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om Marineterrein Amsterdam te verbinden 
met de omgeving en de stad. Hiervoor dienen 
zich verschillende mogelijkheden aan, aldus de 
deelnemers. Zoals bijzondere culturele activiteiten, 
passend bij de sfeer van het terrein en het Oosterdok. 
Genoemd worden in dit verband de Uitmarkt, 
Amsterdam Light Festival, Holland Festival, 
Grachtenfestival, maar de ambitie om Marineterrein 
Amsterdam en Oosterdok ook onderdeel uit te laten 
gaan maken van een terugkerende Biënnale langs 
het Noordzeekanaalgebied spreekt ook bijzonder 
aan. Naast bijzondere culturele activiteiten met 
een hoogwaardige programmering worden tevens 
genoemd als opties om Marineterrein Amsterdam 
meer onderdeel van de omgeving en de stad te 
maken: de vestiging van een culturele instelling met 
een publiek karakter (bijvoorbeeld een museum), het 
tijdelijk laten wonen van kunstenaars op het terrein 
met een mogelijke wederdienst aan het terrein (artists 
in residence) een gezamenlijke programmering met 
deelnemers van Expeditie Oosterdok. Van belang 
is wel dat deze activiteiten, instelling(en), tijdelijke 
bewoning en programmering nauw aansluiten bij het 
profiel van Marineterrein Amsterdam (innovatief, 
internationaal, inclusief). 

Innovatie, een van de onderscheidende kenmerken 
van Marineterrein Amsterdam, sluit uitstekend 
aan bij de ambitie om de culturele waarden van dit 
terrein (en de omgeving) te versterken. Tijdens de 
bijeenkomst komen diverse concrete voorstellen 
naar voren, waarvan er overigens sommige al in 
uitvoering zijn. Genoemd worden: de toegevoegde 
waarde van kunstenaars in innovatieprocessen 
en bedrijven die gericht zijn op innovatie (zoals 
ook enkele al op Marineterrein Amsterdam) en 
nieuwe combinaties tussen talentontwikkeling in 

Tien culturele instellingen rondom het Oosterdok 
zijn het afgelopen jaar een samenwerking 
aangegaan onder de naam ‘Expeditie Oosterdok’. 
De deelnemers van dit samenwerkingsverband en 
vertegenwoordigers van gemeente en enkele andere 
culturele instellingen zijn op 18 september bijeen 
geweest om verder van gedachten te wisselen over 
de rol van kunst en cultuur voor de toekomst van 
Marineterrein Amsterdam. Belangrijkste conclusie 
is dat de bijzondere waarden van Marineterrein 
Amsterdam – en het Oosterdok – een culturele 
expressie verdienen, dat de profilering van dit deel 
van Amsterdam via culturele activiteiten gewenst is 
en dat cross overs tussen kunst, cultuur en innovatie 
een belangrijke meerwaarde kan opleveren. De 
ingezette samenwerking, op projectniveau, via 
bilaterale contacten en via Expeditie Oosterdoek 
moeten vooral worden voortgezet. 

De deelnemers aan deze bijeenkomst 
(vertegenwoordigers van Holland Festival, 
Nederlandse Film Academie, Werf ’t Kromhout, 
Cinekid, Scheepvaartmuseum, Stichting Ammodo, 
Mediamatic, BPD Cultuurfonds, Bimhuis, Stadsherstel, 
Stichting Museumhaven, Gemeente Amsterdam, 
Bureau Marineterrein Amsterdam) onderstrepen 
het belang om via kunst en cultuur de waarden van 
Marineterrein Amsterdam te versterken. Dit kan, 
zo wordt gedeeld tijdens de bijeenkomst, via de 
cultuurhistorie, via het uitlichten van bijzondere 
eigenschappen van het terrein (waaronder het water), 
via culturele activiteiten en via de verhalen over het 
terrein. Een vervolg op de publicatie ‘Land binnen de 
muren’, die Bureau Marineterrein Amsterdam aan het 
voorbereiden is, past goed in deze culturele ambitie. 

De deelnemers benadrukken tevens het belang 
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het bedrijfsleven en culturele opleidingen (zoals 
een samenwerking tussen Film Academie, Nemo 
en bedrijfsleven of de samenwerkingsverbanden 
die bedrijven op het Marineterrein Amsterdam, als 
Cinekid of VRBase leggen). Wat in verschillende 
voorbeelden wordt aangegeven is het belang, 
zelfs noodzaak, tot cross overs tussen innovatie, 
technologie, talentontwikkeling, samenleving, kunst 
en cultuur. Tevens wordt aangegeven dat via kunst 
en cultuur het belang en de resultaten van innovatie 
gecommuniceerd kunnen worden, zowel voor een 
specialistisch als breed publiek. Eén van de deelnemers 
merkt in dit verband op dat het uitgangspunt om 
zowel een specialistische als breed publiek te bereiken, 
vraagt om meer inzicht in wie dit publiek is en wat 
hun behoeften zijn. Na 350 jaar afgesloten te zijn van 
de omgeving en de stad, ligt hier bijna een morele 
opgave om verbindingen te leggen. Het voorstel om 
Marineterrein Amsterdam autovrij te houden en met 
langzame verbindingen, herinrichting van de kades 
en programmering van het water ook fysieke relaties 
te leggen, spreekt aan.  Enkele deelnemers bepleiten 
vooral voorzichtig te zijn met fysieke verbindingen 
en herontwikkeling: ‘zorg vooral dat Marineterrein 
Amsterdam het best bewaarde geheim van de stad 
blijft.’ 

Het versterken van de culturele identiteit van 
Marineterrein Amsterdam en Oosterdok vraagt 
om een community. Eén van de deelnemers aan de 
bijeenkomst maakt de vergelijking met Post CS. In 
dit gebouw bleek de lift een belangrijke verbindende 
factor te zijn. Iedereen maakte hiervan gebruik. 
Het was tevens een moment van onthaasting en 
ontmoeting. Een dergelijke logische plek waar 
men, op informele en persoonlijke wijze bij elkaar 
komt, mist Marineterrein Amsterdam nog. Een 

van de andere deelnemers aan de bijeenkomst 
onderstreept het belang van een bijna natuurlijke 
plek voor informele ontmoeting, maar geeft ook aan 
hoeveel belangstelling er is om deelnemer van het 
samenwerkingsverband rondom het Oosterdok te 
worden. Het bedrijfsleven voelt zich aangetrokken 
tot de culturele ambitie in dit deel van de stad. Op de 
vraag waar deze belangstelling uit voortkomt, wordt 
gewezen op het karakter van de oostelijke binnenstad. 
Dit deel van de binnenstad brengt, op de een of 
andere manier, veel culturele instellingen en cultureel 
georiënteerde bedrijven bijeen. Van belang is om deze 
betrokkenheid te concretiseren naar activiteiten, die 
vooral een inclusief karakter hebben. 


