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stadskwartier te worden, zal Marineterrein Amsterdam 
ook op het gebied van duurzaamheid, renovatie en 
transformatie een sterk concept moeten neerzetten. 
De vraag aan het NRP netwerk om hun visie hier op te 
delen.

De drie thema’s die in de pitches werden behandeld 
waren nieuwbouw met tweedehands spullen, hoe een 
woningcorporatie binnen 10 jaar nagenoeg circulair wil 
zijn, en waarom duurzaam vastgoed beter rendeert. 
Na een pitch van ongeveer een kwartier werd de 
discussie geopend met daarin onder andere de vraag 
wat het zojuist gehoorde verhaal kan betekenen voor 
Marineterrein Amsterdam: welke lessen kunnen er 
geleerd worden en hoe draagt de praktijkervaring 
van deze ruimtelijk professionals bij aan een sterker 
gebiedsconcept? De verscheidenheid aan leden zorgde 
voor discussies die van velen kanten werd ingestoken. 

De eerste pitch ging over het thema nieuwbouw 
met tweedehands spullen met als casus het 
ooit duurzaamste kantoor van Nederland: het 
districtskantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen. Het 
pas 17 jaar oude kantoor wordt afgebroken, maar alle 
materialen en grondstoffen zullen worden hergebruikt. 
De hoofdbestemming hiervoor is een nieuw te bouwen 
jeugd- en kinderkliniek in Kloetinge. ‘Herbestemming 
pur sang’ aldus pitcher Marco Welhuis van ABT. 
Een dergelijk project vraagt echter om een hoop 
informatie en een gezonde dosis lef. Op Marineterrein 
Amsterdam staat veel jaren ’60 bebouwing naar 
ontwerp van architectenbureau de Weger: overwegend 
grindbeton in combinatie met stalen raampartijen en 
houtbetimmeringen op zowel de vloer, de muur en het 
plafond. Volgens Marco Welhuis zijn betonnen casco’s 
uitermate geschikt voor transformatie en hergebruik: 
de stevigheid van het casco biedt de mogelijkheid 

In het kader van de bijeenkomsten met bijzondere 
doelgroepen bracht op donderdag 21 september het 
Nationaal Renovatie Platform (NRP) een bezoek aan 
Marineterrein Amsterdam. Het NRP is een netwerk 
dat bestaat uit private partijen uit de volle breedte 
van de vastgoedsector. Het netwerk heeft als doel 
randvoorwaarden te creëren die herontwikkeling en 
investeringen in bestaand vastgoed aantrekkelijker 
maken. Marineterrein Amsterdam kenmerkt zich 
onder andere door de gelaagdheid van bebouwing 
die de afgelopen 350 jaar is ontstaan. Het vormt 
daarmee een interessante casus voor de leden 
van het NRP netwerk. Die leden zijn onder andere 
te vinden bij advies- en architectenbureaus, 
woningcorporaties, bouwbedrijven en 
ontwikkelaars. Maar ook bij banken, beleggers en 
begunstigers. Circa 50 leden lieten zich inspireren 
door de bijzondere omgeving, die ook voor deze 
professionals nog onbekend terrein was. 

Door verschillende pitches en een rondleiding over 
het terrein werd intensief nagedacht over de thema’s 
duurzaamheid, renovatie en gebiedstransformatie. 
Het programma begon met een plenair gedeelte in 
de Commandantswoning, waarin een toelichting 
op Marineterrein Amsterdam werd gegeven door 
projectdirecteur Liesbeth Jansen. Dit was hard nodig, 
want net zoals de andere doelgroepen was het terrein 
voor (bijna) iedereen onbekend, althans wat zich 
binnen de muren afspeelde. De leden van het NRP 
netwerk werden meegenomen in de geschiedenis van 
het Marineterrein, waarin de internationale oriëntatie 
en innovatie altijd centraal hebben gestaan, naar 
het hier en nu waar kennis, interactie en verbinding 
in aanvulling op innovatie de focus is. Een dergelijke 
focus betekent echter niet dat andere aspecten 
randzaken zijn. Om een uniek en toekomstbestendig 
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om er allerlei soorten gevels tegen aan te zetten. 
Kennis van dit soort transformaties en hergebruik is 
er binnen het NRP netwerk volop. Volgens de leden 
is het vooral de wil van de toekomstige ontwikkelaar 
en het inzien van de meerwaarde van hergebruik 
wat zulk soort ontwikkelingen nog vaak in de weg 
staat. Marineterrein Amsterdam biedt echter voor 
ieder soort functie geschikte huisvesting door de 
verschillende bebouwing die het terrein kenmerkt. 
Eén van de leden vroeg zich af of ieder gebouw 
niet demontabel moest zijn, zodat hergebruik 
makkelijker werd. Uit de volgende discussie bleek dat 
demontabele gebouwen ook beperkingen opleveren 
in gebruik. Voor Marineterrein Amsterdam is juist 
de speciale invulling van de gebouwen (bijvoorbeeld 
als VR-hal, windtunnel voor drones, waterbassin) 
belangrijk. Daarom kan er beter onderzocht worden 
hoe casco’s permanent (en dus duurzaam en stevig) 
gebouwd kunnen worden, waarna er verschillende 
functies in mogelijk zijn. Als voorbeeld wordt het 
zeventiende-eeuwse poortgebouw genoemd: 
‘gebouwd in de zeventiende eeuw en nog steeds in 
gebruik: circulariteit ten top’, aldus Frank Blijdendijk. 
Verder is het volgens verschillende leden belangrijk 
een grondstoffenpaspoort bij te houden. Dat scheelt 
onderzoek wanneer er sprake is van eventuele 
herbestemming en weet men wat het kost, wat de (on)
mogelijkheden zijn en of het haalbaar is.

