
De veertien hectaren ten oosten 
van Het Scheepvaartmuseum zijn 
geheim gebied, al eeuwenlang. 
Het militair terrein in het centrum 
van de stad was sinds de 17e 
eeuw al de werkplek van Michiel 
de Ruyter en Vincent van Gogh, 
de scheepswerf van de Admira-
liteit, helikopterlandingsplaats 
voor hoogwaardigheidsbekle-
ders, meldplek voor aspirant-mi-
litairen, revalidatieoord voor ge-
traumatiseerde soldaten en ‘safe 
haven’ bij noodsituaties. Nu, na 
meer dan 350 jaar, is de poort op 
een kier gezet. 

Fictieve verhalen
Om de bijzondere aard van het 

gesloten terrein te vangen, vroeg 
Das Magazin in de zomer van 
2014 toestemming om met vijf 
schrijvers het land binnen de mu-
ren te betreden. Het vijftal werd 
door marinemensen en historici 
ingeleid in de geschiedenis, de 
geheime operaties, de bijzondere 
personen en de speciale cultuur 
van deze stadsenclave. De fictie-
ve verhalen die zij schreven, zijn 
een herinnering aan wat is ge-
weest, een verbeelding van wat 
zou kunnen zijn geweest en een 
blik op toekomstig gebruik. Het 
terrein zal misschien nooit meer 
zijn wat het al die tijd was, maar 
de sfeer van discipline en isolatie 
zijn opgetekend in de verhalen 

De Voorwerf is het oudste histo-
rische gedeelte van het Marine-
terrein. Al sinds het eiland Kat-
tenburg werd aangelegd, heeft 
het een bijzondere sfeer: een 
combinatie van bedrijvigheid en 
rust. In de Gouden Eeuw bouw-
de de Admiraliteit van Amster-
dam achter de muur, zonder 
pottenkijkers, aan de meest in-
novatieve schepen ter wereld. 
In de eeuwen daarna voerde de 

verschillende Defensieonderde-
len belangrijke taken uit voor 
de veiligheid van ons land. Die 
unieke sfeer van bedrijvigheid 
en rust willen we behouden. 
Het Marineterrein wordt een 
plek waar innovatieve bedrijven 
en organisaties geconcentreerd 
kunnen samenwerken en waar 
Amsterdammers kunnen genie-
ten van de ruimte en het uitzicht 
over het water. 

Poort open
Sinds het vertrek van Defensie 
van de oude Voorwerf staat 
de oude poort open. Overdag 
kunt u gerust eens een kijkje 
nemen. Op woensdagmiddag 
van 13.00 - 17.00 uur is de be-
zoekersruimte open en kunt u 
binnenlopen voor een kopje 
thee en informatie. 

Ontwikkeling 
Voorwerf gestart
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Projectdirecteur Liesbeth Jansen over toegevoegde waarde pag. 2

“Het Marineterrein kan 
een enclave van kennis 
en uitwisseling worden”

Wat betekent die serie van verspringende lichtvlakken?

Ontcijfer de code en win een boek   pag.4

De muur spreekt ...  

Colofon:
Deze krant informeert buurt-
bewoners over de herontwik-
keling van het Marineterrein 
in Amsterdam. De krant is een 
uitgave van Bureau Marineter-
rein. De herontwikkeling van 
het Marineterrein Amsterdam 
is een samenwerking tussen 
het Rijk en de gemeente 
Amsterdam. Bureau Marineter-
rein is gevraagd om de her-
ontwikkeling te realiseren en 
het terrein stap voor stap een 
nieuwe, openbare bestemming 
te geven.
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2500
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Teksten: 
Bureau Marineterrein 
Amsterdam
Vormgeving: 
Communicatiebureau, 
gemeente Amsterdam
Drukwerk: 
OBT
Meer informatie: 
www.marineterrein.nl

Defensie heeft de Voorwerf van het Marineterrein in januari 2015 verlaten. De oude poort is 
overdag open en nieuwe huurders nemen hun intrek. De transformatie van het Marineterrein 
is gestart.

