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VOORWOORD 
 
Dit essay is opgesteld in opdracht van Stichting Made up North. Deze Stichting zet zich in voor een 
creatieve productiewijk op NDSM Oost. Een innovatieve ‘productiewijk’, waar de maakindustrie niet 
weggaat maar juist op vernieuwende wijze terugkomt. Een wijk waar plaats is voor kleinschalige of 
middelgrote productie, voor meester-vakbedrijven, innovatieve makers, vakscholing voor jongeren 
en dat in combinatie met kunst, cultuur en creatieve programmering. NDSM Oost heeft de kans een 
stevige creatieve makerswijk te worden. Nu heeft het de sporen, de geur daarvan, maar er ligt nog 
geen sterke ontwikkelvisie en zeker geen verhaal met een onvoorwaardelijke keuze voor betaalbaar 
werken. Want werkplaatsen en productieve ruimte kunnen een huur van € 75-125 /m2 opbrengen 
om renderend te kunnen werken. Een gezonde, divers gestructureerde stad heeft ook deze 
maakbedrijven nodig, maar er wordt nu nog niet gestuurd met een vernieuwende visie.  
 
Daarom hebben wij de wetenschap om reflectie gevraagd en geografen Prof.dr. Gert-Jan Hospers 
(hoogleraar aan de Radboud Universiteit) en Dr. Piet Renooy (verbonden aan de UvA Academy) 
gevraagd om onze hypothese te toetsen aan een actuele, sociaal-geografische analyse van de 
toekomst van Amsterdam. We hebben ze gevraagd ons pleidooi voor kleine productiebedrijven en de 
mbo-economie te onderzoeken aan de hand van de laatste inzichten en vanuit een sociaal-geogra-
fisch perspectief op Amsterdam. Dit hebben we gedaan om onze eigen aannames en om onze visie te 
toetsen. We wensen daarmee een nog beter onderbouwd pleidooi ter tafel te brengen.  
 
Wij willen de onderzoekers danken voor hun heldere visie, de praktische handvaten voor beleid en 
voor de klare taal waarin het geschreven is. Wij willen op basis van onderzoek en experiment verder 
bouwen, in samenwerking met de gemeente, om deze toekomstvisie van het NDSM Oost-gebied te 
realiseren. NDSM was de grootste scheepswerf ter wereld. Vandaag de dag is het terrein met zijn 
oude productiegebouwen, monumentale scheepshellingen, watergebondenheid en vrije ruige 
karakter bij uitstek de plek om een vernieuwend en creatief makersdistrict te worden. Dat kan alleen 
als hierin innovatieve, heldere keuzes  gemaakt worden en we samen een visie durven te 
ontwikkelen voor de toekomst. Vandaag de dag speelt er een actueel onderzoek voor verdere 
vergroening van het monumentale terrein van NDSM Oost. Wat ons betreft kan dit prima samengaan 
met de plannen voor een creatieve productiewijk – ze vullen elkaar juist aan.  
 
namens Made up North, 
 
Huib Koel, Scheepsbouwer | WoodiesAtBerlin, oprichter van Made up North 
Marlon Huysmans, Stadsontwikkelaar | Fabuleux Destin, oprichter van Made up North 
Harry Abels, Architect | Abels & Partners & ambassadeur van Made up North 
Oep Schilling, Maakbedrijf in NDSM West | Fiction Factory & ambassadeur van Made up North 
Coby van Berkum, Oud-stadsdeelvoorzitter Amsterdam Noord & ambassadeur van Made up North  
 
www.madeupnorth.nl 
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Managementsamenvatting 

 
Eeuwenlang was de haven het middelpunt van de Amsterdamse economie. Al in de 16de eeuw 

werd er gezwoegd op scheepswerven, lijnbanen en houtzagerijen. Timmerlieden, touwslagers en 

zeilmakers waren gewaardeerde ambachtslieden. Amsterdam stond destijds aan de vooravond 

van een periode van grote economische voorspoed. Tussen toen en nu zijn er bijna vijf eeuwen 

verstreken. Maar het verleden van Amsterdam als stad van haven, handel en handwerk is nog 

altijd tastbaar. Neem het NDSM-terrein: op deze stoere plek getuigen de loodsen, bolders en 

kranen van het roemrijke nautische verleden van Amsterdam. Om het terrein heen verrijzen 

moderne appartementengebouwen, zoals overal langs de IJ-oevers. Is dat ook de toekomst van 

NDSM Oost, de entree van het NDSM-terrein? Of is er meer mogelijk?  

De coronacrisis heeft een abrupt einde gemaakt aan decennia van bijna ongebreidelde 

Amsterdamse groei. De ‘triomf van de stad’, zoals econoom Ed Glaeser het in 2011 noemde, heeft 

een deuk gekregen. Maar al voor de coronacrisis vertoonde die triomf lelijke kanten; voor 

gewone Amsterdammers was er bijna geen plaats meer, in de stad wonen werd te duur. Het 

centrum werd overlopen door toeristen en buitenlands kapitaal veroverde de stad. Geograaf 

Floor Milikowski vroeg zich in haar boek terecht af van wie de stad is, terwijl stadsgoeroe 

Richard Florida sprak over winner takes it all-urbanism. Met corona als noodrem ligt er een kans 

voor Amsterdam om de berg aan plannen voor de stad te herijken, of het nu gaat om Koers2025 

of de bedrijvenstrategie. Voor de toekomst zijn vier filters relevant. 

Ten eerste, ga in Amsterdam meer uit van ‘gewortelde stedelijkheid’, zoals Frank van den 

Beuken, programmamanager omgevingsvisie, het noemt. Gewortelde stedelijkheid bouwt voort 

op de ontstaansgeschiedenis van de stad, met andere woorden: locatiespecifiek en verbonden 

met lokale gemeenschappen. Voor inwoners draagt die worteling bij aan leefbaarheid en het 

gevoel ergens bij te horen. De gewortelde stad staat tegenover de generieke stad, de stad van de 

woontorens die je overal tegenkomt, van Frankfurt tot Milaan. Ten tweede, zorg voor een meer 

inclusieve stad. Zeker, ‘inclusief’ is een modieus begrip, maar daarom niet minder betekenisvol. 

Creëer woningen en werk voor die groepen in de stad die niet direct profiteren van de superstar 

city-ontwikkelingen. Denk aan activiteiten waar mbo-ers hun talenten in kwijt kunnen, banen 

die bijvoorbeeld aansluiten bij veel schoolverlaters in Amsterdam-Noord. Ten derde: maak werk 

van de donut-filosofie van econoom Kate Raworth die is omarmd door de stad. Een heel concrete 

invulling van de Amsterdamse donut ontbreekt nog, maar het appelleert aan een nieuw en 

robuust systeem met een positieve impact op mens en milieu, zeg maar een meer sociale en 

duurzame economie. Laat je inspireren door het lokale kringloopdenken en breng productie, 

consumptie, hergebruik en wonen zoveel mogelijk op één plek samen. Dat zorgt voor banen en 

draagt tegelijkertijd bij aan de vergroening van de stad. Ten slotte, verwant aan het donut-

denken: de-globaliseer. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk hoe afhankelijk landen, regio’s 

en steden zijn geworden van mondiale handelsstromen en kwetsbare productieketens. Kan het 

niet een tandje minder? Moeten we echt alles importeren? Durf op lokale schaal weer dingen zelf 

te gaan maken, op plekken die zich daar vanouds goed voor lenen. 

