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De sociale mediacampagne wordt door de huurders 
van belang geacht. Een van de huurders: ‘Het terrein 
verdient meer bekendheid. Nu moet ik vaak uitleggen 
waar ik kantoor houd. En zelfs als men op het terrein 
is, zoeken bezoekers nog naar het juiste complex. 
Dat na het meer bekendheid genereren, via de 
sociale mediacampagne ook geprobeerd wordt om 
informatie te geven over de toekomst van het terrein 
en hierop reacties te ontlokken, is een prima actie.’ 
Naar aanleiding van een toelichting op de sociale 
mediacampagne boden huurders aan hun netwerk te 
linken aan de advertenties op Facebook. 

Dat naast twee websites en een sociale 
mediacampagne ook een tijdelijk informatiecentrum 
is ingericht op Marineterrein Amsterdam zelf, kon 
rekenen op steun van de huurders. ‘Het is prima om 
ook gewoon zo’n plek te hebben waar je even binnen 
kan lopen. Maar, eerlijk gezegd, wist ik niet dat deze 
zaal de Wittenburgerzaal heet.’

In de eerste ideeën voor de toekomst van 
Marineterrein Amsterdam wordt een specifiek profiel 
geformuleerd: een vooraanstaande, internationaal, 
binnenstedelijke en innovatieve werkomgeving 
met voorzieningen, veel openbare ruimte, sport 
en woningen. De huurders herkennen zich goed in 
dit profiel. Het sluit aan bij de geschiedenis van het 
terrein, op de bedrijvigheid die in de vrijgekomen 
gebouwen gekomen is vanaf 2015 en op de mondiale 
ontwikkeling van binnensteden. In Amsterdam floreert 
de kenniseconomie, maar hier is zoveel meer ruimte 
nog voor nodig, aldus enkele huurders. 

Op de vraag of Marineterrein Amsterdam zich ten 
opzichte van andere kennisomgevingen (zoals 

Om belanghebbenden en belangstellenden 
zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen 
zich te laten informeren over de eerste 
ideeën voor de toekomst van Marineterrein 
Amsterdam, hierover vragen te kunnen stellen 
en te reageren op stellingen worden naast online-
mogelijkheden ook inloopbijeenkomsten in het 
tijdelijk informatiecentrum (Wittenburgerzaal) 
georganiseerd. De eerste inloopbijeenkomst 
vond op dinsdag 29 augustus plaats, waarvoor de 
huurders van het Marineterrein zelf uitgenodigd 
zijn. Van deze uitnodiging heeft ongeveer een derde 
van alle huurders gebruik gemaakt. Daarnaast is 
aan het einde van dit document een kort verslag 
opgenomen van de gesprekken die met de huurders 
zijn gevoerd in de laatste twee weken van mei dit 
jaar.

Kennis is genomen van de informatie over het 
verleden, heden en de toekomst. De online tour 
en de sociale mediacampagne zijn gepresenteerd. 
Er is gesproken over de eerste ideeën voor de 
toekomst van Marineterrein Amsterdam. En huurders 
hebben de gelegenheid benut om zichzelf en hun 
toekomstplannen te presenteren. 

Dat Marineterrein Amsterdam meer bekendheid 
krijgt, wordt gewaardeerd. De Uitmarkt rond het 
Oosterdok, met een bijzondere programmering 
op Marineterrein Amsterdam zelf, was hiervoor 
een prima initiatief, aldus de huurders. Ook de 
Ontdekdagen, de inloopbijeenkomsten en het 
tijdelijk informatiecentrum dragen bij aan een 
bredere bekendheid. Van belang is hierbij wel om 
de eigenheid van het terrein centraal te stellen. 
Zorg dat Marineterrein Amsterdam geen plat 
evenemententerrein, aldus een van de huurders. 

Science Park Amsterdam, B.Amsterdam, Campus 
Overhoeks) in de stad moet onderscheiden en rondom 
welk profiel, komt in de gesprekken met huurders 
een minder eenduidig beeld naar voren. Een van 
de huurders was hier het meest uitgesproken in: 
‘Marineterrein Amsterdam onderscheidt zich nu al 
vanwege de geschiedenis, de omgeving, de ligging, 
de bedrijvigheid die vanaf 2015 is ingezet en de open 
en informele sfeer. Bouw hier de verdere profilering 
op voort. Zoek het verschil in de openheid en het 
delen van kennis en contacten. Ga niet geforceerd 
iets nieuws verzinnen. Maar voorkom vooral ook dat 
het Marineterrein middle of the road wordt of dat een 
partij te dominant op het terrein wordt.’ Een andere 
huurder gaf eveneens aan dat een onderscheidend 
profiel belangrijk is en dat dit voor het Marineterrein 
voor de hand ligt, maar dat de scherpte hierin 
nog wel moet komen. ‘Vooralsnog, aldus deze 
huurder, is de locatie op zich al onderscheidend: 
midden in de binnenstad, te midden van andere 
innovatieve ondernemers. Dit biedt mij een enorm 
concurrentievoordeel in de lastige zoektocht naar 
medewerkers.’ 

