
 
Stichting Made up North 

Ms van Riemsdijkweg 51 
1033 RC Amsterdam 

www.madeupnorth.nl 
info@madeupnorth.nl  

 
 
Aan: omgevingsvisie@amsterdam.nl. 
Betreft: Zienswijze op de Ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050. 
Betrekking op: NDSM Oost 
 
 

Amsterdam, 1 maart 2021 
 
 
 
Inleiding 
De zienswijze heeft betrekking op de plannen voor het NDSM-Oost terrein zoals die zijn 
neergelegd in de Ontwerp Omgevingsvisie 2050 van de gemeente Amsterdam en wordt 
ingediend namens de Stichting Made Up North. 
 
Zienswijze 
De Stichting Made Up North heeft met veel interesse kennis genomen van de ontwerp 
Omgevingsvisie 2050; Een menselijke metropool. We hebben grote waardering voor de 
ontwikkelde langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van onze stad en haar 
omgeving. In belangrijke mate kunnen wij ons ook goed vinden in de vijf strategische keuzes 
die het raamwerk voor de visie vormen. Met name het uitgangspunt “Samen stadmaken” 
spreekt ons aan, wat onze eigen naam mogelijk al doet vermoeden. We gaan dan ook graag 
in op de uitnodiging cq. uitdaging van de gemeente aan betrokken professionals en 
betrokken ondernemers om invulling aan de stad te geven (p.232 Omgevingsvisie).  
 
Hier doen we dat in de vorm van een zienswijze die ziet op het voornemen van de gemeente 
om het NDSM terrein-Oost te bestemmen voor een stadspark. In onze ogen verdient een 
andere invulling van dit unieke stukje Amsterdam de voorkeur, te weten een makersdistrict 
gecombineerd met publieke openbare ruimte waarvoor wij de plannen als bijlage 
meesturen. We lichten onze mening hieronder toe. 
 
De strategische uitgangspunten van de omgevingsvisie dragen we zoals gezegd een warm 
hart toe. De concrete invulling daarvan vraagt vervolgens om nieuwe strategische keuzes; 
keuzes waarbij recht wordt gedaan aan overige beleidsprioriteiten zoals het streven naar een 
inclusieve stad en het streven naar een economie volgens de principes van de “donut 
economie”. Voor het zogezegd unieke gebied van NDSM-oost streven wij daarom naar een 
invulling die recht doet aan de volgende vier strategische keuzes: 
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Ten eerste, ga 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 en waarmee ook de 
noordoever van het IJ wordt volgebouwd. In de Omgevingsvisie wordt het ook wel 
“eigenheid” genoemd (p.23) en het creëert vernieuwing binnen continuïteit, om de 
Omgevingsvisie nog maar eens te parafraseren (p.34). 
 
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. Hierbij sluiten we bijna letterlijk aan op tekst in de 
ontwerp omgevingsvisie, op pagina 170 lezen we: “Amsterdam wil bedrijfsfuncties behouden 
voor lager en praktisch geschoolden, zodat ook banen voor praktisch opgeleiden in de 
nabijheid van wijken voorhanden blijven. We kijken ook samen met onze buurgemeenten naar 
plekken voor deze bedrijfsfuncties.” Welnu, dergelijke functies bieden wij met ons plan door 
op NDSM-Oost een “makersdistrict” te creëren. 
 
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. Niet voor niets is het donutmodel gebruik als inspiratiebron voor het 
formuleren van de kernwaarden zoals Circulair en Economisch Vitaal waaraan de 
omgevingsvisie dient te voldoen (zie OmgevingsEffectRapportage OmgevingsVisie 
Amsterdam). Juist een makersdistrict met kleinschalige ambachtelijke activiteiten vult deze 
kernwaarde concreet in. 
 
Ten vierde, 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, zoals het NDSM terrein-oost. 
 
Onze zienswijze in relatie tot staand beleid 

● In de geldende structuurvisie Amsterdam 2040 wordt de NDSM-werf aangemerkt 
als een woon-werkgebied. Beleidsmatig uitgangspunt bij de verdere 
planontwikkeling is altijd een maximale functiemix geweest, zodat er geen 
monotone woonwijk zou ontstaan. 

● In de praktijk heeft B&W teveel ruimte geboden aan woningbouw, waardoor zowel 
de verhouding wonen-werken als de verhouding rood-groen uit het zicht is verloren. 
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● B&W heeft bij de onderhandelingen met de projectontwikkelaars niet gestuurd op 
groen, waardoor er te weinig groen rondom de woongebouwen is ontwikkeld. Wil 
de wethouder RO/duurzaamheid alsnog voldoen aan de richtlijnen, dan resteert 
alleen nog NDSM-Oost als locatie die niet is dichtgebouwd met woningen. 

● B&W heeft deze conclusie voor NDSM-Oost overgenomen in de herziening van het 
bestemmingsplan van NDSM-West, zonder daarbij de andere beleidsdoelen voor 
NDSM -Oost zorgvuldig mee te wegen. 

● Uitkomst is een eendimensionale oplossing voor het inhalen van de achterstand in 
groenontwikkeling, in een gebied met een veel te hoge verhouding wonen, zonder 
ruimte voor maakbedrijvigheid. 

● En vooral ook zonder het meenemen van de gemeenteraad in het afwijken van het 
beleid voor NDSM-Oost dat door de gemeenteraad is vastgesteld en de basis 
vormt voor het bestemmingsplan dat in 2013 is vastgesteld. 

● In dit bestemmingsplan is er juist voor NDSM-Oost voor gekozen om in vier vooraf 
vastgelegde blokken ruimte te bieden voor een mix van activiteiten, waaronder 
bedrijvigheid en culturele voorzieningen. 