Wat is de toekomst van Amsterdam als je de filters van de gewortelde stedelijkheid, inclusieve 

stad, donuteconomie en de-globalisering over de beleidsplannen legt? In elk geval levert het een 

andere stad op dan we tot nu toe gewend zijn. Waarom zouden we niet delen van Amsterdam 

volgens deze nieuw principes herontwikkelen, al was het maar om te ontdekken wat werkt en 
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wat niet. In onze ogen is het NDSM Oost-terrein daarvoor een uitgelezen plek. We maken ons 

hard voor het behoud van het maakverleden van het gebied. We roepen op om de ambachtelijke 

wortels van NDSM Oost te eerbiedigen en nieuw leven in te blazen: een plek waar de hamer 

weer is te horen, de 3D-printer zoemt en transport over water plaatsvindt. Een plek waar de 

ambachten weer tot volle wasdom komen en waar de mbo-er uit Noord aan de slag kan. En een 

plek – zoals dat hoort in een ambachtelijke omgeving – waar ook gewoond wordt. NDSM Oost als 

een gewortelde, productieve, groene en gemengde Amsterdamse wijk, kortom, omringd door het 

voor de stad zo kenmerkende water. NDSM Oost moet terug naar de toekomst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocredits: De foto’s op p. 5, 10 en 17 komen van Wikimedia Commons en/of Flickr.com en 

hebben als bron Amsterdam Museum Collectie online (p. 5), Nationaal Archief (p. 10) en Luxbao 

(p. 17). De artist impression op p. 19 is van Abels & Partners Architecten. De overige foto’s zijn 

gemaakt door Piet Renooy. 
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1. Inleiding: terug naar Amsterdam 1538 

De oudste kaart van Amsterdam die bekend is dateert uit 1538. Op deze fraaie 

vogelvluchtkaart schetst Cornelis Anthonisz het havenfront met daarachter de stad en 

haar ommeland. Enige jaren later, in 1544, levert Anthonisz een houtsnedekaart met nog 

meer details op. Daarin heeft hij behalve voor de haven en het water ook veel aandacht 

voor de overige bedrijvigheid in Amsterdam. Zo zien we de stapels hout liggen langs de 

Nieuwezijds Houttuinen (de latere Nieuwendijk), klaar om verhandeld en verscheept te 

worden. Voor de huizen langs de kades staan kleine werkplaatsen of loodsen, waarin 

wonen en werken worden gecombineerd.  

Maar het stedelijke hart is de haven met alle bedrijvigheid die daarbij hoort. Prominent 

schildert Anthonisz aan de oostzijde van Amsterdam de Lastage met z’n scheepswerven, 

lijnbanen en houtzagerijen. Ook is op het schilderij uit 1544 een hijskraan zichtbaar, bij 

de Schreierstoren. Niet alleen in de handel en scheepvaart, maar ook in de bouw en 

reparatie van schepen vinden veel bewoners werk. Timmerlieden, touwslagers en 

zeilmakers zijn gewaardeerde ambachtslieden. De stad Amsterdam staat aan de 

vooravond van een periode van grote economische voorspoed. 

Tussen Anthonisz en nu zijn er bijna vijf eeuwen verstreken. Maar het verleden van 

Amsterdam als stad van haven, handel en handwerk is nog altijd tastbaar. Daarvoor 

moeten we naar het NDSM-terrein, op maar een kwartiertje met de pont vanaf 

Amsterdam CS. Op deze unieke en stoere plek getuigen de loodsen, bolders en kranen 

van het roemrijke nautische verleden van Amsterdam. Om het terrein heen verrijzen 

moderne appartementengebouwen, zoals overal langs de oever van het IJ. Is dat ook de 

toekomst van NDSM Oost, de entree van het NDSM-terrein? Of is er meer mogelijk? In dit 

essay pleiten we aan de hand van inzichten uit de sociale en economische geografie voor 

behoud van het maakverleden van het gebied. We roepen op om de ambachtelijke 

wortels van de plek te eerbiedigen en nieuw leven in te blazen: een plek waar de hamer 

weer is te horen, de 3D-printer zoemt en duurzaam transport over water plaatsvindt. 

Een plek waar de ambachten weer tot volle wasdom komen en waar de mbo-er uit 
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Noord aan de slag kan. En een plek – zoals dat hoort in een ambachtelijke omgeving – 

waar ook gewoond wordt. Een gewortelde, productieve, groene en gemengde 

Amsterdamse wijk, kortom, omringd door het voor de stad zo kenmerkende water. 

 

2. Amsterdam van ambacht naar diensten  

Haven, handel en handwerk zijn lange tijd de kurken waarop de Amsterdamse economie 

drijft. Na de aanleg van de Oostelijke eilanden wordt de Lastage – op het beeld van 

Antonisz redelijk centraal gelegen – verder naar het oosten van de stad geplaatst. Daar 

kan de nautische bedrijvigheid zich verder ontwikkelen. Op deze plek wordt in 1894 de 

Nederlandse Scheepsbouwmaatschappij (NSM) opgericht. In 1946 fuseert de NSM met 

de Nederlandse Dokmaatschappij (NDM) tot de NDSM. Het nieuwe bedrijf vestigt zich 

aan de noordkant van het IJ, net als de haven. De NDSM floreert en voert in het midden 

van de vorige eeuw tal van succesvolle bouw- en reparatieprojecten in de scheepvaart 

uit. Aan de noordzijde van het IJ en het Noordzeekanaal vestigt zich nog veel meer 

havengerelateerde bedrijvigheid, zoals scheepsmotorenfabriek Kromhout en de 

Hollandse Draad en Kabelfabriek (Draka), Fokker Vliegtuigenfabriek en – vanaf 1914 –

oliebedrijf Shell. Amsterdammers vinden volop werk in deze industrieën; in 1968 werkt 

een kwart van de lokale beroepsbevolking er.  

In 1984 valt het doek voor de NDSM; de concurrentie uit Azië blijkt te sterk. Ook voor de 

andere bedrijven keert het tij. Langzaam maar zeker raakt Amsterdam in een ernstige 

economische crisis verzeild. Tussen 1963 en 1984 daalt het aantal inwoners van 

860.000 naar 680.000. De werkloosheid bereikt recordhoogtes en ook fysiek raakt de 

stad in verval. Maar tegen het einde van de vorige eeuw krijgt de stad de wind weer in 

de zeilen. Globalisering en digitalisering stutten een snelle economisch revival van de 

stad: financiële dienstverlening, andere zakelijke diensten en toerisme worden 

belangrijke werkgevers. Jaren van economische groei dienen zich aan. De nieuwe 

werkgelegenheid bestaat vooral uit banen voor hoger opgeleiden die graag in de stad 

willen werken en wonen. Voor hen vormt de stad met haar historie, cultuur, horeca en 

winkelaanbod the place to be. Maar Amsterdam is ook een platform voor ontmoeting, 

interactie en ideeënuitwisseling. Kennisintensieve bedrijven profiteren ervan en 

Amsterdam ‘triomfeert’, zoals de Amerikaanse econoom Edward Glaeser (2011) de groei 

van steden omschrijft. Volgens zijn collega Richard Florida (2002) danken steden een 

belangrijk deel van hun opkomst aan de ‘creatieve klasse’. Handel en industrie hebben 

afgedaan als drijvende krachten van de economie, als we Florida mogen geloven: in de 

21ste eeuw zijn het de creatievelingen die de kar trekken.  

