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Persbericht	  
	  
Datum:	  	  19	  juni	  2015	  
	  

Oproep	  voor	  vernieuwende	  gebruikers	  Marineterrein	  
Op	  het	  Marineterrein	  Amsterdam	  komt	  al	  in	  januari	  2016	  het	  eerste	  gerenoveerde	  
gebouw	  ter	  beschikking	  voor	  nieuwe	  gebruikers.	  Er	  wordt	  gezocht	  naar	  innovatieve,	  
internationaal	  georiënteerde	  gebruikers.	  	  
	  
Het	  Marineterrein	  Amsterdam	  is	  in	  transitie.	  Defensie	  verlaat	  geleidelijk	  een	  groot	  deel	  
van	  het	  terrein	  en	  er	  is	  voor	  gekozen	  om	  het	  de	  komende	  jaren	  stapsgewijs	  en	  veelal	  
tijdelijk	  in	  te	  vullen.	  De	  nieuwe	  gebruikers	  van	  het	  eerste	  uur	  zetten	  daarmee	  de	  toon	  
voor	  het	  uiteindelijke	  ontwikkelplan.	  
	  
Een	  leegstaand	  gebouw	  op	  een	  prachtige	  plek	  aan	  het	  water	  tegenover	  Nemo,	  is	  door	  
het	  projectbureau	  op	  voortvarende	  wijze	  aangepakt.	  Het	  gebouw,	  027E	  volgens	  de	  
militaire	  naamgeving,	  staat	  ‘op	  pootjes’	  en	  heeft	  drie	  verdiepingen	  van	  ieder	  500	  m2.	  
Architectenbureau	  SLA	  heeft	  nieuwe	  gevels	  ontworpen	  en	  alle	  installaties	  en	  
voorzieningen	  zijn	  vernieuwd	  .	  De	  verdiepingen	  zelf	  zijn	  niet	  ingedeeld,	  dat	  is	  aan	  de	  
nieuwe	  gebruikers.	  
	  
Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam	  zoekt	  voor	  dit	  gebouw	  internationaal	  georiënteerde	  
bedrijven	  en	  organisaties	  die	  ondernemerschap,	  innovatie	  en	  cultuur	  kunnen	  verbinden	  
tot	  één	  geheel.	  Daarom	  wordt	  aan	  dergelijke	  bedrijven	  en	  organisaties	  gevraagd	  zich	  te	  
melden	  met	  ideeën	  voor	  inspirerend	  en	  vernieuwend	  gebruik	  van	  het	  gebouw.	  Criteria	  
voor	  de	  jury	  zijn	  onder	  meer;	  aansluiting	  bij	  de	  waarden	  van	  het	  Marineterrein,	  de	  
uniciteit	  van	  het	  plan	  in	  Amsterdam	  en	  Nederland,	  de	  versterking	  van	  het	  ecosysteem	  
voor	  startups,	  het	  vermogen	  internationaal	  talent	  aan	  te	  trekken	  en	  verbinding	  met	  het	  
publiek.	  
	  
Tot	  15	  juli	  kunnen	  geïnteresseerden	  zich	  inschrijven,	  waarna	  de	  jury	  vijf	  kandidaten	  
uitnodigt	  om	  een	  businessplan	  te	  schrijven	  over	  hun	  beoogde	  invulling	  van	  het	  gebouw.	  
In	  de	  jury	  zijn	  onder	  meer	  Bureau	  Marineterrein,	  StartupDelta	  en	  Startup	  Amsterdam	  
vertegenwoordigd.	  Vervolgens	  pitchen	  de	  kandidaten	  26	  augustus	  hun	  plan,	  eind	  
augustus	  wordt	  bekendgemaakt	  welke	  kandidaat	  (of	  kandidaten)	  is	  (zijn)	  geselecteerd.	  	  
	  
Bijgaand	  meer	  informatie	  over	  het	  gebouw	  zelf	  en	  de	  voorwaarden	  waaraan	  een	  
inschrijving	  moet	  voldoen.	  Inschrijven	  kan	  via	  de	  website	  van	  het	  Marineterrein,	  waar	  
ook	  alle	  informatie	  te	  vinden	  is.	  
	  
Einde	  persbericht	  
	  
	  
Voor	  meer	  informatie:	  
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Bureau	  Marineterrein,	  Jacqueline	  Verheugen,	  06	  11	  40	  68	  86	  
	  
Over	  Bureau	  Marineterrein	  Amsterdam:	  de	  herontwikkeling	  van	  het	  Marineterrein	  Amsterdam	  is	  
een	  samenwerking	  tussen	  het	  Rijk	  en	  de	  gemeente	  Amsterdam.	  Bureau	  Marineterrein	  
Amsterdam	  is	  gevraagd	  om	  de	  herontwikkeling	  te	  realiseren	  en	  het	  terrein	  stap	  voor	  stap	  een	  
nieuwe,	  openbare	  bestemming	  te	  geven.	  