Regels op het terrein
De Voorwerf van het Marineterrein Amsterdam is 
voorlopig dagelijks open van 7.30 tot 19.30 uur.
Houd u op het Marineterrein aan deze regels:

 Respecteer de rust.
 Laat niets achter.
 Parkeer uw fiets in een rek.
 Auto’s parkeren alleen voor vergunninghouders.
 Geen honden.
 Niet zwemmen.
 Geen boten aanmeren.

Maak kennis met het 
Marineterrein
Zaterdag 21 maart open huis

We nodigen u als buurtgenoot graag uit om als eerste het ter-
rein te bekijken. Op zaterdag 21 maart van 13.00 – 17.00 uur 
houdt Bureau Marineterrein daarvoor open huis. U kunt dan 
ook in de gebouwen van de Voorwerf een kijkje nemen. Daar 
krijgt u informatie over wat er op het Marineterrein gaat ge-
beuren, ontmoet u nieuwe huurders en kunt u meer te weten 
komen over initiatieven op het terrein. 

Activiteiten:
  Loop over het terrein met een oud-marineman om 14.00 en om 

15.30 uur.
 Luister naar maritieme verhalen van buurtgenoten.
 Maak een selfie met het mooiste uitzicht van Amsterdam.
  Ontmoet nieuwe huurders: bekijk bijvoorbeeld de opgravingen 

van de Noord/Zuidlijn bij de werkplaats Archeologie of speel 
de hoofdrol in een film over Amsterdam bij Orientation Travel 
Productions. 

  Krijg informatie over het Marineterrein. 
  Drink een drankje op het terras van de Longroom, de oude 

kantine voor onderofficieren.
 Maak je eigen bootje (voor kinderen).
 Laat uw ideeën voor het Marineterrein achter.

B
O

N € 5 korting 
op ‘Het land binnen de muren’
 
Tegen inlevering van deze bon betaalt u € 4,95 in plaats van 
€ 9,95. Het boekje is elke woensdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur te koop in de bezoekersruimte in de poort aan de 
Kattenburgerstraat 5. Ook is het boekje te koop tijdens de 
open dag op zaterdag 21 maart, van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe bundel 
over Marineterrein
Onlangs is een nieuw boekje verschenen over het Marineterrein: ‘Het land binnen de muren’. Vijf 
schrijvers bezochten in de zomer van 2014 het terrein. Hun verhalen vormen een literaire verken-
ning van het terrein, doordrenkt van historie, aan de vooravond van een ingrijpende transitie. 

Doet u mee?
Eeuwenlang was het Marineterrein afgesloten 
van de stad. De Koninklijke Marine was uw buur-
man. Maar Defensie gaat het terrein verlaten. 
Het Marineterrein blijft eigendom van het Rijk, 
en samen met de gemeente Amsterdam gaat 
deze het terrein een nieuwe bestemming geven.

Bureau Marineterrein is gevraagd deze ontwikke-
ling in gang te zetten. U krijgt dus nieuwe buren. 
We vinden het prettig met u kennis te maken 
en samen te bekijken hoe we het Marineterrein 
onderdeel van stad en buurt kunnen maken. 

Er zijn twee onderwerpen waarbij we uw inbreng 
bijzonder op prijs stellen: 
  Maritieme historie levend houden: de geschie-

denis van Kattenburg, de andere Oostelijke 
eilanden en die van het Marineterrein zijn nauw 
verweven. Samen met u willen we de geza-
menlijke geschiedenis vastleggen en levend 
houden.