En die ‘creatieve klasse’ trekt massaal naar Amsterdam. De stad wordt immens populair. 

Tot 2020 groeit de stad, het magische getal van één miljoen inwoners komt in zicht. Tot 

de coronacrisis bestaat die groei voornamelijk uit expats: goed opgeleide buitenlanders 

die naar Amsterdam verhuizen voor de banenmachines in de zakelijke diensten en de 
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techsector. De gevolgen zijn bekend: betaalbare woonruimte in de stad is bijna niet meer 

te vinden en in grote delen van het centrum domineert buitenlands kapitaal de 

vastgoedmarkt. Van deze ontwikkeling zijn de oorspronkelijke bewoners en lokale 

bedrijven de dupe. Of zoals stedenbouwer Wouter Veldhuis (2020) het in een essay 

samenvat: ‘Zo verdwijnen mensen met lage en middeninkomens naar de regio – en 

worden ook de creatieve sector en de maakindustrie verjaagd. Veel ruimte nodig? 

Weinig opbrengsten? Tot ziens!’ Tegelijkertijd wordt Amsterdam ontdekt door toeristen 

die een deel van de binnenstad overnemen. De vraag die geograaf Floor Milikowski 

(2018) stelt is dan ook relevant en terecht: ‘van wie is de stad?’ 

Ook Richard Florida vraagt zich dat af. In 2017 publiceert hij The new urban crisis waarin 

hij stevig afstand neemt van zijn creatieve klasse-mantra. De meest creatieve steden 

blijken tevens de meeste ongelijke steden. Hij noemt het winner takes it all-urbanism die 

gepaard gaat met de groei van superstar cities. De stedelijke elite woont in de beste, 

veelal gegentrificeerde delen van de stad, terwijl de suburbs het domein zijn van de 

‘verliezers’, degenen die niet van de ontwikkelingen profiteren. De Amerikaanse 

socioloog Saskia Sassen (1991) voorziet die dreigende tegenstelling al decennia voor 

Florida. Zij schetst het ontstaan van een transnationaal stedelijk netwerk waarin grote 

ondernemingen de dienst uitmaken en wereldsteden de knooppunten worden in een 

steeds verder integrerende economie. In deze global cities, die min of meer zijn 

losgezongen van hun directe omgeving, zijn de hoogopgeleide, veel verdienende 

professionals uit de ICT-sector, financiële wereld en adviesbureaus de ‘winnaars’. Zij 

betrekken de beste delen van de stad en verdrijven, door de hoge vastgoedprijzen, de 

oorspronkelijke bewoners. In global cities – niet alleen New York en Tokyo, maar ook 

Amsterdam – ontstaat zo een uitwisselbare expat-samenleving met een woningmarkt en 

voorzieningenapparaat dat daarop aansluit. Ter illustratie: alleen in Amsterdam telt het 

bedrijf Booking.com voor de coronacrisis ruim 5.500 arbeidsplaatsen. 

 

3. 2020: het raderwerk valt stil 

En dan is er opeens het coronavirus. Amsterdam komt tot stilstand, sterker nog: de stad 

krimpt, want de expats vertrekken. Ook in economisch opzicht krimpt de stad, met 12 

tot 14% in het tweede kwartaal van 2020. De crisis slaat vooral toe in de zakelijke 

dienstverlening, de toerismesector en de horeca- en cultuurbranche. Het zijn 

conjunctuurgevoelige sectoren waarvan de Amsterdamse economie het grotendeels 

moet hebben. Neem Booking.com dat drastisch in zijn personeelsbestand moet snijden. 

In dezelfde periode neemt de werkloosheid met 50% toe. De nieuwe werklozen in 

Amsterdam zijn vooral jongeren die voorheen werkzaam waren in onzekere flexibele 

banen. Misschien is het een tijdelijke dip, mogelijk duurt het nog even.  

Sowieso laat de coronacrisis de kwetsbaarheid van Amsterdam zien en het betrekkelijke 

van de ‘triomf van de stad’. Het is daarom een uitgelezen moment om stil te staan bij de 
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vraag hoe het verder moet met Amsterdam. In 2016, op het hoogtepunt van groei en 

bloei van de stad, verschijnt Koers 2025, een ontwikkelstrategie voor de stad. 

Uitgangspunt van het stuk: we groeien tegen de klippen op, dus het motto moet zijn 

‘bouwen, bouwen, bouwen’. Tot 2025 zijn er 50.000 woningen nodig om aan de 

verwachte vraag te voldoen. In de nota wordt gelukkig ook benadrukt dat de strategie 

voor de verdere ontwikkeling van Amsterdam wendbaar moet zijn, anders gezegd: 

aanpasbaar aan de economische ontwikkelingen. Ook wordt gepleit voor zogenaamde no 

regret-opties – maatregelen waarvan je sowieso geen spijt krijgt. De coronacrisis maakt 

die wendbaarheid en opties in Koers 2025 relevant. Volgens ons is er nu alle aanleiding 

om vier filters over de Amsterdamse stadsstrategie heen te leggen:  

(1) Gewortelde stedelijkheid 

Begin 2020 breekt Frank van den Beuken – programmamanager omgevingsvisie van 

Amsterdam – een lans voor ‘gewortelde stedelijkheid’. Hij doelt hiermee op een 

ontwikkeling die voortbouwt op de ontstaansgeschiedenis van de stad. Eenzelfde 

gedachte vinden we in het boek De gewortelde stad (2015) waarin Wim Timmermans en 

zijn collega’s stellen dat steden nauw verbonden zijn met hun landschap. Met haar 

havenverleden lijkt Amsterdam daarom meer op Antwerpen en Hamburg dan op 

Brussel en Berlijn. Gewortelde stedelijkheid staat tegenover de generieke stad, een term 

die Rem Koolhaas ooit muntte. Generieke steden kennen we uit het zich ontwikkelende 

Azië: footloose plekken, implants als het ware, bestaande uit een aaneenschakeling van 

wijken met gebouwen die allemaal eenheidsworst zijn. Dergelijke plekken missen 

context, historie en identiteit en bieden onderdak aan werknemers die evenmin 

geworteld zijn. Ook Amsterdam heeft daarvan bekende voorbeelden, zoals de Zuidas of 

in Amsterdam-Noord Overhoeks. Gewortelde stedelijkheid gaat daarentegen over een 

stad die locatiespecifiek is en die verbonden is met lokale gemeenschappen. Voor de 

inwoners draagt stedelijke worteling bij aan de leefbaarheid.  

