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PERSBERICHT  

 

Ontdekdagen Marineterrein Amsterdam: technologie, 

duurzaamheid, sport en spelen   

vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 

 

AMSTERDAM - woensdag 23 augustus 2017 - Er gebeurt van alles op Marineterrein 

Amsterdam. Hier worden oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen bedacht, 

getest en toegepast. Pioniers, ondernemers en wetenschappers werken er samen 

aan projecten die stad en land toekomstbestendig maken. Om het brede publiek 

kennis te laten maken met Marineterrein Amsterdam, zijn er op vrijdag 8, zaterdag 9 

en zondag 10 september 2017 open dagen. Op deze Ontdekdagen kan iedereen 

komen kijken wat er allemaal gebeurt.  

 

Veel deuren gaan open tijdens de Ontdekdagen, er is van alles te doen met onder 

meer talks over de ontwikkeling van het Marineterrein, verschillende tours, tech-

workshops, excursies naar SmartRoof 2.0, fitness, serious games, virtual reality en 

een makers-expo. Voor kinderen zijn er bijvoorbeeld workshops robotica en 

zoutwater-auto’s bouwen en sportieve spelletjes. In de avond loopt het programma 

door met het TAB Festival.  

 

Toegang 

De toegang tot de Ontdekdagen is gratis, met uitzondering van enkele programma-

onderdelen, zoals horeca-proeverijen. 

 

Tijden 

 • Vrijdag 8 september:  16.00 – 23.00 uur  

 • Zaterdag 9 september:  12.00 – 23.00 uur 

 • Zondag 10 september:  12.00 – 20.00 uur 

 

Bekijk hier het complete 

programma: https://www.marineterrein.nl/agenda/ontdekdagen-marineterrein-

amsterdam/ 

 

Marineterrein Amsterdam 

Marineterrein Amsterdam transformeert stap voor stap van een militair terrein naar 

een flexibel en toekomstbestendig stadskwartier. In de afgelopen 2,5 jaar is het 

eerste deel van het Marineterrein Amsterdam opengesteld voor publiek. In de 

vrijgekomen gebouwen huizen intussen zo’n 30 innovatieve bedrijven en enkele 

horecagelegenheden. In de zomer van 2018 vertrekt Defensie. Alleen de dienst 

Personeelslogistiek van Defensie (Werving en Selectie) blijft op het terrein aanwezig. 

https://www.marineterrein.nl/agenda/ontdekdagen-marineterrein-amsterdam/
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Het Marineterrein, in totaal 14 hectare groot, wordt dan in zijn geheel publiek 

toegankelijk.  

 

Planvorming 

Het college van B en W van de gemeente Amsterdam heeft onlangs het 

principebesluit genomen om Marineterrein Amsterdam te ontwikkelen tot een 

innovatieve en internationale werk-, kennis- en leefomgeving. Met dit principebesluit 

is de planvorming over de toekomst van Marineterrein Amsterdam een stap verder 

gekomen. Op de Ontdekdagen krijgt men alle gelegenheid om informatie in te 

winnen en te reageren op de eerste ideeën over de verder ontwikkeling van het 

Marineterrein. De Wittenburgerzaal – direct rechts onder poort van de Voorwerf, 

Kattenburgerstraat 5 –  is de plek waar een tijdelijk informatiecentrum is ingericht. 

Dit informatiecentrum is de gehele maand september op woensdag, vrijdag en 

zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur geopend.  

 

Einde persbericht 

 

(niet voor publicatie) 

 

Opening Smart Roof 2.0 

Op vrijdag 8 september wordt ‘s werelds eerste slimme blauw-groene dak, 

SmartRoof 2.0, op het Marineterrein in Amsterdam geopend. Op dit levend 

laboratorium wordt de komende twee jaar uniek wetenschappelijk onderzoek 

gedaan naar het koelend effect van verdamping en het tegengaan van het stedelijk 

hitte-eiland-effect. Ook kan het dak intense regenbuien opvangen en daarmee 

wateroverlast voorkomen. Nu het klimaat verandert, kunnen dit belangrijke 

maatregelen zijn om de stad leefbaar te houden. Ter gelegenheid van de opening van 

Smart Roof 2.0 is er een persbijeenkomst georganiseerd vanaf 10.15 uur, op het 

Marineterrein Amsterdam. Voor meer informatie en/of aanmelden: 

vries@marineterrein.nl 

 

Meer informatie 

 

Voor meer informatie over de Ontdekdagen kunt u contact zoeken met Jacqueline 

Verheugen (communicatie Bureau Marineterrein Amsterdam) via 

jacqueline@marineterrein.nl of 06 11406886. 

 

Voor meer informatie over de informatie- en consultatieronde voor de planvorming 

kunt u contact zoeken met Vries Strookman (communicatie Bureau Marineterrein 

Amsterdam) via vries@marineterrein.nl of 06 19436295. 
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