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Gebouw	  027E	  
Het	  Marineterrein	  Amsterdam	  is	  een	  groene	  enclave	  in	  het	  hart	  van	  een	  opwindende	  
stad.	  Hier	  wordt	  door	  pioniers	  geconcentreerd	  gewerkt	  aan	  vernieuwende	  ideeën	  en	  
projecten	  die	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  een	  duurzame	  samenleving.	  Vernieuwing,	  
verbinding	  en	  focus	  zijn	  de	  kwaliteiten	  uit	  het	  maritieme	  verleden	  die	  nu	  worden	  
ingezet	  om	  het	  Marineterrein	  Amsterdam	  stapsgewijs	  te	  ontwikkelen	  tot	  een	  
stadskwartier	  dat	  internationaal	  zichtbaar	  is	  als	  een	  knooppunt	  voor	  vernieuwend	  
werken,	  denken	  en	  doen.	  

Op	  het	  ogenblik	  wordt	  een	  van	  de	  gebouwen	  op	  het	  terrein,	  Gebouw	  027E,	  	  
gerenoveerd	  tot	  een	  representatief	  gebouw	  met	  drie	  verdiepingen	  van	  elk	  500	  m2.	  

Voor	  dit	  gebouw	  zoekt	  Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam	  toonzettende	  gebruikers	  
die	  op	  onverwachte	  en	  inspirerende	  wijze	  invulling	  kunnen	  geven	  aan	  nieuwe	  
manieren	  van	  werken,	  denken	  en	  doen.	  

We	  roepen	  bedrijven	  en	  organisaties	  die	  op	  zoek	  zijn	  naar	  ruimte	  voor	  het	  
verwezenlijken	  van	  hun	  plannen	  en	  activiteiten	  op	  om	  hun	  visie	  en	  businessplan	  voor	  
de	  invulling	  van	  een	  of	  meerdere	  van	  de	  verdiepingen	  van	  het	  gebouw	  in	  te	  sturen.	  
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Het	  Marineterrein	  Amsterdam	  
14	  hectaren	  stadshart	  in	  Amsterdam	  worden	  geleidelijk	  verlaten	  door	  de	  huidige	  
gebruiker:	  Defensie.	  Het	  Rijk	  en	  de	  gemeente	  Amsterdam	  geven	  gezamenlijk	  richting	  
aan	  de	  transitie	  van	  het	  gebied	  met	  als	  doel	  een	  waardevermeerdering	  op	  
maatschappelijk,	  cultureel	  en	  economisch	  gebied.	  

Er	  is	  voor	  gekozen	  om	  de	  transitie	  van	  het	  gebied	  stap	  voor	  stap	  te	  laten	  verlopen,	  
zonder	  een	  vastgesteld	  eindplan.	  Daardoor	  is	  het	  mogelijk	  optimale	  combinaties	  van	  
gebruikers	  te	  laten	  groeien	  en	  flexibel	  te	  reageren	  op	  veranderende	  
omstandigheden.	  

Ontwikkelrichting	  
De	  leidende	  richting	  voor	  de	  ontwikkeling	  is	  gebaseerd	  op	  het	  historische	  maritieme	  
verleden	  van	  het	  gebied.	  De	  kwaliteiten	  die	  in	  het	  verleden	  hebben	  geleid	  tot	  het	  
succes	  van	  Nederland	  als	  zeevarende,	  handeldrijvende	  natie	  kunnen	  ook	  in	  de	  
toekomst	  leiden	  tot	  meerwaarde	  op	  veel	  gebieden.	  

Vernieuwing	  
Nieuwsgierig	  naar	  nieuwe	  culturen,	  gebieden,	  technieken,	  opvattingen.	  Niet	  
bang	  voor	  het	  onbekende.	  Ondernemend	  en	  initiatiefrijk.	  De	  wil	  om	  te	  
ontdekken.	  