(2) De inclusieve stad 

‘Inclusief’ is een modieuze term die aangeeft dat de gehele bevolking bij de stedelijke 

ontwikkeling betrokken moet worden – elke inwoner doet ertoe. Het begrip is modieus, 

maar zeker niet betekenisloos. Tot de ‘coronanoodstop’ is de bloei van Amsterdam als 

superstar city aan grote groepen van de bevolking voorbij gegaan, zoals Florida ook voor 

andere steden beschrijft. Nieuwe woningen dus vooral voor de beter verdienenden, 

werk voor de expats en hoger opgeleiden. Voor de lager of praktisch opgeleiden blijven 

de onzekere, flexibele banen over – denk aan horeca, toerisme en ander werk ten 

dienste van de stedelijke elite. Het zijn weinig robuuste banen die bij conjuncturele 

tegenwind snel omvallen. Het is zaak juist ook deze groepen in het post-coronatijdperk 

kansen en mogelijkheden te bieden. In een essay voor BPD Magazine heeft Richard 

Florida (2018) het al vóór de coronacrisis over de noodzaak van ‘inclusief urbanisme’. 

Hij stelt: ‘Daarom pleit ik ook voor meer banen in de stad die de lagere en middenklasse 

ondersteunen, gepaard met een effectieve aanpak van armoede.’  
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(3) De donuteconomie 

Nog zo’n begrip dat door de coronacrisis aan actualiteit heeft gewonnen: de 

donuteconomie. In het voorjaar van 2020 spreekt Amsterdam zich uit voor deze filosofie 

die streeft naar een meer sociaal en duurzaam economisch systeem. Trots meldt 

wethouder Marieke van Doorninck dat Amsterdam één van de eerste steden ter wereld 

is die het donut-denken in de praktijk willen brengen. De visie moet het kader vormen 

waarbinnen onder meer de ambities op het terrein van de circulaire economie en het 

klimaatbeleid passen. Een heel concrete invulling van de Amsterdamse donut ontbreekt 

nog, maar het appelleert aan een nieuw en robuust systeem waarbij op een andere 

manier wordt geproduceerd en geconsumeerd met een positieve impact op mens en 

milieu. Langetermijnstrategieën prevaleren boven korte termijnsuccessen. Een 

belangrijk principe van de donuteconomie is circulariteit oftewel het kringloopdenken: 

breng productie, consumptie, reparatie, hergebruik en wonen zoveel mogelijk in fysieke 

zin samen. Zo kan de CO2-uitstoot worden geminimaliseerd, terwijl er een kleinere kans 

is dat kwetsbare groepen in de stad buiten de boot vallen. 
 

Box 1: De economie als donut 
In haar bestseller Donought Economy (2017) pleit de Engelse econoom Kate Raworth voor een 
sociale en duurzame economie. Op zich is dat geen nieuw geluid, maar de donut-metafoor die 
ze gebruikt blijkt in de hele wereld aan te slaan. Het zoete, gefrituurde broodje staat volgens 
Raworth voor de ideale economie waarin er genoeg is voor iedereen en waarin de planeet 
geen schade wordt toegebracht. Maar de economie van de 21ste eeuw ontwikkelt zich volgens 
haar vooral in het gat van de donut (armoede, onrecht en andere sociale problemen) en aan 
de buitenrand ervan (schade aan natuur, milieu en klimaat). Raworths boodschap: blijf binnen 
de randen van de donut! Hoe dat kan, zal de praktijk moeten leren. In elk geval breekt ze een 
lans voor maker spaces, plekken voor leren, innovatie en experiment. Dat Amsterdam zich 
graag als community of practice opwerpt, blijkt uit het feit dat Raworth begin 2020 is benoemd 
tot Professor of Practice aan de Hogeschool van Amsterdam. 

 

(4) De-globalisering 

Verwant aan de donuteconomie zijn alternatieve economische concepten, zoals de-

globalisering, degrowth, en de buffereconomie. De coronacrisis maakt nog eens duidelijk 

hoe afhankelijk landen, regio’s en steden zijn geworden van mondiale handelsstromen 

en kwetsbare productieketens. Het gaat daarbij echt om meer dan alleen de levering van 

geneesmiddelen, mondkapjes en medische apparatuur – ook het heen en weer gesleep 

van voedsel, halffabrikaten en wegwerpproducten over de aardbol wordt steeds meer 

ter discussie gesteld. Als er één schakel wegvalt, heeft de hele keten er last van. Is het 

echt nodig om sperziebonen en rozen uit Afrika te importeren? Is efficiëntie en groei 

echt het enige doel? Kan het niet een tandje minder? Het is naïef om ervan uit te gaan dat 

de globalisering teruggedraaid kan worden; dat zou een totale systeemverschuiving op 

wereldschaal vergen. Maar dat betekent niet dat je op lokale schaal kleine stapjes in die 

richting zou kunnen zetten op plekken die zich daar goed voor lenen. 
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4. Amsterdam-Noord: de wortels, de kansen  

Hoe zou Koers 2025, de ontwikkelstrategie voor Amsterdam, eruitzien als je de vier 

filters eroverheen legt? Anders gezegd: welke toekomst gloort er aan de Amsterdamse 

horizon vanuit het perspectief van de gewortelde stedelijkheid, inclusieve stad, 

donuteconomie en de-globalisering? Eén ding is zeker: het levert een ander Amsterdam 

op dan we tot nu toe gewend zijn. Het is niet erg realistisch om te denken dat je de hele 

stad op deze alternatieve leest kunt schoeien. Maar het is wel mogelijk om delen van de 

stad volgens deze nieuw principes te herontwikkelen, al was het maar om te ontdekken 

wat werkt, wat niet en wat de kansen en lessen zijn. In onze ogen is Amsterdam-Noord 

hiervoor een uitgelezen plek – en daarbinnen het NDSM-terrein, zeker als het gaat om de 

gewortelde en inclusieve stad. En, om het nog wat specifieker te maken, op het NDSM-

terrein zou NDSM Oost volgens ons het meest voor de hand liggen.  

Laten we beginnen met de stedelijke geworteldheid. Voor Amsterdam volstaat een blik 

op het schilderij van Antonisz: de wortels van de stad vinden we in de trits ‘haven, 

handel en handwerk’. De Amsterdamse wordingsgeschiedenis vindt zijn neerslag in de 

fysieke opbouw met de grachtengordel als het meest bekende voorbeeld. Sociaal gezien 

is het handelsverleden met zijn vele internationale contacten, de openheid en de 

tolerantie een stevig fundament. Ook voor de huidige lokaaleconomische structuur biedt 

het handelsverleden de basis: Amsterdam is een global city, met talrijke internationale 

verbindingen, inclusief Schiphol en de haven. Havengebonden activiteiten hebben het 

beeld van Amsterdam eeuwenlang bepaald. Zeker in Amsterdam-Noord is dat nog goed 

te zien. In Oerknal aan het IJ (2016) beschrijft Bas Kok uitgebreid hoe de noordelijke IJ-

oever het resultaat is van voormalige bestemmingen. De oever zit vol met zijkanalen, 

inhammen, insteekhavens, pieren, loswallen en dergelijke – allemaal zaken die de 

werven en fabrieken tijdens de industriële hoogtijdagen nodig hadden.  
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Binnen Amsterdam-Noord is het NDSM-terrein het meest tastbare bewijs van het 

ambachtelijke verleden van de stad. Neem de Scheepsbouwloods die nog steeds 

functioneert als onderkomen voor ambachtslieden. De loods is uitgebreid met ateliers. 