In de eerste ideeën voor de toekomst van 
Marineterrein Amsterdam wordt sterk ingezet op 
het bedenken, denken en toepassen van innovaties. 
Wat is hier nu belangrijk voor? Eén van de huurders 
benadrukt de, letterlijke en figuurlijke, ruimte voor 
uitwisseling van ideeën en mensen. ‘Zorg dat er in de 
gebouwen, in de openbare ruimte voldoende plekken 
zijn om samen te komen, samen te werken en samen 
te testen. Maak zichtbaar dat er geïnnoveerd wordt, 
zodat werknemers en bezoekers ervaren dat dit een 
omgeving is waar vernieuwing centraal staat. Dat 
zichtbaar maken is echt nog een uitdaging voor de 
inrichting van de openbare ruimte, voor de plinten 
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van gebouwen en voor plekken in gebouwen. Hier kan 
Marineterrein Amsterdam, als open werkplaats, het 
verschil gaan maken ten opzichte van zoveel andere 
innovatiehubs in de stad en de wereld.’
Tijdens de Uitmarkt en in de eerste mediaberichten 
is in het bijzonder gereageerd op de ideeën over het 
wonen op Marineterrein Amsterdam. Dat er straks op 
het terrein gewoond zal worden, is vanzelfsprekend. 
Wonen hoort in de binnenstad en draagt bij aan de 
levendigheid. Maar voor Marineterrein Amsterdam 
is gekozen voor een bijzondere mix van functies, 
waarbij het wonen een van de functies wordt. Wat 
vinden de huurders hiervan? Een van de huurders: ‘De 
binnenstad is enorm populair. Het is logisch dat velen 
hier willen wonen en dat sommigen pleiten voor meer 
of zelfs overwegend wonen. Maar het getuigt van 
lef, historisch besef en perspectief om Marineterrein 
Amsterdam anders te gaan ontwikkelen. Uiteraard heb 
ik een persoonlijk belang om dit te zeggen, maar mijn 
reactie moet je nadrukkelijk in een breder verband 
zien. De stad en misschien zelfs het hele land hebben 
er baat bij om ook ruimte te bieden aan innovatie. 
Juist niet door dit weg te stoppen in de randen van 
de stad, in loodsen of op zolders, waar niemand kan 
zien en ervaren hoe ondernemend en innoverend 
ons land is. Marineterrein Amsterdam is altijd al de 
plek geweest waar het lokale ondernemerschap, het 
nationale belang en de internationale handelsgeest 
gecombineerd zijn. Zorg dat je dit voor de toekomst 
opnieuw zo houdt. Juist op deze plek, midden 
in de stad. Voor het eerst in de geschiedenis van 
Marineterrein Amsterdam zal het immers een open 
gebied worden, bereikbaar voor iedereen.’

Tot slot: ongeveer een derde van de huurders was 
aanwezig tijdens de inloopbijeenkomst. Daarom zullen 
de andere huurders nog extra geattendeerd worden 

op tour.marineterrein.nl. Gevraagd wordt of men niet 
alleen online wilt rondkijken op het terrein, maar ook 
tijd wil nemen om de vragen te beantwoorden. 

Rondje langs de huurders (mei 2017)
Eind mei van dit jaar zijn gesprekken gevoerd met 
alle tijdelijke huurders op Marineterrein Amsterdam. 
Aan hen is gevraagd wat hun bedrijfsvoering concreet 
inhoudt, wat dit betekent voor hun huisvesting, of zij 
afhankelijk zijn van hun huidige vestigingslocatie en 
wat hun toekomstplannen zijn: hoe zien zij zichzelf 
over een aantal jaren en wat betekent dit voor de 
toekomstige faciliteiten op Marineterrein Amsterdam? 

Ieder bedrijf levert op zijn of haar manier een 
bijdrage op het gebied van innovatie. Dat betekent 
niet dat alles rondom high-tech gefocust is. Zo is 
men ook innovatief bezig op het snijvlak tussen 
app-development en educatie van kinderen, 
watermanagement en zelfs op het gebied van 
eten. Uit de gevoerde gesprekken komt een aantal 
gemene delers wanneer het over de kwaliteiten van 
Marineterrein Amsterdam gaat. Zo vindt het grootste 
deel van de huurders de openbare ruimte (het overal 
aanwezige groen en het water rondom) de meest 
waardevolle kwaliteit van het terrein. Verder wordt 
de afwezigheid van de auto vaak genoemd en is men 
erg te spreken over het geborgen karakter van het 
Marineterrein door de aanwezige muur. Wat voor 
de meeste huurders nog ontbreekt zijn een paar 
verschillende horeca voorzieningen: ‘na werktijd loopt 
het terrein snel leeg’, aldus één van de huurders. Tot 
slot zou iets meer drukte op het terrein, zonder het 
een toeristen hotspot te maken, bijdragen aan het 
community-gevoel en de gezelligheid die het terrein 
nu nog vaak mist. 