  Buurtinitiatieven: het Marineterrein wordt on-
derdeel van uw buurt. Het zou fijn zijn als bin-
nen de thema’s van het Marineterrein _ marine, 
innovatie en klimaat _ buurtgenoten betrokken 
kunnen zijn bij activiteiten op de Voorwerf. We 
horen graag van uw plannen zodat  we samen 
kunnen kijken of deze een plek kunnen krijgen 
op het Marineterrein. 

Wilt u meedoen? U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar info@marineterrein.nl. 
Vermeldt u in de mail uw naam, telefoonnummer 
en voor welke activiteit u zich opgeeft. 

Buurtplatform
Regelmatig overlegt Bureau Marineterrein met 
vertegenwoordigers uit de buurt. Samen gaan we 
afspraken maken over activiteiten op de Voor-
werf, parkeren en verkeer. In de volgende krant 
zullen wij u hierover informeren.

Nieuwsbrief
Wilt u regelmatig nieuws ontvangen over de ont-
wikkeling van het Marineterrein? Schrijft u zich 
dan in voor onze digitale nieuwsbrief op 
www.marineterrein.nl/nieuwsbrief.

van Daan Heerma van Voss, 
Gustaaf Peek, Carolina Trujillo, 
Niña Weijers en Allard Schröder. 
Met fotografie van Koos Breu-
kel en Sander Troelstra.

‘Het land binnen de muren’ is 
een project van Sjoerd ter Borg, 
Jorrit Schaap en Menno Hoope 
i.s.m. Das Magazin. Zie ook 
www.hetlandbinnendemuren.nl.
‘Het land binnen de muren’ 
is online te koop via 
www.dasmagazin.nl. 
Op 21 maart is het boekje met 
burenkorting verkrijgbaar (zie 
bon). 

De muur spreekt ...
Sinds een paar weken wordt een geheime boodschap geprojec-
teerd door de raampjes in de muur van het Marineterrein. Wie 
kraakt de code?

In de muur langs de Kattenbur-
gerstraat, richting Het Scheep-
vaartmuseum, zitten zes kleine, 
vierkante raampjes. Elke avond, 
tussen 19.00 en 23.00 uur, is 
hier iets bijzonders te zien; 
gekleurde lichtvlakken versprin-
gen als een lichtkrant van links 
naar rechts achter de raampjes. 
We zien telkens dezelfde serie 
tekens, gevolgd door een lange 
spatie, maar wat het betekent?
 
Ontcijfer de code en win een 
boek
Het lichtproject is ontworpen 
door kunstenaar Serge Ver-
heugen. Met dit tijdelijke werk 
wil hij Amsterdam ‘inseinen’ 
dat achter deze muur – die het 
terrein 360 jaar lang afgesloten 
hield voor burgers – iets aan de 
hand is, aan het broeien is, een 

nieuw begin wordt gemaakt. Te-
gelijkertijd wil hij onderstrepen 
dat het verleden van deze plek 
onlosmakelijk deel uitmaakt 
van de toekomst. Hoe de tekst 
precies luidt, mogen Amster-
dammers nu zelf gaan uitzoe-
ken. We dagen iedereen uit om 
te komen kijken en de tekens te 
ontcijferen. Tip: Raadpleeg het 
systeem van de seinvlaggen om 
de betekenis van de vlaggen te 
doorgronden.
 
Denk je dat je de code hebt 
gekraakt, stuur dan je oplossing 
vóór 1 april 2015 naar 
info@marineterrein.nl. Onder 
de goede inzendingen worden 
tien exemplaren van ‘Het land 
binnen de muren’ verloot, een 
boekje met verhalen over het 
Marineterrein.

In de voormalige officiersmess komt Pension Homeland



Bij haar aanstelling zei burge-
meester Van der Laan: “Deze 
mevrouw gaat geen nota’s schrij-
ven!” Maar hoe pakt ze het dan 
wel aan? 