En wat te denken van Kraan 13 waarin nu een hotel zit? In een cultuurhistorische 

effectrapportage voor de Noordelijke IJ-oever (2003) wordt de ensemblewaarde van de 

bebouwing op de de NDSM-werf bijzonder hoog aangeslagen. De afzonderlijke hallen 

zijn monumentaal, maar juist de samenhang van hellingen, de smederij en loodsen 

geven het oorspronkelijke functioneren van de scheepswerf goed weer.  

Verder is Amsterdam-Noord een plek waar het idee van ‘de inclusieve stad’ goed wortel 

kan schieten. Dit stadsdeel kampt al jaren met sociaaleconomische problemen. De 

werkloosheid is hoog, evenals het percentage huishoudens met een inkomen onder 

120% van het Wettelijk Sociaal Minimum. In Noord zit 21% van de huishoudens in die 

categorie (tegen 17% voor Amsterdam als geheel), met in oude wijken, zoals Volewijck, 

uitschieters naar 30%. In de documentaire Schuldig van enkele jaren geleden is die 

armoede in beeld gebracht: veel bewoners zitten diep in de schulden (wie herinnert zich 

niet Dennis met zijn dierenwinkel?). In 2017 constateren professionals in het gebied een 

toenemende kloof tussen arm en rijk door een concentratie van kwetsbare huishoudens 

in de sociale huurvoorraad en de instroom van sociaaleconomisch sterke groepen in de 

koopvoorraad (OIS, 2017). Niet alleen kwalitatief goede woningen voor deze groepen in 

Amsterdam-Noord zijn gewenst, maar ook robuuste werkgelegenheid die past bij de 

kwalifaties van de bewoners. In Amsterdam-Noord kiezen jongeren veel vaker een 

vervolgopleiding in het mbo dan in de rest van de stad: respectievelijk 41% versus 25%. 

Naar een wo-vervolgopleiding stroomt slechts 26% van de jeugd door tegen 41% 

gemiddeld in de stad (OIS, 2020). Om de aansluiting tussen opleiding en werk goed te 

laten verlopen, is het zaak dat er in Amsterdam-Noord stevig wordt geïnvesteerd in de 

mbo-economie. In die categorie vinden we bovendien veel werk waaraan altijd behoefte 

zal blijven bestaan, zoals de bouw, ambachtelijk, grafisch en reparatiewerk en ander 

arbeidsintensief ‘maakwerk’. Banen voor ‘gewone’, vakgeschoolde Amsterdammers dus, 

van wie familieleden vroeger werkzaam waren bij de NDSM-werf.  

Ook voor het verder invulling geven aan de donuteconomie biedt Amsterdam-Noord 

goede aanknopingspunten. In de buurt van de NDSM-werf vinden we al projecten die in 

deze geest zijn opgezet. Een goed voorbeeld is De Ceuvel, sinds 2012 een tijdelijke 

broedplaats voor creatieve en sociale ondernemers op een voormalige scheepswerf aan 

het Van Hasseltkanaal in Amsterdam-Noord, niet ver van het NDSM-terrein. Om 

vervuilde grond te zuiveren zijn er rondom de boten bodemreinigende planten geplant. 

De Ceuvel is een ‘speeltuin voor duurzame technieken’. Zo wekken de ondernemers hun 

eigen elektriciteit op en wordt afval circulair verwerkt. Ook Schoonschip, dat bekend 

staat als ‘de meest duurzame drijvende wijk van Europa’, is illustratief. Met 500 

zonnepanelen en 30 warmtepompen leven de ruim 100 woonbootbewoners, verdeeld 

over 46 huishoudens, min of meer circulair. Ook voor de rest van Buiksloterham, direct 

grenzend aan de NDSM-werf, is circulaire gebiedsontwikkeling voorzien.  
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Ten slotte, en in het verlengde van het voorafgaande, is de NDSM-werf een interessante 

plek om te experimenteren met de mogelijkheden en beperkingen van de-globalisering. 

Zo zou de plek een proeflocatie voor ‘de autarkische stad’ kunnen worden, een locatie 

waar bedrijven samen met andere partners uit de regio Amsterdam verkennen wat er 

wel en niet haalbaar is aan het ideaal van zelfvoorziening. Wat kan een gebied wel lokaal 

produceren en wat niet? En hoe krijg je mensen zover dat ze bereid zijn om ervoor te 

betalen? Sowieso is het mogelijk van de locatie een plek te maken waar voorraden 

worden opgebouwd als ‘appeltje voor de dorst’. Niet meer ‘krap aan’, zoals in de huidige 

economie, maar het opbouwen van buffers – van just in time naar just in case.  

 

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat de voormalige NDSM-werf deze alternatieve 

invulling krijgt. In Koers 2025 wordt het terrein als één van de locaties (‘bouwstenen’) 

beschouwd waar woningen gerealiseerd kunnen worden. Met de vaststelling van het 

bestemmingsplan in het voorjaar van 2020 wordt het voorziene volume op de locatie 

bijna verdubbeld tot maximaal 5.000 woningen. Ook de Bedrijvenstrategie Amsterdam 

2020-2030 (2020) heeft het over de mogelijkheid van woningbouw; het terrein is in deze 

nota opgenomen als ‘Bedrijventerrein met transformatieplannen, opgenomen in o.a. 
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Koers 2025’. In diezelfde nota wordt NDSM echter ook als kansrijke plek genoemd voor 

het ontwikkelen van een creatieve woon-werkwijk. Eenzelfde bestemming wordt NDSM 

Oost toegedicht in de nota Ruimte voor de Economie van Morgen (2017). De helft van het 

terrein wordt bestempeld als ‘creatieve wijk’. In de meeste recente herziening van het 

bestemmingsplan voor NDSM (voorjaar 2020) wordt voor het oostelijk deel van het 

terrein – in plaats van de voorgaande ambities – juist ingezet op groen. Dat groen zou 

moeten dienen als compensatie voor de vele woningen die in de directe omgeving zijn 

voorzien. Naast groen zouden op de werf ook sportfaciliteiten een plaats moeten krijgen. 

Kortom: bijna alle denkbare bestemmingen passeren in de gemeentelijke beleidsnota’s 

de revue. Het demonstreert de enorme druk op de ruimte in Amsterdam.  