De tweede pitch had als thema circulariteit: hoe 
kan een woningcorporatie binnen 10 jaar nagenoeg 
volledig circulair zijn? Door middel van The Natural 
Step tracht Woonbedrijf uit Eindhoven dit te 
realiseren. Dat betekent voor pitcher Michiel Weers 
dat nieuwe materialen moeten voldoen aan de vier 
duurzaamheidsprincipes. Een mooie ambitie, maar zou 
het nagenoeg volledig circulair zijn een optie zijn voor 

Marineterrein Amsterdam? Volgens Frank Blijdendijk, 
voorzitter van NRP, ligt deze opgave vooral binnen het 
gebiedsconcept. ‘Duurzaamheid, met al haar aspecten, 
moet verwerkt worden in het conceptueel denken, van 
meet af aan. Duurzaamheid en circulariteit moeten 
geen containerbegrippen worden waar van alles 
onder geschaard wordt: Rijk en gemeente moeten 
consensus bereiken over wat zij onder deze begrippen 
verstaan alvorens deze worden uitgewerkt in concrete 
voorstellen’, aldus de voorzitter. Zowel de leden van 
Rochdale als Arcadis delen de mening dat er gebruik 
moet worden gemaakt van het ontbreken van een 
‘gevestigde orde’. Hoewel zij benadrukken dat er geen 
tabula rasa is, is er nog veel mogelijk op Marineterrein 
Amsterdam. Dit maakt een circulaire ambitie 
‘haalbaarder’. Ook hier is het volgens een NRP lid van 
Arcadis belangrijk om van ieder bestaand en nieuw 
gebouw een grondstoffenpaspoort bij te houden.

De derde pitch ging over het thema duurzaam 
vastgoed en waarom dat beter rendeert. Samen met 
Ballast Nedam, Rudy Uytenhaak en DWA ontwikkelde 
Tristan Kunen (Brink) de ValueCase. Een model om de 
meerwaarde van een renovatie naar energieneutraal 
tot uiting te laten komen. In dit model wordt niet 
alleen naar kosten gekeken, maar vooral naar waarden 
en baten. Kunen richt zich in het model vooral op de 
transformatie van kantoren. Een belangrijke knop in 
dit model is die van de arbeidsproductiviteit. Die stijgt 
namelijk als het binnenklimaat van een kantoor goed 
is. Duurzaam gaat dus veel verder dan materialen en 
energiebesparing: het gaat ook over gezondheid. En 
een gezond en duurzaam gebouw rendeert beter. Wat 
betekent dit concreet voor het Marineterrein? Volgens 
Hans de Jonge (Brink) gaat het bij de meeste kopers 
uiteindelijk helaas nog steeds om de verkoopprijs. 
‘Enig realisme is hier dus wel op zijn plaats’. De 

boekwaarde is doorslaggevend, terwijl waarden 
en baten in de vorm van arbeidsproductiviteit niet 
gemeten worden. Blijdendijk gaat de discussie met 
Kunen aan door te stellen dat echte duurzaamheid 
niet met een binnenklimaat of zelfs met het gebouw te 
maken heeft: ‘Echte duurzaamheid zit in het mogelijke 
gebruik van vastgoed’. Des te meer opties voor gebruik 
er zijn, des te duurzamer is het gebouw. De focus moet 
dan ook niet liggen op hoe een bepaald soort mensen 
presteert in een gebouw, maar hoeveel soorten 
mensen er gebruik van zouden kunnen maken. Volgens 
Blijdendijk is een cruciale stap hierin het meegeven 
van kaders voor de toekomstige ontwikkelingen: ‘leg 
niet alles vast, want dan verzeker je alleen een korte 
termijn duurzaamheid, maar houd ook niet teveel 
open, want dan gaan ontwikkelaars voor de laagste 
kosten’.

De bijeenkomst van het Nationaal Renovatie Platform 
heeft nieuwe inzichten opgeleverd op het gebied 
van duurzaamheid en het gebiedsconcept van 
Marineterrein Amsterdam. Hoewel de planvorming 
momenteel nog in de haalbaarheidsfase zit (fase 
2 van het PLABERUM) en er nog geen concreet 
ontwerpvoorstel ligt, zijn er wel suggesties gedaan 
die van meerwaarde voor het Marineterrein zijn. De 
voorstellen gedaan door het NRP netwerk worden 
dan ook meegenomen in de advisering rondom de 
Projectnota en de Nota van Uitgangspunten van 
het Marineterrein. Daarnaast zijn de NRP leden 
enthousiast gemaakt voor de meest begeerde 13 
hectare van Amsterdam. Verschillende leden hebben 
aangegeven terug te willen komen zodra er een 
ontwerpvoorstel ligt, om dan nogmaals in discussie 
te gaan over de duurzame ambities van Marineterrein 
Amsterdam. 


