaat.

Dergelijke kansen doen zich niet zo vaak 
voor. Als ze worden gemist, dan ligt de oor-
zaak daarvan in het algemeen in het onvol-
doende betrekken van ondernemers in het 
gebied en in het niet willen investeren in 
maatwerkoplossingen (F.Faber: De rol van 
de gemeente bij herstructurering van bin-
nenstedelijke werklocaties, 2010).  

“Met een werkgelegenheidsuitstraling tot ver 
in de Kop van Noord- Holland. ”

Planoloog	Albertjan	Peters	over	de	sociale	geografie	van	NDSM

Foto: Annina Romita
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Foto: Stadsarchief Amsterdam
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• Circulaire, duurzame productie
• Nieuwe enerie oplossingen
•  Voedselproductie in de stad.
•  Robotisering, 3Dprint & automatisering.
•  Digitaal ontwerpen & file2factory.
•  Duurzame mode productie.
•  Innovatieve stadslogistiek.
•  Materialen van de toekomst. “Een open omgeving voor innovatieve makers ”



25Maakstad op NDSM

“Een open omgeving voor innovatieve makers ”
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Het plan voor ongeveer 50.000 m² bedrijfsruimte op het 
NDSM-oost terrein bestaat uit gestapelde bedrijfsruimte in 
een orthogonaal grid in hoge dichtheid. De insteek is geko-
zen om zeer gevarieerde architectuur mogelijk te maken bin-
nen kwadranten van ongeveer 28x28 meter. Elk kwadrant 
kan zijn eigen morfologie krijgen. Er wordt gestreefd naar 
een grote variatie, gebaseerd op traditionele industriële ar-
chitectuur. Dit orthogonale grid is gekozen vanwege de ver-
wantschap met de orthogonale wijze waarop de werf haar 
hellingen en gebouwen oriënteerde; een zakelijke pragmati-
sche wijze van organiseren, gestuurd door het bedrijfsproces 
en de lineaire organisatie daarvan. 

Omdat deze oever van het IJ al zo lang een industriële uit-
straling heeft en de identiteit van het NDSM terrein geheel 
gerelateerd is aan dat industriële verleden hebben we ge-
zocht naar een continuïteit in het beeld aan de oever van 
het IJ. We zijn van mening dat op deze plek een nadrukkelijk 
kleinschalig	industrieel	profiel	passend	is.	De	contouren	van	
de wisselende daklandschappen zorgen voor een aange-
naam, divers en genuanceerd stadsbeeld.

Dit plan probeert ook een verhaal te vertellen over het aanko-
men met de pont vanaf CS. Het plan heeft een maat die deze 
plek aan de oever van het IJ betekenis kan geven als een 
iconische uitspraak in stedenbouwkundige zin. Inmiddels zijn 
enorme woningbouwcomplexen ontstaan op NDSM-west en 
de dichtheid zal er nog verder opgevoerd worden. Het al-
gemene beeld langs de IJ-oevers ter plekke zou dan volle-
dig worden beheerst door appartementenbouw in soms wel 
12 bouwlagen. Door nadrukkelijk een stedenbouwkundige 
invulling te zoeken die sterk contrasteert met deze woning-

bouw en in haar uitstraling geen twijfel laat bestaan over het 
‘werkkarakter’, denken we recht te doen aan het gebruik en 
het karakter van deze plek.
Dit plan is gemaakt om middelgrote en kleine ondernemin-
gen in de maakindustrie een vestigingslocatie te geven in 
de stad. De keuze om dat te doen in de stedelijke omgeving 
van Amsterdam is zeer bewust gekozen. We bouwen deze 
panden om bedrijven uit Noord de kans te geven in de stad 
te produceren waar haar personeel woont. In Noord is een 
groot potentieel aan jonge mensen dat een vak wil uitoefe-
nen en dat graag wil doen in de nabije omgeving. De plekken 
voor bedrijven in de stad worden steeds schaarser en dat 
betekent dat productiefaciliteiten naar de provincie verhui-
zen. Dat achten we een slechte zaak, we vinden dat de stad 
een autarkische houding moet innemen en niet alleen voor 
wonen ruimte moet houden maar ook bedrijvigheid moet fa-
ciliteren.
Het plan is opgezet om de bedrijven de kans te geven opti-
maal	van	elkaars	nabijheid	te	kunnen	profiteren.	Daarom	zijn	
er kraanbanen aangelegd tussen de clusters en is de ligging 
aan de haven van een goede infrastructuur voorzien.

Zo ontstaat op NDSM-oost een omgeving die wordt beheerst 
door drie belangrijke identiteiten: de grote gebouwen die een 
culturele bestemming hebben, het hotel en de kantoren, een 
omgeving om te kunnen ontspannen die kan worden gerea-
liseerd op en rondom de hellingen met sporten, zwemgele-
genheden, een groot park dat wordt gesitueerd in het water 
en rond restaurant Pllek. Dan de derde: het makersland-
schap van Made up North. 

Het makerslandschap ligt strategisch op de kop van het 

“Dit plan is gemaakt om middelgrote en 
kleine ondernemingen in de maakindustrie 
een vestigingslocatie te geven in de stad. ”

Architect Harry Abels met een ruimtelijke onderbouwing
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‘Mijn vader in 1970 in zijn werkplaats.’ 

NDSM terrein. Er ontstaat een mooie werkboulevard  aan 
de westzijde van het IJ en een parkkant aan de zuidzijde. 
Aan de oostkant opent het terrein zich ruim en open als ont-
spanningslandschap met een open stadszwembad en een 
sportfaciliteit op en rondom de bestaande twee monumen-
tale hellingen.