Alle bestemmingen apart realiseren op NDSM Oost is niet mogelijk. Maar inzetten op een 

creatieve combinatie van meerdere bestemmingen kan natuurlijk wél. Met de filters van 

de inclusieve en gewortelde stad alsmede die van de donuteconomie en de-globalisering 

in het achterhoofd breken wij een lans voor een combinatie van wonen en werken 

(waarover hieronder meer) in een groene en gemengde wijk die is geworteld in 

Amsterdam-Noord. In termen van de nota Ruimte voor de Economie van Morgen (2017): 

een groene productieve wijk met lokale productie, maatwerk en lagere emissies van 

productieprocessen door moderne technologieën. Of, om aan te sluiten bij het College 

van Rijksadviseurs (2019): we pleiten voor een ‘metromix’, dat door het college wordt 

gedefinieerd als een ‘uniek hoogstedelijk gemengd milieu dat een structurele rol in het 

regionale economisch ecosysteem vervult’. NDSM Oost kan daarmee een uithangbord 

worden voor het Amsterdam van de toekomst waarin het credo ‘bouwen, bouwen, 

bouwen’ plaatsmaakt voor een langetermijnvisie met oog voor de balans. Dat past 

bovendien helemaal in de structurele trend die het College van Rijksadviseurs (2019) in 

de stedelijke ontwikkeling voorziet: ‘Functiemenging in de stad wordt het nieuwe 

normaal, na decennia waarin functiescheiding de norm is geweest.’  

 

4. De ambachtseconomie als linking pin 

Het klinkt mooi, een toekomstvisie voor Amsterdam-Noord en NDSM Oost waarin 

meerdere economische, sociale en duurzame doelen tegelijkertijd worden gerealiseerd. 

Maar hoe haalbaar is dat? Is het überhaupt mogelijk om al die ambities in één keer te 

realiseren? Kun je een locatie zodanig ontwikkelen dat ze robuuste werkgelegenheid 

biedt en ook nog een inclusief en circulair is opgezet? Wij denken dat het antwoord op 

deze vragen in de wortels van het NDSM-terrein besloten liggen: de ambachtseconomie. 

Voor de toekomst van NDSM Oost moeten we terug naar het maakverleden. 

De term ‘ambacht’ heeft een nostalgische connotatie, maar dat is onterecht. Ambachten 

spelen een onmisbare rol in onze samenleving. Zonder de ambachtseconomie zou ons 

leven er compleet anders uitzien. Het bouwen en onderhouden van huizen zou niet meer 

mogelijk zijn en apparaten zouden niet meer gerepareerd worden. En het zou gedaan 

zijn met hoogwaardige meubels, duurzaam geproduceerd eten en bijzondere 
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geschenken. Tal van bedrijfstakken – van de bouw en het installatiewezen tot voeding en 

mode – zijn afhankelijk van de inzet van ambachtslieden. In het rapport Handmade in 

Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie (2013) omschrijft 

de SER het ambacht als al die economische activiteiten en beroepen die (1) vakkundig, 

handmatig en geschoold maakwerk omvatten en (2) gebaseerd zin op vaardigheden die 

met name in de praktijk zijn geleerd. Vakmensen werken met hun handen én met hun 

hoofd – ze moeten ‘vlieguren’ maken en leren door te doen. Zo beschouwd zijn er 

volgens AmbachtNederland, een stichting die zich inzet voor kleinschalige ambachtelijke 

bedrijven en branches, in ons land zo’n 800.000 tot 900.000 ambachtslieden (Wolters, 

2019). Nog wel, want het tekort loopt snel op. AmbachtNederland heeft berekend dat er 

tot 2025 maar liefst 450.000 nieuwe vakmensen nodig zijn. Die schaarste wordt vooral 

veroorzaakt door vergrijzing: veel oudere vakmensen gaan de komende jaren met 

pensioen. Tegelijkertijd stromen er maar weinig jongeren in. Daarom heeft 

AmbachtNederland in 2018 met ondersteuning van het ministerie van SZW de 

Ambachtsacademie opgericht. Veertigplussers die werkloos zijn of in de bijstand zitten 

kunnen bij een leerwerkplek in de buurt gratis een ambacht leren, van fietsenreparateur 

tot meubelmaker. Voor het omscholingstraject, dat 1,5 jaar duurt, is veel animo (Van 

Rijn, 2020). Ambachten zorgen voor inclusieve werkgelegenheid. Het ruimte maken 

voor ambacht op NDSM Oost biedt een kans voor praktisch geschoolde jongeren en 

werklozen die op steenworp afstand in Amsterdam-Noord wonen.  
 

Box 2: De mens als maker  
In 2008 publiceerde socioloog Richard Sennett het boek The Craftsman, in het Nederlands 
vertaald als De ambachtsman: de mens als maker. Ambacht, zo stelt Sennett, omvat meer dan 
het credo ‘vakmanschap is meesterschap’. Mensen die iets maken ontlenen plezier, trots en 
eigenwaarde aan hun werk. Hoewel veel ambachtsmensen zzp’er zijn, verschillen ze sterk van 
flexwerkers met onzekere contracten, zoals serveersters en pakjesbezorgers. Iemand die een 
ambacht uitoefent is autonoom en heeft het recht om kritisch te zijn wat kwaliteit betreft – het 
geleverde product spreekt immers voor zich. Om hun vak goed uit te kunnen oefenen, hebben 
ambachtslieden voldoende tijd en ruimte nodig. Flexwerkplekken zijn niet aan hen besteed: ze 
moeten hun werkplaats, gereedschappen en collega’s om zich heen hebben. 
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Alles wijst erop dat het belang van de ambachtseconomie in de toekomst groter wordt. 

Als reactie op de globalisering en de ‘meer van hetzelfde’-trend vinden consumenten 

kwaliteit, kleinschaligheid en duurzaamheid steeds belangrijker. Weg met de 

eenheidsworst, terug naar de basis! Ambachten sluiten naadloos bij deze tijdgeest aan. 

Ze zijn sterk lokaal geworteld en zijn een bron van werkgelegenheid. Denk alleen al aan 

banketbakkers, loodgieters en opticiens – ze zijn actief in hun eigen wijk, stad of regio. 

Voor de bedrijvigheid en leefbaarheid van steden zijn ze cruciaal, zo stelde het 

Planbureau voor de Leefomgeving al in 2010: ambachten maken deel uit van het 

‘bindweefsel’ van lokale gemeenschappen. Natuurlijk, als de bedrijven een uniek en 

onderscheidend product leveren, kunnen ze tot ver buiten de landsgrenzen actief zijn, 

zoals meubelmaker Piet Hein Eek en het Amsterdamse bedrijf Chocolate Makers laten 

zien. Maar dan blijft het de uitdaging om ambachtelijk te blijven en niet uit te groeien tot 

een grootschalig productiebedrijf. Want dat is een kenmerk van het ambacht: het is een 

activiteit die eindigt waar de industrie begint. Dat geldt trouwens ook andersom: het 

ambacht begint waar de industrie ophoudt, al was het maar omdat er vakmensen nodig 

zijn die alle industrieel gefabriceerde spullen onderhouden en repareren (Van Hoesel, 

2013). Ambachten dragen zo bij aan hergebruik en kortere ketens en passen daarom in 

de donuteconomie en de-globaliseringsfilosofie.  

