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dat Amsterdam zo in trek is voor het bedrijfsleven. 
Eén van de bedrijven benadrukt een bijzondere profijt 
voor Amsterdammers: ‘vaak wordt de meerwaarde 
van bedrijvigheid in de stad vertaald naar aantal 
arbeidsplaatsen. Diverse studies wijzen uit dat met 
name de kenniseconomie zorgt voor veel aanvullende 
werkgelegenheid met als vuistregel ‘1 hoogwaardige 
arbeidsplaats in de kenniseconomie genereert 2 tot 
4 extra arbeidsplaatsen in verschillende segmenten 
van de dienstverleningssector’. Maar realiseer je 
dat juist de combinatie van lokale, nationale en 
internationale economie in een binnenstad ook 
bijdraagt aan bijzonder onderwijs, hoogwaardige 
culturele voorzieningen, goede horeca en een 
divers winkelapparaat. Met name de impact van het 
internationaal georiënteerde bedrijfsleven op het 
onderwijs in Amsterdam is enorm. Zelf leggen wij 
contacten met bestaande instellingen voor de training 
van onze medewerkers (bijvoorbeeld Nemo), maar er 
zijn ook bedrijven die eigen onderwijsvoorzieningen 
opzetten en ervoor zorgen dat interessante innovaties 
in het onderwijs plaatsvinden. Hiervan profiteren 
vele Amsterdammers en de grote groepen jongeren 
die van elders uit het land naar de stad komen voor 
ontwikkeling en hun werkloopbaan.’

Op de vraag of Marineterrein Amsterdam moet kiezen 
voor een specifiek thema of meer moet inzetten 
op een bepaalde sfeer en omgangsvorm, kiezen 
de bedrijven voor het laatste. Het is terecht dat 
Marineterrein Amsterdam zich wil profileren als een 
bijzonder gebied dat de economische structuur van 
de stad en het land verstevigd en niet de concurrentie 
aangaat met al die andere innovatiegebieden in de 
stad en het land, aldus enkele bedrijven die aanwezig 
waren tijdens de bijeenkomst. ‘Maar loop niet in 
de val om nu geforceerd te kiezen voor een thema. 

In het kader van de informatie- en consultatieronde 
over de eerste ideeën voor de toekomst van 
Marineterrein Amsterdam zijn voor verschillende 
doelgroepen bijeenkomsten georganiseerd. 
Naast bijeenkomsten voor de huidige huurders 
van Marineterrein Amsterdam, omwonenden, 
culturele instellingen rondom het Oosterdok en 
andere innovatiemilieus in Amsterdam, stond het 
informatiecentrum op 13 september open voor 
instellingen en bedrijven in de omgeving. Van 
de ruim 120 verstuurde uitnodigingen, hebben 
7 bedrijven gebruik gemaakt. Zij kwamen op 13 
september naar het informatiecentrum om vooral 
nadere informatie te krijgen over de ontwikkeling 
van Marineterrein Amsterdam. Tevens gaf dit de 
gelegenheid om enkele aannames die ten grondslag 
liggen aan de eerste ideeën voor de toekomst te 
toetsen bij deze bedrijven. 
 
