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‘Communiceer daarom in deze fase voortdurend 
waarom nu al informatie wordt gegeven en om 
meningen wordt gevraagd’. 

‘Wat gebeurt er nou als er fundamenteel andere ideeën 
komen uit de informatie- en consultatieronde dan 
wat Rijk en Gemeente in de Bestuursovereenkomst 
van 2013 en de Principenota van 2017 hebben 
vastgelegd’, zo vraagt een van de deelnemers zich 
af. Deze suggestie is niet ondenkbeeldig, zo geeft 
aan andere deelnemer aan die verwijst naar een 
soortgelijke situatie in een grote gemeente in het land. 
Het antwoord op deze vraag kan vooralsnog alleen 
procesmatig worden beantwoord voor Marineterrein 
Amsterdam. Alle resultaten uit de informatie- en 
consultatieronde, of deze nu in lijn met de voorstellen 
zijn of hiervan (fundamenteel) afwijken, zullen 
terug gegeven worden aan de Stuurgroep en aan de 
besluitvormers. Zij zullen op basis van de informatie 
moeten bepalen hoe zij met tegenstrijdige inzichten 
als ook met voortschrijdende inzichten omgaan. 
De informatie- en consultatieronde kan nooit een 
vrijblijvende oefening zijn. Het zal altijd betrokken 
moeten worden bij verdere plan- en besluitvorming. 

Voor Marineterrein Amsterdam wordt gewerkt 
aan een profilering. De bouwstenen hiervoor 
zijn geformuleerd, maar een korte en bondige 
omschrijving waardoor iedereen min of meer hetzelfde 
perspectief voor ogen heeft, ontbreekt nog, zo stellen 
enkele communicatiespecialisten. In deze fase van 
de plan- en besluitvorming is dat te begrijpen, maar 
hoe eerder een eenduidige profielschets of narratief 
gedeeld wordt, des te sneller is ook meer precies te 
peilen hoe dit maatschappelijk valt onder huurders, 
omwonenden, Amsterdammers, instellingen, 
overheden, het bedrijfsleven en andere partijen.

Op 31 augustus is een expertsessie georganiseerd 
met communicatiespecialisten die zich vanuit 
het Rijksvastgoedbedrijf bezighouden met 
soortgelijke informatie- en consultatieronden 
bij herontwikkelingsprojecten. Doel van deze 
bijeenkomst was om ervaringen uit te wisselen, 
reflectie te krijgen op de aanpak voor Marineterrein 
Amsterdam, de eerste resultaten te bespreken en 
te verkennen wat voor Marineterrein Amsterdam 
en andere projecten kansrijke ontwikkelingen zijn 
voor succesvolel informatie- en consultatierondes. 
Onderdeel van deze expertsessie waren een 
rondleiding over het terrein, een bezoek aan 
huurders en twee presentaties over de gevolgde 
aanpak en de speciaal ontwikkelde tool tour.
marineterrein.nl. Hieronder volgt een kort verslag 
van de discussie over de gevolgde aanpak. 

Een maatschappelijke informatie- en consultatieronde 
over herontwikkeling vraagt om een goede 
voorbereiding. Dat houdt in duidelijkheid over: 
de fase waarin een project zich bevindt, wat 
van belanghebbenden en belangstellenden 
gevraagd wordt, wie deze belanghebbenden en 
belangstellenden (‘doelgroepen’) zijn en wat met 
de uitkomsten van zo’n brede maatschappelijke 
ronde gebeurt. De communicatiespecialisten 
zien deze voorbereiding terug in de aanpak voor 
Marineterrein Amsterdam. Dat het project zich nog 
een in opstartfase bevindt en nu al gestart wordt met 
informeren en ophalen van meningen over de eerste 
ruimtelijke en programmatische uitgangspunten, 
waarderen de deelnemers van deze expertsessie. Dit 
biedt de kans om de eerste ideeën te toetsen, aan te 
scherpen en te verrijken, aldus een van de deelnemers. 
Het kan echter ook vragen en twijfels oproepen in 
de samenleving, zo stelt een andere deelnemer. 
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(zo’n 120.000 in de eerste week) is hier blijkbaar grote 
belangstelling voor. Dat in de sociale mediacampagne 
na bekendheid genereren ook de brug wordt geslagen 
naar bewustwording over verandering en zelfs een 
oproep voor meningen over de eerste ideeën, is een 
ambitieuze opgave in zes weken. 