Verbinding	  
Actief	  combineren	  van	  kennis,	  contacten	  en	  krachten.	  Innovatieve	  
combinaties	  van	  techniek,	  wetenschap	  en	  ondernemerschap.	  Gericht	  op	  
wederzijds	  begrip	  en	  voordeel.	  Samenwerkend	  en	  in	  staat	  efficiënt	  te	  
organiseren.	  

Focus	  
Gericht	  op	  inhoud.	  Geconcentreerd	  en	  doelgericht.	  Duurzaam	  en	  serieus.	  
Onverstoorbaar	  en	  ongestoord.	  Rust	  en	  aandacht.	  No-‐nonsense.	  

De	  toekomstige	  gebruikers	  van	  Gebouw	  027E	  zullen	  actief	  achter	  deze	  waarden	  
staan	  en	  daardoor	  bijdragen	  aan	  een	  nieuw,	  herkenbaar	  en	  onderscheidend	  
stadskwartier.	  	  

Fasering	  
§ Gebouw	  027E	  komt	  eind	  2015	  beschikbaar.	  Het	  is	  dan	  geheel	  gerenoveerd,	  maar	  

niet	  ingedeeld	  (renovatie	  casco+).	  Het	  zijn	  lege	  verdiepingen	  met	  alle	  nodige	  
aansluitingen.	  Zie	  het	  Informatieboek.	  	  

§ Defensie	  trekt	  zich	  geleidelijk	  terug	  van	  het	  Marineterrein	  Amsterdam.	  In	  2016	  
zal	  slechts	  een	  gedeelte	  van	  het	  terrein	  publiek	  toegankelijk	  zijn.	  Gebouw	  027E	  
ligt	  in	  dit	  ontsloten	  gebied.	  
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§ In	  de	  eerste	  helft	  van	  2016	  is	  Nederland	  voorzitter	  van	  de	  EU.	  Vergaderingen	  en	  
bijeenkomsten	  worden	  dan	  gehost	  op	  het	  Marineterrein	  Amsterdam.	  Dit	  zal	  in	  
die	  periode	  impact	  hebben	  op	  zichtbaarheid	  van	  het	  Marineterrein	  in	  de	  
internationale	  pers	  en	  mogelijk	  tijdelijk	  beperkingen	  opleveren	  voor	  de	  
toegankelijkheid.	  

§ In	  2018	  wordt	  begonnen	  met	  het	  opstellen	  van	  planologische	  kaders	  voor	  het	  
gehele	  terrein,	  op	  basis	  van	  de	  tijdelijke	  invulling.	  De	  nieuwe	  gebruikers	  van	  
Gebouw	  027E	  zijn	  dus	  echte	  toonzetters.	  

Uitvoering	  
De	  ontwikkeling	  van	  het	  Marineterrein	  Amsterdam	  wordt	  uitgevoerd	  door	  Bureau	  
Marineterrein	  Amsterdam.	  Dat	  bureau	  legt	  verantwoording	  af	  aan	  zijn	  twee	  
opdrachtgevers:	  het	  Rijk	  en	  de	  gemeente	  Amsterdam.	  Daarvoor	  bestaat	  een	  
stuurgroep	  die	  gebonden	  is	  aan	  een	  overeenkomst	  tussen	  Rijk	  en	  gemeente.	  De	  
stuurgroep	  neemt	  de	  cruciale	  beslissingen	  of	  legt	  die	  voor	  aan	  Rijk	  en	  gemeente.	  

Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam	  is	  verantwoordelijk	  voor	  invulling	  en	  uitwerking	  
van	  de	  ontwikkelvisie,	  de	  infrastructuur,	  het	  gebruik	  en	  de	  exploitatie	  van	  het	  
vrijgegeven	  terrein.	  Het	  wordt	  dan	  ook	  de	  nieuwe	  huisbaas	  voor	  de	  toekomstige	  
gebruikers	  van	  Gebouw	  027E.	  
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Concept	  Gebouw	  027E	  
Voor	  de	  invulling	  van	  Gebouw	  027E	  worden	  drie	  functies	  gezocht:	  	  

Werken	  
De	  beste	  ondernemers	  van	  de	  hele	  wereld	  werken	  hier	  aan	  vernieuwende	  
producten,	  diensten	  en	  ideeën.	  Ze	  willen	  niet	  alleen	  zichzelf	  verbeteren,	  
maar	  ook	  de	  wereld	  een	  duurzame	  en	  verdraagzame	  plaats	  maken	  voor	  
toekomstige	  generaties.	  Ze	  nemen	  risico,	  hebben	  visie	  en	  zijn	  daadkrachtig,	  
vernieuwen	  zichzelf	  voortdurend	  en	  staan	  open	  voor,	  en	  zijn	  geïnteresseerd	  
in	  hun	  omgeving.	  	  