Waarde toevoegen
De opdracht aan Bureau Mari-
neterrein Amsterdam is te laten 
zien in welke richting, en hoe, 
het terrein ontwikkeld kan wor-
den zodat het in de toekomst 
optimaal van waarde is voor 
Amsterdammers, Nederlanders 
en wereldburgers. Waarde is 
niet alleen geld, maar zit in alle 
voordelen die het gebruik van 
het terrein kunnen opleveren. 
Liesbeth: “Denk bijvoorbeeld 
aan internationale zichtbaarheid 
voor start-ups, een prachtige, 
rustige plek in de stad of een 
campus waar je geconcentreerd 
kunt samenwerken aan kennisin-
tensieve projecten.”

Verleden en toekomst
Eerst is er goed gekeken naar de 
fascinerende geschiedenis van 
het gebied, de huidige gebrui-
kers en de omgeving. Kunste-
naars en schrijvers zijn geïnspi-
reerd door de verhalen van de 
Marine en hebben een prachtig 
boekje en een interactieve web-
site gemaakt. Liesbeth: “We 
hebben ook gevraagd wat men-

sen bijzonder en prettig aan het 
terrein vinden. Het lijkt erop dat 
er veel behoefte  is aan een rus-
tige omgeving waar respect en 
vertrouwen belangrijk zijn. Dat 
past goed bij het enclaveachtige 
gevoel van het Marineterrein. In 
die zin is de muur om het terrein 
onze grootste vriend.”

Klein stappen, haalbare doelen
Een ingewikkeld plan met groot-
se doelen en een lange termijn 
is een garantie voor het over-
schrijden van kosten en plannin-
gen. “Niet te lang praten maar 
gewoon beginnen is de manier 
om een complex project los te 
trekken”, volgens Liesbeth. Door 
haalbare doelen op de korte ter-
mijn te stellen blijven risico’s be-
perkt en is er meteen zichtbaar 
resultaat. Bijvoorbeeld: ‘Defensie 
trekt zich langzamer terug dan 
gedacht.’ Tegenvaller, maar dan 
doen we eerst een kleiner ge-
deelte. De Voorwerf is nu vrijwel 
gevuld met huurders die er tijde-
lijk willen zitten en die de eerste 
richting geven aan het toekom-
stige gebruik van het terrein.” 
Ander voorbeeld: “Er wordt ge-
werkt aan een tijdelijke brug over 
de Dijksgracht. Daarmee kan het 
terrein sneller aansluiting vinden 
met de stad. Maar uiteindelijk 
kan de definitieve brug ook op 
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Nieuwe huurders 
op het Marine-
terrein
In januari vertrok de Marine uit de histo-
rische Voorwerf. Inmiddels huizen er al 
veertien organisaties die goed passen bij de 
richting waarbinnen het Marineterrein zich 
ontwikkelt. Onder hen startups, innovatieve 
en sociale ondernemers met een interna-
tionale oriëntatie, wetenschappers én een 
pension. En omdat de Marine een complete 
audiovisuele studio achterliet, maakt een 
aantal mediabedrijven daar samen gebruik 
van. We stellen een paar nieuwe bewoners 
voor.

002 Commandementsgebouw 
Werkplaats Archeologie: brengt erfgoed tot 
leven
De werkplaats Archeologie was in juni vorig 
jaar de eerste nieuwe huurder op de Voor-
werf. Ze halen het Amsterdamse erfgoed uit 
de grond. Hun grootste opdracht van dit mo-
ment is onderzoek naar voorwerpen die zijn 
opgegraven bij de aanleg van de Noord/-
Zuidlijn. Hiervan maken ze een kunstwerk voor 
in station Rokin. Het is de bedoeling dat pu-
bliek straks bij de bouw van dit kunstwerk kan 
komen kijken. De werkplaats krijgt in de loop 
van het jaar ook een publieksfunctie.

