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Aanleiding
Op 18 juli 2017 heeft het college van B&W van Amsterdam
het Principebesluit Marineterrein genomen. Hiermee is de
richting voor de verdere ontwikkeling geduid en start de
tweede fase in de plan- en besluitvorming, de zogenoemde haalbaarheidsfase. Om dit moment te markeren, heeft
Bureau Marineterrein Amsterdam mede namens het Rijk,
gemeente Amsterdam en stadsdeel Centrum de bijeenkomst ‘The making of Marineterrein’ georganiseerd. Doel
van deze bijeenkomst is om met een aantal direct betrokkenen kort stil te staan bij het Principebesluit en het glas te
heffen op de volgende fase. Genodigd is een afvaardiging
van huurders van Marineterrein Amsterdam, omwonenden
uit het buurtplatform, culturele instellingen rondom het
Oosterdok, overheden en onderzoekers die eveneens een
bijdrage hebben geleverd in de afgelopen jaren. Hieronder
wordt, aan de hand van quotes van sprekers, een impressie
gegeven van de bijeenkomst.
Business is booming
Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam: ‘In 2013 hebben het Rijk en de gemeente Amsterdam
hoge ambities voor het gebied vastgelegd. Voor dit gebied
geen ‘masterplan, bouwen, klaar’, maar een geleidelijke ontwikkeling naar een toekomstbestendig stadskwartier vanuit
een kwalitatief bijzonder programma en permanente sturing door de overheid. Inmiddels staat de economie er heel
anders voor en neemt de druk op het gebied toe. Business is
booming. De aanvragen stromen binnen. Elke beschikbare
ruimte is tot de nok gevuld. En wanneer huurders indikken
voor nieuwe huurders, gebeurt dit alleen wanneer dit de ambitie van het terrein duidelijk versterkt. Het is verheugend
om te constateren dat de afspraken en ambities uit 2013 met
het gisteren genomen Principebesluit opnieuw bekrachtigd
zijn.’
Innovatie, kennisdelen, werken, wonen en sporten
Liesbeth Jansen: ‘In dat Principebesluit wordt Marineterrein
Amsterdam omschreven als een internationaal
toonaangevend binnenstedelijke werk- en kennisomgeving.
Een gebied waar topinstellingen op het gebied van
onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven innovaties
bedenken, testen en toepassen. Een ‘nerd eiland’ zal

het zeker niet worden. Innovaties vragen namelijk om
ontmoetingen, om verbindingen met de omgeving en om
levendigheid. Daarom komen er ook woningen, zullen er
culturele en maatschappelijke voorzieningen komen, kan
er volop gesport worden en is er veel openbare ruimte. Zo
ongeveer de helft van het terrein blijft onbebouwd.’
‘Met name op het gebied van sport en educatie is een
aantal projecten in de maak, zoals een Summercamp waar
ook alle bedrijven rond het Oosterdok aan meedoen. Het
‘rondje Oosterdok’ , een sprintroute, sporttoestellen en een
voetbalveld waar Torpedo Kattenburg vorige week voor
het eerst een toernooi heeft gehouden, zijn al een feit. We
testen het water en bedenken hoe dit geschikt kan worden
als zwemwater. Op gebouw 002 openen wij binnenkort
Smartroof 2.0. Op een eigentijdse manier sluiten wij zo aan
op de geschiedenis en schrijven wij geschiedenis.’
Portal Amsterdam
Jerzy Gawronski, hoofd archeologie van de gemeente
Amsterdam: ‘Archeologie en cultuurhistorie geven de
ruimtelijke ontwikkeling niet alleen richting, maar vaak
ook extra betekenis en kwaliteit. Voor het Marineterrein
worden de monumenten, de beeldbepalende maar ook de
minder voor de hand liggende gebouwen geïnventariseerd.
Er is archeologisch onderzoek gedaan om de fysieke
archeologische waarden die in de bodem verborgen zitten,
in kaart te brengen. Maar minstens zo belangrijk is de
immateriële erfgoedwaarde. Dan kom je uit bij de centrale
rol die Amsterdam vervulde in de mondiale lange afstand
scheepvaart die vanaf de 17e eeuw de wereldeconomie
bepaalde.