Samenkomen	  
In	  de	  huidige	  overdaad	  aan	  informatie	  en	  contacten	  is	  het	  selecteren	  van	  
informatie,	  kennis	  en	  kennissen	  steeds	  meer	  gebaseerd	  op	  persoonlijke	  
filters.	  Echte	  mensen	  met	  echte	  overtuiging	  in	  een	  echte	  omgeving	  kunnen	  
elkaar	  helpen	  en	  inspireren	  tot	  vernieuwing,	  inzicht	  en	  samenwerking.	  In	  
Gebouw	  027E	  ontmoeten	  mensen	  en	  ideeën	  van	  over	  de	  hele	  wereld	  elkaar	  
in	  een	  omgeving	  die	  respect	  toont	  voor	  anderen	  en	  andersdenkenden,	  waar	  
aandachtig	  wordt	  geluisterd	  en	  diep	  wordt	  gedacht.	  

Cultuur	  
Cultuur	  biedt	  een	  andere	  werkelijkheid.	  Daarmee	  kan	  een	  breed	  publiek	  
worden	  verleid	  na	  te	  denken	  over	  nieuwe	  inzichten	  en	  kan	  kennis	  worden	  
gemaakt	  met	  maatschappelijke,	  culturele	  en	  technologische	  vernieuwingen.	  
Op	  deze	  plek	  wordt	  het	  publiek	  uitgedaagd	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  debat	  
daarover	  en	  zelf	  daadwerkelijk	  actie	  te	  ondernemen	  om	  veranderingen	  te	  
bewerkstelligen.	  

Aan	  de	  functies	  kan	  door	  één	  tot	  maximaal	  drie	  verschillende	  huurders	  invulling	  
worden	  gegeven.	  De	  functie	  ‘werken’	  wordt	  als	  leidend	  gezien,	  hetgeen	  betekent	  dat	  
‘samenkomen’	  en	  ‘cultuur’	  voor	  een	  deel	  gericht	  zullen	  zijn	  op	  het	  faciliteren	  van	  
‘werken’.	  	  

Bij	  de	  selectie	  van	  gebruikers	  is	  bepalend	  dat:	  

§ de	  verschillende	  functies	  echt	  iets	  aan	  elkaar	  hebben,	  relaties	  met	  elkaar	  
aangaan	  en	  niet	  geïsoleerd	  opereren;	  

§ alle	  functies	  tezamen	  en	  afzonderlijk	  bijdragen	  aan	  een	  unieke	  identiteit	  en	  
onderscheidend	  imago	  van	  heel	  het	  gebouw;	  

§ het	  vernieuwde	  Gebouw	  027E	  een	  openbaar,	  plezierig	  en	  toegankelijk	  karakter	  
krijgt.	  

Alle	  functies	  en	  activiteiten	  dragen	  bij	  aan	  de	  waarden,	  de	  missie	  en	  de	  thema’s	  van	  
het	  Marineterrein	  Amsterdam.	  
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Verhuurcondities	  
	  

Contactduur	  
De	  toekomstige	  gebruiker(s)	  wordt	  in	  principe	  een	  huurovereenkomst	  van	  vijf	  plus	  
vijf	  jaar	  aangeboden.	  Omdat	  het	  Marineterrein	  Amsterdam	  stapsgewijs	  wordt	  
ontwikkeld	  en	  flexibiliteit	  daarbij	  essentieel	  is,	  kan	  geen	  toezegging	  worden	  gedaan	  
over	  de	  periode	  na	  2026.	  