006 Officiersmess 
Pension Homeland: pension voor 
professionals
De ‘Longroom’, ofwel de officiersmess, wordt 
in oude luister hersteld en omgedoopt tot 
Pension Homeland. Vanaf juni kunnen zo’n vijf-
tig gasten hier voor korte of langere tijd een 
kamer huren, desgewenst met een werkplek 
erbij, want Pension Homeland richt zich op 
professionals. De kamers zijn eenvoudig, de 
gezelligheid is vooral beneden te vinden, in 
de huiskamer, de biljartkamer en in het restau-
rant. Het pension richt zich vooral op de eigen 
gasten, maar overdag is iedereen welkom om 
een kopje koffie te drinken of ’s avonds aan 
te schuiven voor het diner wanneer er plaats 
is. In de zomer organiseert Pension Homeland 
‘Cinemanger’-avonden;  een bijzondere com-
binatie van eten en film kijken.

003C Poortgebouw
StartupDelta: wind in zeilen voor startups
StartupDelta heeft als opdracht om Nederland 
aantrekkelijk te maken voor de vestiging van 
internationale startups en stimuleert samen-
werking tussen startups, overheden, financiers 
en kennisinstituten in een internationaal per-
spectief. Voormalig eurocommissaris Neelie 
Kroes is ambassadeur van de organisatie.
 
002 Commandementsgebouw 
Crosswise Works: sociaal zakendoen in 
ontwikkelingslanden
Organisaties die in Azië, Afrika of Latijns-Ame-
rika op een duurzame en sociaal verantwoorde 
wijze willen ondernemen, kunnen zich melden 
bij Crosswise Works. Hier werken mensen met 
een frisse blik, een groot netwerk en strate-
gische denkkracht. Crosswise Works is onder 
meer ontwikkelaar van ‘Ondernemen zonder 
grenzen’, hét programma voor sociale onder-
nemers die zaken willen doen in ontwikke-
lingslanden.

Het Marineterrein is de meest begeerde plek van Amsterdam. Projectontwikkelaars, buurtbewoners, 
startups, politici, multinationals, architecten, iedereen heeft zo z’n eigen ideeën over wat hier moet 
gebeuren. Hoe leid je dat in goede banen?

Gezond groeien

een andere plek komen, bijvoor-
beeld naar NEMO. Die flexibili-
teit is tegenwoordig eigenlijk een 
noodzaak. De wereld verandert 
veel sneller dan je plannen kunt 
maken en dat stelt met name 
architecten en planologen voor 
een interessante opgave.”

Koers uitzetten
Rijk en gemeente hebben 
thema’s benoemd waarbinnen de 
ontwikkeling moet plaatsvinden. 
Liesbeth daarover: “Maritiem, 
innovatie en waterpark, daar 
kunnen we wel wat mee. In het 
verleden is dit gebied al een 
centrum van ontdekkingen, 
vernieuwing en handel geweest 
en dat kan uitstekend een koers 
voor de toekomst worden. Daar 
zijn we al mee bezig. Onze 
huurder StartupDelta staat 
natuurlijk voor innovatie, handel 
en internationale zichtbaarheid. 
Het begrip ‘waterpark’ zullen we 
misschien een beetje bijstellen 
in die zin dat we uit zijn op 
het scheppen van een goed 
klimaat voor ontmoetingen en 
duurzaamheid. Zo is het tijdelijke 
pension Homeland bedoeld om 
mensen die hier komen werken 
een thuisgevoel te geven. Het 
terrein kan zo echt een enclave 
van kennis en uitwisseling 
worden.”