Binnen Amsterdam is Noord historisch gezien de aangewezen plek voor de 

ambachtseconomie. Daarbinnen is NDSM Oost een logisch uithangbord voor Made in 

Amsterdam. Juist hier heeft het handmatige maakwerk een lange traditie én liggen er 

kansen om het ambacht in eigentijdse en groene vorm voort te zetten. Of het nu gaat om 

eenmanstimmerbedrijfjes, elektrische motorenbouwers of circulair producerende 

textieldesigners, ze komen op NDSM Oost in een gespreid bedje terecht. De locatie wordt 

omgeven door loodsen en andere bedrijfspanden. Voor een deel zitten op het terrein al 

ondernemers in de ambachtelijke of creatieve hoek. Met deze bedrijfjes kan worden 

samengewerkt, in de sfeer van toeleveren of uitbesteden, en kunnen faciliteiten (zoals 

een 3D-printer of FabLab) worden gedeeld. Het clusteren van maakbedrijven op één 

plek zorgt meerwaarde, zo laat onderzoek zien: het levert schaal- en synergievoordelen 

op en bevordert face to face-contacten tussen ondernemers, wat aanleiding kan zijn voor 

gezamenlijke productontwikkeling en innovatie (Croxford et al., 2020). Ook logistiek 

gezien heeft NDSM Oost voordelen: door de ligging aan het IJ en de aanwezigheid van 

loswallen is bevoorrading en transport over het water mogelijk en kan de verkeersdruk 

in de stad verminderd worden. Het terrein leent zich goed voor het testen van slimme 

stadslogistieke concepten die bijdragen aan CO2-reductie en het vergroenen van 

Amsterdam (Greendeal, 2020). Samenwerking met Walter Ploos van Amstel, lector 

citylogistiek op de Hogeschool van Amsterdam, ligt hier voor de hand.  

Ook vanuit marketingperspectief is de NDSM-werf voor ambachtslieden een perfecte 

locatie. De reeds aanwezige horecagelegenheden zouden kunnen dienen als etalage, 

showroom of testplek van al het ambachtelijke werk (denk aan houtbewerking) dat op 

NDSM Oost wordt uitgevoerd. Ook voor bewoners die tussen de geclusterde 
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maakbedrijven wonen of er vanuit hun appartement uitzicht op hebben heeft een 

ambachtelijke invulling van de plek toegevoegde waarde: behalve uitzicht op het IJ en 

groen krijgen ze er levendige plek bij met voorzieningen – naast ‘winkelambachten’ 

bijvoorbeeld ook klusdiensten en fietsreparatiebedrijfjes – die andere nieuw 

ontwikkelde woongebieden in Amsterdam-Noord moeten missen. Verder liggen er 

mogelijkheden voor samenwerking met diverse mbo-opleidingen in de stad, zoals het 

ROC van Amsterdam en het Hout- en Meubileringscollege. 
 

Box 3: Ambachten in Amsterdam 
In visies als Ruimte voor de Economie van Morgen (2017) erkent de gemeente Amsterdam het 
belang van ambachten voor de stad. Over aantallen bedrijven en werkzame personen is echter 
relatief weinig bekend. De reden is simpel: op basis van statistische registraties is er geen 
zuiver onderscheid te maken tussen ambachten en andere economische activiteiten. De 
afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek analyseerde in 2010 en 2015 deze categorie 
bedrijvigheid (Gemeente Amsterdam, 2015). Drie subcategorieën werden onderscheiden: de 
creatieve kennissector, voeding & gezondheid en techniek. Techniek vormde de kleinste groep 
binnen de categorie ambachten. Amsterdam telde in 2014 zo’n 8.000 technisch- ambachtelijke 
bedrijven (bouw, reparatie, installatie en dergelijke). In totaal werkten daar ruim 20.000 
personen in voornamelijk kleine bedrijven. De grootste groep in de categorie ambachten in 
Amsterdam vormden in 2015 de creatieve bedrijven, zoals zakelijke dienstverlening, media en 
entertainment, met bijna 30.000 vestigingen en ruim 46.000 werkzame personen. Binnen de 
stadsdelen heeft de ambachtseconomie het grootste aandeel in West en Noord, waar 
ambachtslieden goed zijn voor 24% respectievelijk 20% van alle banen. In Amsterdam-Noord 
zijn het vooral bedrijven in de subcategorie techniek. 

 

5. Het kán: inspiratie voor NDSM Oost 

Door in te zetten op de ambachtseconomie als drager van een groene en gemengde 

productiewijk heeft NDSM Oost uitstekende perspectieven om uit te groeien tot een 

toonbeeld van het nieuwe Amsterdam – een Amsterdam waarin stedelijke 

geworteldheid, inclusiviteit, circulariteit en deglobalisering de leidende principes 

vormen. In binnen- en buitenland zijn er meerdere good practices te vinden die als 

referentiecasus en inspiratiebron kunnen dienen. Maar bedenk daarbij: nergens is nog 

zo’n unieke wijk te vinden waarvoor wij ons in dit essay hard maken. 
 

Shinola: gemaakt in Detroit 

In de Amerikaanse stad Detroit floreerde eens de auto-industrie – niet voor niets zijn 

haar bijnamen The Motor City en Motown. Nu is daar weinig meer van over. De stad is 

enorm gekrompen, de werkloosheid is hoog en de sfeer op straat somber. Maar in het 

Argonaut Building, het voormalige laboratorium van General Motors, wordt er hard 

gewerkt. Op de vijfde verdieping is Shinola gevestigd, een jonge en groeiende firma die 

z’n werknemers goed betaalt. Het is niet de zoveelste internet startup, maar een 

onderneming die dingen maakt: kwaliteitshorloges en daarnaast fietsen, tassen en 



17 

 

andere ambachtelijke producten. Op zoek naar een thuisbasis voor het bedrijf kozen de 

oprichters in 2011 bewust voor Detroit (Williams, 2016). De krimpstad had ruimte zat 

en de huren waren laag. Ook kreeg de onderneming alle medewerking van het 

gemeentebestuur en het arbeidsbureau. Het meeste personeel dat bij Shinola in dienst is 

komt uit de auto-industrie, terwijl veel werkneemsters eerder in nagelstudio’s hebben 

gewerkt – net zoals manicure is het maken van horloges precisiewerk.  

Maar de hoofdreden waarom Shinola Detroit als thuisbasis koos is de naam van de stad. 

In de Verenigde Staten is Made in Detroit een sterk merk dat vanouds staat voor 

industrie en vakmanschap. En dat zijn precies de waarden die Shinola met zijn hippe 

horloges en andere lifestyle-producten wil overbrengen. Ook speelt de firma in op de 

trend van verantwoord ondernemen door mensen kansen te bieden die in debatten over 

de stedelijke economie vaak over het hoofd worden gezien. Shinola is niet enige bedrijf 

dat van Detroit weer een productiestad maakt – ook fietsenproducent Detroit Bikes, die 

het merk Schwinn nieuw leven heeft ingeblazen, is een goed voorbeeld (Jones, 2020). 

Toegegeven, voor de economie van Detroit zijn dergelijke ambachtelijke bedrijven niet 

meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Maar het voorbeeld laat zien dat voor 

kwaliteitsproducten met een legendarische plaats van herkomst en een goed verhaal 

altijd een markt blijft bestaan. Zo kan ook Amsterdam gebruik maken van haar sterke 

merk – en tegelijkertijd weer trends zetten op een traditionele plek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerfabriek: creatieve ambachtsplaats  

Ooit was de Leerfabriek KVL in Oisterwijk één van de grootste leerfabrieken van Europa. 

