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  Een creatief makersdistrict op NDSM Oost,  
genaamd NDSM Maakstad. 

  Een Blue Collar Werkcommunity in Noord van 
formaat, waar oude en nieuwe makers elkaar 
versterken in een ecosysteem. 

  40.000m2 Werkruimte voor maakindustrie & 
vakscholing, gecombineerd met creativiteit  
en cultuur.

  Waarvan minimaal 70% betaalbare werkruimten 
tussen 75-125 eur/m2.

  Dit biedt ruimte aan 600 arbeidsplaatsen voor 
de nieuwe maakindustrie.

  Een innovatieve wijk die geworteld is  
in Noord en internationale allure heeft. 

 

  Een maakwijk waar de bedrijven zich openstellen 
voor het publiek.

 

  Een duurzame moderne werklocatie die 
ont sloten wordt door het water, grotendeels 
autovrij is en waar op moderne wijze intensief 
gebruik wordt gemaakt van de ruimte door 
gestapelde werkplaatsen en 24hr bezetting & 
levendigheid van de werkruimtes.

  Een permanente plek voor en door makers,  
met respect voor de historie van NDSM.
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De stad Amsterdam gaat niet alleen over toeristen  
en programmeurs.
Innovatieve makers creëren een geweldige bron van 
werkgelegenheid voor de stad.

We leven in een door IKEA ontworpen samenleving.
We verlangen weer naar schoonheid, individuele  
expressie en zelfgemaakte spullen. 

We bestellen bij massaal bij Amazon en Alibaba.
We willen dichtbij de gebruikers produceren, omwille  
van de natuur. 

We weten simpelweg niet meer hoe producten  
gemaakt worden.
We willen jongeren leren hoe je producten maakt, zeker  
in een circulaire samenleving. 

Onze wereld wordt meer en meer digitaal.
Digitaal ontwerpen en fabriceren is een innovatieve  
ontwikkeling die hand en hart op een nieuwe manier  
verbindt. 

NDSM maakstad
De maakindustrie verdwijnt in snel 
tempo uit de stad. Op grote schaal moet 
ze plaats maken voor woningbouw. Er is 
een groot tekort aan geschikte en 
betaalbare werkruimten in de stad. We 
hebben het hier niet over de fietsenmaker 
in de plint, maar over maakbedrijven die 
simpelweg machines nodig hebben. 
Werkplaatsen van 250, 500 tot 1000m2. 
Die wel degelijk in de stad behoren 

omdat ze qua personeel, werkzaam
heden of innovatie aan de stad gebonden 
zijn. Een maakindustrie die een nauwe 
verbinding heeft met de creatieve sector 
en vakscholing. Van het 3D printen van 
bruggen, tot elektrische motoren, kleine 
scheepsbouw tot modeproductie. Een 
economische sector van formaat in 
Amsterdam.

 Ontwerp Abels & Partners



 
De maakindustrie is een belangrijke 
economische motor in de stad. De maak
industrie van vroeger is echter niet meer die 
van vandaag. Grootschalige productie vindt 
al lang niet meer plaats in de stad en de 
kleinschalige maakindustrie is met nieuwe 
technieken heel schoon geworden. Verre
gaande digitalisering brengt meer ontwer
pers in het maakvak en samenwerking op 

wereldniveau. De stad is afhankelijk van de 
maakindustrie en stadslogistiek om haar 
gebouwde omgeving, infrastructuur en 
mobiliteit te realiseren. Zonder makers geen 
stad. Deze nieuwe maakindustrie werkt 
samen met ontwerpers om de toekomstige 
stad te maken. Deze disciplines hebben we 
keihard nodig voor de stad en geven de stad 
ook diversiteit. Het hoort bij Amsterdam.

“Een tafel of kast  
die gemaakt wordt door 

timmerlieden is veel 
duurzamer dan rommel 

uit het buitenland.”

NDSM is een makersdistrict
Dat er heel veel woningen komen op NDSM, 
betekent niet dat de maker dient te verdwijnen. 
NDSM is historisch gezien de werkstad van 
Amsterdam geweest, en dat moet zo blijven. 
Er dient voldoende ruimte te komen voor de 
nieuwe werkcultuur van de toekomst met 

betaalbare huren tussen 75125 eur/m2. Die 
ruimte is er ook nog op NDSM Oost. Daarom 
willen we hier NDSM Maakstad realiseren. 
Een makerdistrict van minimaal 40.000m2 
waar de maakindustrie, kunst en cultuur 
voorop staat. 

•  Circulaire, duurzame productie

•  Nieuwe energieoplossingen

•  Voedselproductie in de stad

•  Robotisering, 3Dprint & automatisering

•  Digitaal ontwerpen & file2factory

•  Duurzame mode productie

•  Innovatieve stadslogistiek

•  Materialen van de toekomst

De maakindustrie is belangrijk

 Ons creatief makersdistrict is gelegen 
naast de openbare monumentale NDSMwerf 

welke binnenkort radicaal vergroend wordt.

Onze thema’s 
in de nieuwe 

maakindustrie
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WAT
Made Up North is een Stichting die zich 
inzet voor een creatieve productiewijk op 
NDSM Oost, waarbij meester vakbedrijven 
en leerscholen centraal staan vanuit de 
geest van het maritieme karakter van 
vroeger.  

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

WIE
Made up North werkt met vrijwilligers die 
zich verbinden aan het initiatief. We noemen 
ze gekscherend ook wel lijstduwers. Per 
fase zijn er nieuwe mensen die het stokje 
overnemen. Op dit moment werken de 
volgende mensen achter de schermen mee 
aan de realisatie van het plan. Daarvoor zijn 
we ze super dankbaar. 

DE VRIJWILLIGERS

Huib Koel & Esther Way
Scheepsbouw & interieur  
WoodiesAtBerlin
Oprichters Made up North

Marlon Huysmans
Stadsontwikkelaar
Oprichter Made up North

Harry Abels
Abels & Partners
Architect 

Nina Kater
Abels & Partners
Architect

Coby van Berkum
Oudstadsdeelvoorzitter Amsterdam 
Noord & ambassadeur van Made up 
North

Oep Schilling
Fiction Factory, innovatief maakbedrijf 
in NDSMWest & ambassadeur van 
Made up North

Irene Ruigrok van der Werve
Timmerella op NDSM en student  
Rietveld academie en beeldmaker voor 
Made up North

Tomas Dulfer
Tomas Dulfer Productions Film/Media
filmt makers & proces van Made up 
North

CONTACT
Marlon Huysmans / Huib Koel
info@madeupnorth.nl

 WERKPLAATS & KANTOOR
WoodiesAtBerlin
Ms van Riemsdijkweg 51
1033 RC Amsterdam – NDSM

Q @madeupnorth_amsterdam
E @meestermakers
B Made up North

Ben je maker en wil je dit initiatief steunen of doe je 
iets heel anders en vind je het gewoon een tof plan? 
Ga dan naar de website www.madeupnorth.nl en laat 
onder het kopje ‘ja, ik wil dit steunen’ je gegevens 
achter. Op deze manier houden we je op de hoogte en 
wordt de mooie maakindustrie van Amsterdam ook 
zichtbaar voor iedereen.
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