Het IJ was het centrum van de stad waar dagelijks
honderden schepen circuleerden. Schepen zijn complexe
informatiedragers. In materiele zin, als artefacten
samengesteld uit tienduizenden voorwerpen en onderdelen.
En juist in overdrachtelijke zin, als onderdelen van
communicatiesystemen die zorgden voor de circulatie van
mensen, goeden en ideeën. De Oostelijke Eilanden met het
Marineterrein waren de begin- en uitpunten van deze lijnen
over water, naar alle windstreken. En voor Marineterrein
Amsterdam ligt hier ook de toekomst. De gemene deler
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waarlangs zowel de geschiedenis, het huidig gebruik als de
toekomst van Marineterrein Amsterdam zich laat vertellen is
Portal Amsterdam.
Een portal is in de huidige betekenis de toegangspoort voor
internet, het startpunt voor het surfen over het world wide
web. Het brengt informatie, diensten en mensen bij elkaar.
Het staat voor innovatie, interactie en het brengen van de
stad in de wereld en de wereld in de stad. Het is precies deze
functie die het Marineterrein door de eeuwen heeft gevuld.
Met als verschil dat waar wij nu internet voor gebruiken, wij
vroeger schepen nodig hadden. Zo kan je de vele honderden
schepen die hier op de Oostelijke Eilanden zijn gebouwd
digitaal verbeelden als usb sticks en is de haven van
Amsterdam met het Marinterrein de hard disc waarop de
schepen inloggen: een portal.’
Zorvuldigheid voorop
Pieter Dijckmeester, projectdirecteur van het
Rijksvastgoedbedrijf: ‘De crisis heeft ons de afgelopen jaren
de tijd gegeven om goed na te denken, om te onderzoeken
hoe de kansen voor dit gebied het best verzilverd kunnen
worden en welke uitgangspunten hiervoor gesteld moeten
worden. Nu de economie op volle toeren draait, zetten
wij dit zorgvuldig voort. Er begint zich af te tekenen hoe
het Marineterrein weer onderdeel van de binnenstad kan
worden, hoe het zijn uitzonderlijke kwaliteiten als het
omringende water, de ligging en de historie kan benutten en
hoe het een gebied kan worden met nadrukkelijke betekenis
voor zowel Amsterdam als Nederland. Zorgvuldigheid,
kwaliteit en betekenis voor de stad, de regio en ons land
blijven voorop staan.’
Niet gek laten maken
Esther Agricola, directeur Ruimte en Duurzaamheid van
de gemeente Amsterdam: ‘We laten ons niet gek maken,
ondanks de enorme dynamiek in de binnenstad en
Amsterdam. We beginnen steeds duidelijker voor ogen te
krijgen wat wij hier niet willen en wat wel. En die ambitie
laten wij niet los. Het gegeven dat het Marineterrein geheel
in handen is van de overheid, er door Rijk en gemeente
samen gewerkt wordt aan een passend planologisch kader
en er geen langjarige verplichtingen aan derden zijn, zijn

uniek en geven de overheid de kans om sturing te blijven
geven aan wat goed is voor de stad, de regio en Nederland.
Kieskeurig zijn
Hilde van der Meer, directeur van Amsterdam Inbusiness:
‘Ondanks de alsmaar toenemende connectiviteit en een
economie die footloose raakt, zijn er enkele plekken in
de wereld waar iedereen wel wil zitten. De Amsterdamse
binnenstad heeft dat voorrecht en dit geldt zeker ook voor
het Marineterrein. Wij moeten en kunnen dus kieskeurig
zijn. Dat de grondtoon van dit gebied er een wordt van
kennisuitwisseling, ontmoetingen en innovaties met een
duidelijke maatschappelijke impact, ondersteun ik van
harte.’
Mengfuncties
Ruben Nieuwenhuis, directeur Startup Amsterdam:
‘Logisch dat in zo’n gebied meer komt dan alleen economie.
Innovaties vragen steeds meer om een binnenstedelijke
setting, waar ook gewoond wordt, gesport wordt en men
zich kan ontspannen. In die zin zetten bepaalde delen van de
Amsterdamse binnenstad al de toon. Dat er ook gewoond
zal worden, is logisch. Maar wij moeten oog houden voor
het mengen van functies. Wonen en werken lopen bij
jongeren steeds meer door elkaar heen. Het Marineterrein
heeft de kans om zulke nieuwe mengfuncties te faciliteren.’