Huursom	  
De	  huursom	  bedraagt	  €	  200	  per	  m2	  bvo	  per	  jaar,	  excl.	  servicekosten,	  excl.	  btw.	  

Inrichtingskosten	  
Het	  gebouw	  is	  bij	  oplevering	  niet	  ingedeeld	  en	  ingericht.	  Wel	  zijn	  alle	  installaties	  en	  
voorzieningen	  aanwezig.	  De	  toekomstige	  gebruiker	  moet	  dus	  rekening	  houden	  met	  
inrichtingskosten.	  

Minimale	  afname	  
Gegadigden	  huren	  minimaal	  één	  verdieping	  (ongeveer	  500	  m2).	  Kleinere	  bedrijven	  of	  
instellingen	  worden	  verzocht	  zich	  eerst	  en	  op	  eigen	  initiatief	  te	  verenigen	  tot	  een	  
organisatie	  van	  voldoende	  omvang	  en	  draagkracht.	  

Voorzitterschap	  
De	  eerste	  zes	  maanden	  van	  2016	  wordt	  het	  terrein	  voor	  een	  deel	  ingezet	  voor	  het	  
Nederlandse	  voorzitterschap	  van	  de	  EU.	  Hierdoor	  zijn	  er	  voor	  die	  periode	  mogelijk	  
afwijkende	  afspraken	  nodig.	  

	  

Het	  proces	  

Inschrijven	  
Iedereen	  die	  zich	  aangesproken	  voelt	  door	  de	  ontwikkelingen	  van	  het	  Marineterrein	  
Amsterdam	  en	  in	  staat	  is	  een	  visie	  en	  een	  businesscase	  te	  ontwikkelen	  voor	  één	  of	  
meer	  	  van	  de	  verdiepingen	  van	  Gebouw	  	  027E,	  wordt	  opgeroepen	  zich	  in	  te	  schrijven.	  
Dat	  kan	  via	  de	  website	  van	  www.marineterrein.nl.	  	  

Daar	  wordt	  gevraagd	  om	  de	  volgende	  informatie:	  

§ Naam	  en	  contactgegevens	  van	  bedrijf	  of	  organisatie.	  

§ Doelstelling	  van	  het	  bedrijf	  of	  de	  organisatie.	  

§ Een	  korte	  omschrijving	  van	  het	  beoogde	  gebruik.	  

§ Beknopte	  visie	  hoe	  dit	  op	  de	  doelstellingen	  van	  het	  Marineterrein	  aansluit.	  

§ Een	  suggestie	  voor	  een	  nieuwe	  internationale	  naam	  die	  duidelijk	  maakt	  waar	  
Gebouw	  027E	  voor	  staat.	  
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Meer	  informatie	  
www.	  marineterrein.nl	  

Informatieboek	  Marineterrein	  Gebouw	  027E	  

info@marineterrein.nl	  

Beoordeling	  
De	  inschrijvingen	  worden	  beoordeeld	  op:	  	  

§ Aansluiting	  bij	  de	  gevraagde	  functies	  werken,	  samenkomen	  en	  cultuur.	  

§ Aansluiting	  bij	  de	  waarden	  vernieuwing,	  verbinding	  en	  focus.	  

§ De	  uniciteit	  van	  het	  plan	  in	  Amsterdam	  en	  Nederland.	  

§ Versterking	  van	  het	  ecosysteem	  voor	  startups.	  

§ De	  openheid	  naar	  publiek,	  ondernemingen	  en	  instellingen.	  

§ Het	  aangaan	  of	  gebruikmaken	  van	  partnerships.	  

§ Het	  vermogen	  internationaal	  talent	  aan	  te	  trekken.	  

Op	  basis	  van	  deze	  criteria	  worden	  vijf	  partijen	  geselecteerd.	  