Juist omdat het terrein zo onbekend is, is de online 
tour die ook delen laat zien die nu nog niet bereikbaar 
zijn, een waardevolle aanvulling. Het is goed dat in de 
ontwikkeling van tour.marineterrein.nl verschillende 
fasen zijn aangebracht. Teveel informatie en teveel 
mogelijkheden in één zou averechts werken, aldus 
de specialisten. Dat nu gekozen is om vrijwel het 
gehele terrein in beeld te brengen met beperkte 
historische informatie over gebouwen en een peiling 
van meningen, is voldoende. De doorontwikkeling 
van deze tool lijkt bijna onbegrensd, zo blijkt tijdens 
de sessie. Voor de hand ligt om in een vervolgfase 
ook video’s toe te voegen waarin te zien is wat er in 
de gebouwen gebeurt en wie er werken. Zo krijgt de 
tool een historische laag, een feitelijke laag en een 
meer persoonlijke laag. Dat in een vervolgfase ook 
drie dimensionaal zichtbaar gemaakt kan worden 
wat ontwerpen en gebouwen voor ruimtelijke 
impact hebben en dat ontwerpsuggesties vanuit de 
samenleving worden toegevoegd, lijken logische 
vervolgstappen. 

De communicatiespecialisten adviseren om de huidige 
fase te benutten om tot aanscherping te komen. 
Dat zou een extra uitkomst van de informatie- en 
consultatieronde zijn, aldus een van de deelnemers. 

De combinatie van on- en offline activiteiten spreekt 
aan. Een gebied dat zichzelf profileert als innovatief 
en eigentijds, moet experimenteren met social 
media en online technieken. Maar de ervaring leert 
tegelijkertijd dat offline bijeenkomsten nog altijd 
worden gewaardeerd. Dat gekozen is voor een tijdelijk 
informatiecentrum, voor inloopbijeenkomsten en 
bijeenkomsten voor speciale doelgroepen laat zien dat 
alle mogelijkheden voor informatie en gesprek worden 
aangeboden, aldus de communicatiespecialisten. 

Bij twee onderdelen van de communicatieaanpak 
wordt tijdens de sessie in het bijzonder stil gestaan; 
de sociale mediacampagne en de online tour. Het 
feit dat Marineterrein Amsterdam al eeuwenlang 
midden in de Amsterdamse binnenstad ligt en dat 
het terrein tegelijkertijd vrijwel onbekend is, komt 
op het eerste gezicht nogal paradoxaal over. En 
toch is dit het gegeven. Marineterrein Amsterdam is 
sinds de 17e eeuw onderdeel van de Amsterdamse 
binnenstad, maar tot begin 2015 ook altijd afgesloten 
geweest van de stad en samenleving. Sinds de 
gedeeltelijke openstelling van een deel van het terrein 
in 2015 trekt Marineterrein Amsterdam wat meer 
bezoekers, maar tijdens de Uitmarkt van 25 tot 27 
augustus werd duidelijk hoe weinig mensen het terrein 
kennen. Het is dan ook logisch dat de informatie- en 
consultatieronde start met het onder de aandacht 
brengen van Marineterrein Amsterdam als een 
onderdeel van de binnenstad en een toekomstige 
herontwikkelingslocatie. Gezien het bereik van de 
eerste advertenties in de sociale mediacampagne 

Tot slot wordt opgemerkt dat met de verschillende 
on- en offline activiteiten een goede uitgangspositie 
is gecreëerd om bredere bekendheid te genereren, 
informatie te delen. reacties op te halen en mogelijk 
ook nieuwe initiatieven los te krijgen. Wanneer het 
verhaal over Marineterrein Amsterdam een gedeeld 
verhaal wordt en dit door anderen verteld gaat 
worden, kan gesproken worden van een volgende 
mijlpaal, aldus de communicatiespecialisten. 