De bedrijven die aanwezig waren, vertegenwoordigen 
uiteenlopende sectoren: project- en 
gebiedsontwikkeling, cultuur, toerisme, leisure en 
kenniseconomie. De keuze voor een innovatieve 
omgeving, als aanvulling op het culturele profiel van 
het Oosterdok en de bloeiende kenniseconomie in de 
binnenstad, ondersteunen de bedrijven volledig. 
Zij geven aan dat de Amsterdamse binnenstad 
uitermate in trek is bij zowel lokale, nationale als 
internationale bedrijven, die tezamen bijdragen aan 
het bijzondere klimaat van de stad, de uitwisseling 
van kennis, de werkgelegenheid, de levendigheid 
en het onderwijs. De aanwezigheid van talent, de 
aantrekkelijke omgeving van Amsterdam en zijn 
omgeving, de goede bereikbaarheid, de nabijheid 
van vele functies, de meertaligheid van vele 
Amsterdammers, het ondernemerschap en mix van 
mensen en functies in de binnenstad zorgen ervoor 
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Dat werkt in de praktijk nauwelijks, is meestal al 
achterhaald voordat de wervingsbrochure gedrukt is 
en wordt ook vaak niet gehandhaafd. Innovatie gedijt 
bij slim inspelen op onvoorziene kansen’, aldus een 
van de bedrijven. Meer wordt gevoeld voor het vooral 
formuleren van omgangsvormen en dat wat verwacht 
wordt van bedrijven en instellingen, aldus een van de 
andere bedrijven. ‘Als ingezet wordt op veel openbare 
ruimte, veel ontmoetingen en veel interactie, dan 
vraagt dit om bedrijven en instellingen die hiervan 
de meerwaarde zien en in hun bedrijfsvoering hierop 
ingericht zijn. Het vraagt om werknemers en andere 
gebruikers op het terrein die de lol en het belang van 
kennis delen en samenwerking inzien.  Sommige 
sectoren en bedrijven in de kenniseconomie staan hier 
geheel voor open, anderen minder op niet.’  

Op de vraag of Marineterrein Amsterdam het risico 
loopt om na verloop van tijd, bij gebleken succes, 
steeds meer een werk- en kennislocatie te worden, 
geven de bedrijven aan dat dit voor iedereen een 
ongewenste ontwikkeling zou zijn. ‘Bedrijven die 
kiezen voor de binnenstad, en dat zijn er steeds 
meer, willen juist in een omgeving zitten waar 
gewoond, gewerkt en verbleven wordt. Juist zo’n 
binnenstedelijke omgeving trekt het talent aan 
waar bedrijven zo naarstig op zoek naar zijn. Vlakt 
Marineterrein Amsterdam af tot een werk- en 
kennislocatie, dan verdwijnt juist elk voordeel van deze 
locatie. Dat zullen bedrijven en instellingen niet snel 
laten gebeuren.‘

Tegelijkertijd nuanceren de internationaal 
georiënteerde bedrijven het beeld dat kenniswerkers 
alleen maar in de historische binnenstad willen wonen. 
‘Mijn bedrijf bestaat uit 80 procent medewerkers 
die vanuit alle delen van de wereld komen. Zij zijn 

gewend om te reizen en vinden de afstand binnenstad 
– Diemen of de afstand binnenstad – Amstelveen geen 
enkel probleem, mits er in een straal van zo’n 20 tot 
25 kilometer betaalbare woningen zijn, het openbaar 
vervoer maar goed geregeld is en er rondom de 
werkplek voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn. 
Juist die mix meen ik goed terug te zien in de eerste 
ideeën voor Marineterrein Amsterdam.’

Een ander bedrijf benadrukt het belang van de 
openbare ruimte. ‘Amsterdam staat bekend als een 
open en gastvrije samenleving. Uitgaansgelegenheden 
en plekken om te sporten stimuleren ontmoetingen, 
maar de meest spontane ontmoetingen vinden plaats 
in de openbare ruimte. Zie maar eens hoe in trek de 
parken zijn en vrijwel altijd de terrassen vol zitten. 
Marineterrein Amsterdam kan een werkelijk unieke 
openbare plek in de binnenstad worden, waarbij het 
voorstel om de kades aan het Oosterdok openbaar 
te houden en het groen op het terrein te behouden, 
prachtkansen zijn. Maar waarom wordt ook niet 
ingezet op het openbaar maken van de daken, het 
benutten van het omringende water en het ontdekken 
van nieuwe vormen van openbaarheid? Misschien kan 
Marineterrein Amsterdam wel een showcase worden 
van nieuwe vormen van openbaarheid.’