Selectieprocedure	  tweede	  ronde	  
De	  vijf	  kandidaten	  krijgen	  vervolgens	  de	  uitnodiging	  om	  een	  businesspan	  op	  te	  
stellen	  over	  hoe	  zij	  denken	  invulling	  te	  geven	  aan	  hun	  gebruik	  van	  Gebouw	  027E.	  In	  
dit	  voorstel	  wordt	  duidelijk	  gemaakt	  wat	  de	  samenhang	  is	  tussen	  de	  beoogde	  
activiteiten,	  het	  stimuleren	  van	  de	  functie	  ‘werken’	  en	  de	  relatie	  met	  de	  functies	  
‘samenkomen’	  en	  ‘cultuur’.	  

Dit	  voorstel	  zal	  worden	  gepresenteerd	  aan	  een	  jury	  die,	  onder	  voorbehoud,	  als	  volgt	  
is	  samengesteld:	  

§ Liesbeth	  Jansen,	  projectdirecteur	  Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam;	  

§ Sigrid	  Johanisse,	  directeur	  Startup	  Delta;	  

§ Bas	  Beekman,	  projectdirecteur	  StartupAmsterdam;	  

§ twee	  juryleden	  vanuit	  andere	  disciplines.	  

De	  jury	  adviseert	  de	  stuurgroep	  die	  beslist	  over	  de	  uitslag.	  De	  winnaar(s)	  zal	  als	  
kandidaat-‐huurder	  een	  exclusieve	  huuraanbieding	  worden	  gedaan.	  Mocht	  dit	  niet	  tot	  
een	  overeenkomst	  leiden	  dan	  wordt	  de	  volgende	  in	  de	  rangschikking	  gevraagd,	  
vooropgesteld	  dat	  dit	  ook	  een	  geschikte	  kandidaat	  is.	  
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Tijdpad	  
19	  juni	  2015	  	   Publicatie	  verhuurinformatie	   	  

30	  juni	  2015	   Mogelijkheid	  voor	  bezichtiging	  	  om	  12:00	  uur	   	   	  

15	  juli	  2015	  	   Deadline	  schriftelijke	  inschrijving	  1e	  ronde	  

22	  juli	  2015	  	   Bekendmaking	  uitslag	  1e	  ronde	   	   	   	  

11	  aug	  2015	  	   Deadline	  indiening	  buisinessplan	  2e	  ronde	   	  

26	  aug	  2015	  	   Pitch	  voor	  de	  jury	  (save	  the	  date!)	   	   	   	  

eind	  aug	  2015	   Bekendmaking	  uitslag	  2e	  ronde	   	   	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Disclaimer	  
Bureau	  Marineterrein	  behoudt	  zich,	  mede	  namens	  haar	  opdrachtgevers,	  het	  recht	  voor	  de	  procedure	  op	  
enig	  punt	  te	  staken	  en	  geen	  winnaar	  aan	  te	  wijzen,	  mocht	  geen	  van	  de	  vijf	  geselecteerde	  kandidaten	  in	  
de	  tweede	  ronde	  geschikt	  blijken.	  De	  procedure	  zal	  in	  dat	  geval	  niet	  worden	  herhaald.	  Mocht	  met	  de	  
winnaar	  geen	  huurovereenkomst	  gemaakt	  kunnen	  worden	  dan	  geeft	  dit	  geen	  rechten	  aan	  de	  andere	  
kandidaten	  in	  de	  tweede,	  noch	  de	  eerste	  ronde.	  

De	  selectie	  is	  bedoeld	  om	  de	  beste	  partij	  bij	  het	  project	  te	  betrekken	  en	  zoveel	  mogelijk	  bedrijven	  kans	  
te	  geven	  in	  aanmerking	  te	  komen.	  Het	  is	  echter	  geen	  aanbesteding	  in	  de	  juridische	  zin.	  Er	  is	  geen	  
gelegenheid	  tot	  vragen	  stellen	  in	  de	  eerste	  ronde.	  Het	  ingezonden	  materiaal	  in	  de	  tweede	  ronde	  wordt	  
geacht	  vrij	  gebruikt	  te	  kunnen	  worden	  in	  publicaties,	  met	  bijpassende	  naamsvermelding.	  