Honderden Brabanders verdienden hier vanaf 1916 hun brood. In 2000 sloot de fabriek 

zijn poorten. In 2009 werd besloten tot herbestemming van het complex van 11 hectare. 

In de eerste fase (2013-2018) werkten de provincie Noord-Brabant en de gemeente 

Oisterwijk samen met ontwikkelaar BPD en stichting BOEi. De leidraad bij de 

herontwikkeling was ‘Ambachtsplaats voor CreativiTijd’ (Provincie Noord-Brabant, 

2020). De partijen zijn erin geslaagd om ondernemers aan te trekken die passen binnen 
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dit lokaal gewortelde concept. Dat Oisterwijker Robèrt van Beckhoven – bekend van 

Heel Holland Bakt – er met zijn ambachtelijke bakkerij, winkel en café-restaurant is 

neergestreken, heeft in elk geval als een katalysator gewerkt. Nu zitten er zo’n 60 

bedrijfjes, deels in de ambachtelijke hoek (zoals het Europees Keramisch Werkcentrum), 

deels op het gebied van creativiteit en vrije tijd (denk aan de Danserswijk en Visit 

Brabant). Rondom het complex is de nieuwe woonwijk KVL gebouwd. 

De Leerfabriek is ook interessant voor NDSM Oost vanwege de originele wijze waarop 

jongeren uit de regio zijn betrokken. Eén van de gebouwen op het terrein, het 

Leerlokaal, is namelijk helemaal door studenten van Brabantse opleidingen – van vmbo 

tot universiteit – herontwikkeld en gerenoveerd (Oosterveen, 2018). Elk half jaar ging 

een nieuwe groep aan de slag om zo praktijkervaring te kunnen opdoen als 

projectmanager, architect, restauratiespecialist, metselaar, timmerman, meubelmaker of 

wat dies meer zij. Ook kregen de studenten de taak om na te denken over de 

programmering en marketing van het Leerlokaal. Het project was zo succesvol dat de 

provincie Noord-Brabant deze aanpak nu ook elders in de provincie toepast. De 

Leerfabriek is een bruisende plek, maar nog niet ‘af’. Vanaf 2018 werkt investeerder 

Polimeks aan de verdere ontwikkeling tot ‘Ambachtsplaats 2.0’. Naast een hotel komen 

er kantoren, appartementen en sport-, onderwijs en expositiefaciliteiten.  

Deze voorbeelden laten niet alleen zien hoe in verval geraakte industriële locaties de 

verbeelding prikkelen en kunnen uitgroeien tot gewortelde hotspots. Ze maken ook 

duidelijk hoe belangrijk het is om bij die metamorfose vanaf het begin ondernemers en 

ambassadeurs te betrekken en oog te hebben voor marketing en maatschappelijke 

opgaven. Natuurlijk zijn er nog meer projecten waar NDSM Oost zijn licht kan opsteken. 

Interessante voorbeelden zijn het Rotterdam Maker District, de wijk El Poblenou in 

Barcelona en de Stocznia Cesarska (Imperial Shipyard) in Gdańsk.  
 

Box 4: Cities of Making 
Binnen het onderzoeksprogramma VerDUS SURF is de Cities of Making-studie uitgevoerd 
(Croxford et al., 2020). Aan de hand van cases in Rotterdam, Brussel en Londen is gekeken 
naar de verbondenheid van maakbedrijven met de stad. De onderzoekers stellen dat steden 
hun ambachtelijke en industriële bedrijvigheid volop de ruimte moeten geven. De lokale 
maakeconomie zorgt niet alleen voor een diversiteit aan banen op alle niveaus, maar draagt 
ook bij aan kortere ketens en andere groene oplossingen voor de stad. In een interview met 
Platform31 zegt Birgit Hausleitner, één van de Cities of Making-onderzoekers, daarover: ‘Een 
goede mix van maken en wonen – op gebieds- en stadsniveau – zorgt voor acceptabele 
reistijden voor werknemers en draagt bij aan de zichtbaarheid en acceptatie van de 
maakindustrie’ (Heebels, 2020). Ze raadt aan dat de gemeente niet op de stoel van bedrijven 
moet gaan zitten. Haar advies: ga bij gebiedsontwikkeling vanaf het begin met (potentiële) 
ondernemers in gesprek om te achterhalen waar ze behoefte aan hebben om hun bedrijf te 
starten en uit te bouwen. Ook voor NDSM Oost is dat een goede tip. Voor vervolgonderzoek 
zou het interessant zijn om Amsterdam als case op te laten nemen. 
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6. Conclusie: terug naar de toekomst 2038 

Het is bijna 500 jaar geleden dat Cornelis Anthonisz zijn schilderij van Amsterdam 

maakte, een stad van haven, handel en handwerk. De haven is nog steeds van betekenis, 

maar bepaalt al lang niet meer het beeld van de stad. Anno 2020 zijn dat vooral de 

woon- en kantoortorens die langs de IJ-oevers zijn verrezen. De torens symboliseren een 

veranderde stedelijke economie, een economie die gedomineerd wordt door diensten en 

luxe woningen voor een groeiende bevolking. Maar, om in scheepvaarttermen te blijven, 

de wal lijkt het schip te keren. Aan de groei blijken grenzen te zitten, grenzen die tot 

herbezinning dwingen. Het is ‘tijd voor een nieuw verhaal’ (Veldhuis, 2020). De nabije 

toekomst vraagt om een meer gevarieerde Amsterdamse economie, een economie die 

robuuster en veerkrachtiger is dan de huidige. Een economie met meer lokaal 

gewortelde activiteiten, waar korte ketens de nu soms absurd lange handelslijnen 

vervangen. En een economie waar weer werk is voor de vakgeschoolde jongeren uit de 

buurt en waar volop ruimte is voor leren, innovatie en experiment.  

Het concretiseren van dat nieuwe verhaal realiseer je niet van de ene dag op de andere. 

Maar op het terrein van NDSM Oost liggen de kansen voor het grijpen. Een plek met een 

ambachtelijke historie, op korte afstand van het recruteringsgebied voor arbeid, ingebed 

in een omgeving waar circulariteit leidend gaat worden, goed ontsloten over land en 

water en van een omvang die overzichtelijk is en kansen biedt om als voorbeeld voor 

duurzame gebiedsontwikkeling te gaan dienen. Een gebied waar gewerkt én gewoond 

gaat worden in een dynamische mix van functies, waarbij tegelijkertijd ruimte is voor 

een slimme uitwisseling tussen die functies. Een gebied dat ondernemers, ondernemers 

en overheden kunnen ‘mee-maken’ door de ontwikkeling en de exploitatie op lange 

termijn vorm te geven. En misschien kunnen we dan in 2038, 500 jaar na dato, 

onderstaand beeld naast dat van Anthonisz leggen. Wie weet zweven er dan voor de 

kade drones en hebben de zeilschepen van weleer plaatsgemaakt voor duurzaam 

transport over water. NDSM Oost moet terug naar de toekomst! 
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