Ontsluiting
Het gebied is van nature goed ontsloten voor zwaarder ver-
keer. Noord is ingericht met een goede infrastructuur van 
wegen die geschikt zijn voor alle verkeer. Vanaf het IJ is de 
ligging aan de meest duurzame haven van Amsterdam een 
belangrijk voordeel. Vanuit deze haven kan nagenoeg alles 
gemakkelijk vervoerd worden. De groei van vervoer over wa-
ter in de stad sluit mooi aan bij deze ligging aan de belang-
rijkste waterweg.
Werknemers kunnen erg gemakkelijk het gebied bereiken 
met de pont en de bus. Vanuit heel Noord is de werf zeer 
eenvoudig	op	fietsafstand	te	bereiken.	

Gebruiksmogelijkheden voor maakindustrie
Omdat het gebied is gesitueerd op de bestaande werf is een 
goed klimaat voor maakindustrie mogelijk. De toelaatbaar-
heid van bedrijven tot in een categorie 3.1 is mogelijk bin-
nen de bestaande geluidscontouren. De woningbouw staat 
op voldoende afstand. Omdat het gebied volledig gebruikt 
wordt door dezelfde functionaliteit, bedrijven voor de maak-
industrie, is er geen risico van op elkaar belemmerende func-
tionaliteiten.

Bouwhoogte
De panden worden gebouwd als gestapelde bedrijfsgebou-

wen met een grote verdiepingshoogte. Daarmee komt de ge-
middelde bouwhoogte op ongeveer 20 meter.

Architectuur
Het beeldkwaliteitsplan voor het gebied is gebaseerd op een 
zeer	 gedifferentieerd	 architectonisch	 beeld,	 samengesteld	
uit het idioom van bedrijfsgebouwen uit de 50-er jaren met 
verschillende dakvormen. De kleinschaligheid wordt bena-
drukt door de schaal van de gebouwen. Elk cluster kan zijn 
volstrekt eigen identiteit bereiken door zijn eigen architec-
tuur.

Groen
Het groen in de omgeving wordt geconcentreerd aan de 
zuidzijde waar een nieuw park wordt aangelegd in het IJ. 
Aan de oostzijde wordt een ontspanningsomgeving gereali-
seerd met zwemgelegenheid, sportfaciliteiten en veel groen. 
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“Het beeldkwaliteitsplan voor het gebied 
is gebaseerd op een zeer gedifferentieerd 

architectonisch beeld, samengesteld uit het 
idioom van bedrijfsgebouwen uit de 50-er jaren 

met verschillende dakvormen. ”
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De Werf

Kraanspoor
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feraldakraan

Pllek

Noorderlicht

Woodies at Berlin

Hotel | Greenpeace | Redbull

IJ-Hallen

IJ-Kantine
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Richting van bestaande gebouwen 
gebruiken als referentie voor het grid en 

zichtlijnen

Verbinding met groenen scheg maken door  
groene oevers.

Ruimte voor open programmering Het organisch laten groeien van hoge 
functiemix werken & maken
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Kensinger Hunters Point, Queens, New York City 

Domino Park, Brooklyn, New York City
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10m

10m

15m

10m

10m

10m

10m

Stedenbouwkundige opzet
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10m

1-m

15m

10m

10m

10m

10m

Totaal grondoppervlak 21.200 m2
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Voorbeelden van bedrijfsgebouwen uit de 50-er jaren met verschillende dakvormen.
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FRAC, Dunkerque, Lacaton & Vassal, kunstgallerie en archief

Fabriek van Melle, Rotteram, A Bordon &L.A Cysouw

De Oostenrijkse Fezfabrieken, Gloggnitz, Dipl.-architect Carl Appel
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De Oostenrijkse Fezfabrieken, Gloggnitz, Dipl.-architect Carl Appel
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Made up North

WAT

Made p North is een Stichting die 
zich inzet voor een creatieve pro-
ductiewijk op NDSM Oost, waar-
bij meester vakbedrijven en leer-
scholen centraal staan vanuit de 
geest van het maritieme karakter 
van vroeger.  

 

DOEL

Made up North wil op NDSM Oost 
een creatief makersdistrict van in-
ternationale allure realiseren. Een 
innovatieve ‘productiewijk’, waar 
de maakindustrie niet weggaat 
maar juist op vernieuwende wijze 
terugkomt. Een wijk waar plaats is 
voor meester vakbedrijven, inno-
vatieve makers, vakscholing voor 
jongeren in combinatie met kunst, 
cultuur en creatieve programme-
ring. 

 

WIE

Made up North werkt met vrijwil-
ligers die zich verbinden aan het 
initiatief. We noemen ze geksche-
rend ook wel lijstduwers. Per fase 
zijn er nieuwe mensen die het 
stokje overnemen. Op dit moment 
werken de volgende mensen ach-
ter de schermen mee aan de rea-
lisatie van het plan. Daarvoor zijn 
we ze super dankbaar.

Ester Way & Huib Koel
Scheepsbouw & Interieur 
WoodiesAtBerlin
Oprichters Made up North

Nina Kater
Abels & Partners
Architect

Albertjan Peters
Planoloog & sociaal geo-
graaf
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Marlon Huysmans
Stadsontwikkelaar
Oprichter Made up North

Harry Abels
Abels & Partners
Architect

Coby van Bekkum
Oud-stadsdeelvoorzitter 
Amsterdam Noord & 
ambassadeur van Made 
up North

Oep Schilling
Fiction Factory, innova-
tief maakbedrijf in NDSM-
West  & ambassadeur van 
Made up North

Irene Ruigrok van der 
Werve
Timmerella op NDSM 
en student Rietveld aca-
demie
Beeldmaker voor Made 
up North

Tomas Dulfer
Tomas Dulfer Productions
Film/media
Filmt makers & proces 
van Made up North
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