● Ook toen was al bekend dat de gebieden ten noorden en oosten aangewezen zijn 
als rijksmonument. Zowel cultuurhistorie als de groenopgave waren en zijn nog 
steeds geen belemmering voor de invulling voor de functiemix die al sinds 2013 is 
vastgelegd in het bestemmingsplan. 

● Er lijkt te worden vergeten dat een mix van wonen en werken meer is dan wonen 
boven winkels en kantoren. Een gezonde gemixte wijk heeft ook locaties nodig 
waar gemaakt wordt. Dit moet niet allemaal ver weg gestopt worden op afgelegen 
industrieterreinen. 

● De gemeente Amsterdam heeft dit recent zelf ook onderkend en vastgelegd in de 
"Bedrijvenstrategie gemeente Amsterdam 2020-2030". Daarin staan concrete 
behoeften en acties benoemd rondom het combineren van bedrijfsruimte en 
wonen in gemengde wijken. 

● Grote vraag is hoe het dan kan dat in de ontwerp-Omgevingsvisie 2050 de ambitie 
voor NDSM-Oost niet verder reikt dan de locatie in te richten als stadspark, omdat 
in het verleden er op de andere locaties op de NDSM-werf gewoonweg te weinig 
invulling is gegeven aan het eigen groenbeleid? 

● Kan één doelstelling uit de portefeuille van één wethouder dan zonder problemen 
jaren van stadsbreed en locatiespecifiek beleid rondom het zorgvuldig mixen van 
functies aan de kant schuiven? 

● Het aanwijzen van NDSM-Oost als stadspark is daarmee het voorbeeld van hoe het 
niet moet onder de omgevingswet. Duidelijker dan de eigen inleiding van de 
omgevingsvisie kan het niet: "Een omgevingsvisie is bindend voor de overheid die 
haar opstelt, heeft betrekking op het grondgebied van die overheid en moet 
integraal zijn. Dat betekent dat alle aspecten van de fysieke leefomgeving in 
samenhang worden bezien." Waar is de integrale afweging voor NDSM-Oost? 

● Er kan niet gesteld worden dat er onbekend is dat er ook andere opgaven spelen 
rondom de locatie. Dit is onder andere benoemd in het onderdeel bedrijven in het 
hoofdstuk over de vitale stad: "Amsterdam stelt zich tot doel om grootschalig 
woningen toe te voegen in bestaand stedelijk gebied, waardoor 450 hectare 
bedrijven en haventerrein transformeert. Dit leidt tot een oplopend tekort aan 
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bedrijfsruimte van minimaal 150 hectare in 2040 in de stad. Veel hangt bij het 
oplossen hiervan af van het integreren van bestaande en nieuwe lichte vormen van 
bedrijvigheid (ambachten, kleinschalige productie, distributie en reparatiebedrijven) 
in de geplande woon-werkwijken. Dit vergt een blijvende inspanning. Al sinds de 
structuurvisie uit 2011 sturen wij hierin, maar de doelen worden daarbij slechts ten 
dele behaald, omdat autonome krachten sterk zijn. Met de bedrijvenstrategie uit 
2020 introduceren wij daarom nieuw instrumentarium om hier strakker op te sturen." 

● Oproep aan de gemeente is dan ook om sterker te zijn dan de autonome krachten. 
Krachten die ervoor gezorgd hebben dat ontwikkelaars teveel ruimte hebben 
gekregen om hun groenopgave rondom de nieuwe wooncomplexen door te 
schuiven naar een locatie waar zij er geen last van hebben. 

● Verzoek is dan ook om de harde aanwijzing van NDSM-Oost als te ontwikkelen 
stadspark uit de omgevingsvisie te halen en te vervangen door een in het gebied te 
integreren locatie voor bestaande en nieuwe lichte vormen van maakbedrijvigheid 
(wat al sinds 2013 in het bestemmingsplan als doel is vastgelegd), zoveel mogelijk 
gecombineerd met openbare ruimte en groenontwikkeling.  

● Er zijn in Amsterdam meer dan voldoende bedrijven en mensen actief die aan deze 
creatieve uitdaging de juiste invulling kunnen geven, terwijl B&W samen met de 
projectontwikkelaars hun eigen problemen rondom de groene kwaliteit rondom de 
woningen op gaan lossen. 

 
Tot slot 
Wij hopen dat onze zienswijze op de lange termijn plannen uit de Ontwerp Omgevingsvisie 
2050 serieus genomen wordt en dat de hierboven genoemde bezwaren en ideeën ervoor 
zullen zorgen dat er op een andere manier gekeken zal worden naar het zo waardevolle en 
unieke stukje Amsterdam dat NDSM-Oost is. Een manier waarop we ervoor gaan zorgen om 
(vergroende) openbare ruimte op NDSM-Oost te combineren met voldoende bedrijvigheid 
in een makersdistrict. Een benadering van en/en, waar openbaar gebied voor bewoners om 
te recreëren juist hand in hand gaat met een creatieve makerswijk. Niet een eenzijdige 
top-down benadering van een stadspark, dat andere functies uitsluit. Gebiedsontwikkeling 
gaat erom dat we niet denken in of/of maar in en/en, om vervolgens de uitdaging aan te 
gaan om de diverse belangen in een gebied te combineren tot het beste resultaat voor de 
stad. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Made up North 
 
Huib Koel  
Marlon Huysmans 
 
 
Bijlagen: 

● Bestemmingsplan kader NDSM-Oost 
● Plan Made Up North 
● Sociaal-geografisch Onderzoek NDSM Oost (Hospers & Renooy) 
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