Het gebeurt al
Floor van Spaendonck, directeur Cinekid: ‘Wij hebben
bewust voor het Marineterrein gekozen vanwege de
focus op innovatie en samenwerking. Zo ontwikkelen
en presenteren wij nieuwe media voor kinderen, juist
met andere partijen in onze omgeving. Die nabijheid van
bedrijven, het type bedrijven die er zijn en de sfeer van het
Marineterrein zijn erg belangrijk.’
Hans Luycks, directeur van IJsfontein: ‘Daar herken ik mij
in. Uiteraard gebeurt niet alles in onze directe omgeving
en werken wij met en voor velen, maar vlak de omgeving
niet uit. Wat ik waardeer aan het Marineterrein is het
maatschappelijk ondernemerschap. Innovatie is een
breed begrip. Wij zelf en velen om ons heen werken aan
innovaties met een grote maatschappelijke impact. Dit
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begint bij het selecteren van bedrijven die werkelijk de
wil hebben om samen te werken en iets te betekenen
voor het Marineterrein en de samenleving, ook in minder
economisch gunstige tijden.’
Herman Wagter, technologiestrateeg bij Bureau
Marineterrein Amsterdam: ‘Boven op gebouw 002 openen
wij in september ’s werelds eerste Smartroof 2.0. Dit is een
blauw-groen dak waar we via sensoren de waterhuishouding
en beplanting zorgvuldig in de gaten houden. Er valt
namelijk veel te winnen op de daken van de stad. Die zijn
nu vaak ongebruikt, maar kunnen veel nuttige functies en
informatie voor steden en mensen vervullen. Partners in dit
innovatieproject zijn onder meer Drain Products Europe en
Urban Roofscapes, huurders op het terrein.’

intieme plek voor ontmoeting en reflectie worden. Met de
bijzondere programmering die gericht is op ontmoeting,
kennis en innovatie kan voorkomen worden dat dit
een gebied van plat vermaak en consumptie wordt en
overgenomen wordt door bedrijven die niets toevoegen aan
de samenleving.’
Tot slot eindigt Alkemade met een waarschuwing: ‘Op
het Marineterrein staan monumenten, beeldbepalende
gebouwen en gebouwen met een verpletterende lelijkheid.
Het ligt voor de hand om juist deze laatste gebouwen te
slopen, maar de identiteit van het Marineterrein wordt ook
bepaald door recentere bebouwing. Probeer juist ook een of
meer van deze gebouwen te behouden of te benutten. Ook
dat hoort bij het Marineterrein.’

Verpletterende lelijkheid
De bijeenkomst wordt afgesloten door Floris Alkemade,
rijksbouwmeester en betrokken bij het formuleren van
ruimtelijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling
van het Marineterrein. Hij plaatst Amsterdam in de rij van
wereldsteden als New York, Parijs en Londen. Al deze steden
hebben, evenals Amsterdam een sterke identiteit en grote
aantrekkingskracht. Waarin Amsterdam zich onderscheidt
van deze wereldsteden is de omvang. En dat betekent dat
de ruimte schaars is en met de grootste zorgvuldigheid
met vrijkomende ruimte moet worden omgegaan. De
toenemende populariteit, onder meer door toeristen, zet dit
onder druk. Met de keuze voor een innovatieve omgeving,
kan het Marineterrein een krachtig weerwoord geven. Maar
dat vraagt wel om een aantal sterke ruimtelijke interventies.
Floris Alkemade: ‘Nog niet eens zo lang geleden kenmerkte
het Marineterrein zich door bijzondere relaties tussen
gebouwen en water, met prachtige bruggetjes naar de
binnenstad. De aanleg van de IJ-tunnel heeft dit bruut
beëindigd, maar met de toekomstige ontwikkeling van
het Marineterrein kan de verbinding met de binnenstad
weer hersteld worden. Voetgangers- en fietsverbindingen
tussen het Marineterrein, de historische binnenstad en
de Oostelijke Eilanden voegen zo een extra kamer aan de
binnenstad toe. De kades aan het Oosterdok vragen erom
publiek toegankelijk te blijven. De binnenhaven kan een
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