En wanneer is het klaar?
Als alles tijdelijk en geleidelijk 
gaat, is er eigenlijk geen moment 
waarop het Marineterrein Am-
sterdam klaar is. Toch zijn er dui-
delijke mijlpalen. In april wordt 
de Voorwerf officieel in gebruik 
genomen. Een ander belangrijk 
moment, of liever belangrijke pe-
riode, is de huisvesting van het 
Europees voorzitterschap van 
januari tot juni 2016. Dan staat 
tijdelijk alles op z’n kop, omdat 
dat natuurlijk een belangrijk mo-
ment voor Amsterdam en Neder-
land is. Daarna gaan we verder 
met geleidelijk meer delen van 
het terrein in gebruik te nemen. 
In juli 2018 zijn alle Defensieon-
derdelen verhuisd die het Mari-
neterrein gaan verlaten. Enkele 
functies van Defensie blijven op 
het terrein bestaan. Welke dat 
zijn is op dit moment nog niet be-
kend. Voordat het gebied hele-
maal onder handen is genomen, 
kan het wel eens tien jaar later 
zijn. Liesbeth: “Het Marineterrein 
Amsterdam is geen plofkip die 
snel en smakeloos groot wordt 
gebracht, maar een gezond en 
gelukkig groeiend gebied, een 
blijvende en waardevolle toe-
voeging aan de stad.”

Liesbeth Jansen: 

Het Marine-
terrein is 
geen plofkip
die snel en smakeloos groot 
wordt gebracht, maar een 
gezond en gelukkig groei-
end gebied, een blijvende 
en waardevolle toevoeging 
aan de stad.”
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2030  Ontwikkeling voltooid

2020  Ontwikkelen
2019  Ontwikkelingsplan   
 klaar
2018  Gepland vertrek
 Defensie/Marine
2016  Voorzitterschap 
 Europese Unie
2015  Voorwerf publiekelijk 
 toegankelijk

2013 Rijk en gemeente
 starten ontwikkeling
1960  IJtunnel: Marinehaven
 gedempt
1915  Scheepswerf sluit na
 bouw 569 schepen 
1795  Admiraliteit 
 opgeheven
1791  Zeemagazijn verwoest
 door brand
1662  Eerste schip te water
1657  Eerst steen
 Poortgebouw
1653  Michiel de Ruyter
 vice-admiraal 
 Admiraliteit van 
 Amsterdam
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001 Commandantswoning
  Bureau Marineterrein Amsterdam
  Commandantszaal

002 Commandementsgebouw
  Werkplaats Archeologie BMA 
  Crosswise Works
  Micanti
  Sail Amsterdam
  Open State Foundation

003 Poortgebouw
  A - TV Academy, The App Academy
  B -  Orientation Travel Production, Sandberg  

Instituut/Designing Democracy
  C - StartupDelta
  D - Bezoekersruimte Marineterrein
  E - Poortzaal, Drain Products
  F - Studio Zeitgeist, Van Goghzaal, Glowworm

006 Officiersmess
  Pension Homeland
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Waar vindt u wat 
op de Voorwerf

Liesbeth Jansen (1955) ontwikkelt 
met haar bureau Linkeroever ge-
bouwen en gebieden door te zor-
gen voor activiteiten die een nieu-
we richting en nieuw leven geven. 
Zij is geridderd voor haar inzet voor 
de Westergasfabriek in Amsterdam 
en betrokken bij veel landelijke initi-
atieven en projecten m.b.t. heront-
wikkeling, stimuleren van kennis en 
vaardigheden, kunst en cultuur.

Het Marineterrein zal 
altijd blijven verande-
ren. Maar de komen-
de jaren zijn er wel 
een paar opvallende 
mijlpalen. Het voorzit-
terschap van de Euro-
pese Unie zal worden 
gehuisvest op het ter-
rein. Dat zal een op-
vallend en ingrijpende 
gebeurtenis zijn om-
dat veel Europese top-
ambtenaren en politici 
op het terrein zullen 
vergaderen. Een ander 
bepalend moment is 
als Defensie het terrein 
heeft verlaten. Vanaf 
dan kunnen verande-
ringen sneller gaan en 
kan het terrein groei-
en naar een mooie en 
evenwichtige mix van 
functies die hun wor-
tels herkenbaar in het 
verleden hebben.

006

Liesbeth Jansen over 
de ontwikkeling van het 

Marineterrein


