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Het gesprek over de economische profilering van 
Marineterrein Amsterdam is ingeleid door Buck 
Consultants International, het bureau dat door het 
Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente Amsterdam en 
Bureau Marineterrein Amsterdam geselecteerd 
is om de potentie van dit gebied te onderzoeken. 
Uitgangspunt hiervoor geldt de Principenota, waarin 
Marineterrein Amsterdam gepositioneerd wordt 
als internationaal voorstaand binnenstedelijke 
kennis- en innovatieomgeving, aanvullend op en 
versterkend aan het ecosysteem van de stad, regio en 
Nederland. Buck Consultants Internationaal schetst 
verschillende opties; van een gebied dat ruimte 
biedt aan verschillende innovatieve en internationaal 
georiënteerde bedrijven en instellingen tot een gebied 
dat uitgaat van een volledige thematische clustering en 
integratie. Wanneer deze laatste optie gekozen wordt, 
gaat het om geïntegreerde ketens van innovatie, om 
een strenge selectie van instellingen en bedrijven, om 
faciliteiten en living labs die specifiek zijn toegepast 
op het thema en om een langere ontwikkelhorizon. 
Buck Consultants International spreekt de voorkeur 
uit voor deze laatste optie, onder verwijzing naar 
de internationale ontwikkelingen op het gebied van 
innovatie en de doorontwikkeling van innovatieve 
regio’s en steden in Europa en daarbuiten. Uit een 
internationale vergelijking blijkt dat sterke innovatieve 
regio’s en steden zich profileren en specialiseren 
rondom specifieke maatschappelijke opgaven 
(zoals: klimaatverandering, veiligheid) en deze grote 
opgaven vertalen naar mondiale innovatiethema’s als 
duurzame energie, robotisering, smart mobility. Rode 
draad door deze mondiale innovatiethema’s vormt 
de digitalisering (van internet of things, big data tot 
artifical intelligence). Uit de internationale vergelijking 
komt tevens naar voren waaraan de kracht van locaties 
ontleend wordt, namelijk: een thema in combinatie 

Op donderdagavond 7 september vond een 
bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers 
van innovatiemilieus in Amsterdam (Knowledge 
Mile, VU Kenniskwartier, Amsterdam Science 
Park, A Lab/Campus Overhoeks, AMC, Zuidas, 
Binnenstadscampus), StartUp Amsterdam, 
Amsterdam Inbusiness en Amsterdam Economic 
Board. Aanleiding voor dit diner is de afspraak 
die tijdens een eerdere bijeenkomst gemaakt is 
over de ambities van Marineterrein Amsterdam 
en de toegevoegde waarde in het economisch 
ecosysteem van de stad/regio. Tijdens deze 
eerdere bijeenkomst is vastgesteld dat een nadere 
profilering van Marineterrein Amsterdam (en 
mogelijk ook andere innovatiegebieden in de stad/
regio) nodig is, dat de stad/regio behoefte heeft 
aan verdere internationalisering en dat nieuwe 
samenwerkingsverbanden gewenst zijn tussen 
bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en overheid. 
Tevens is tijdens deze eerdere bijeenkomst 
vastgesteld dat meer inzicht en uitwisseling 
gewenst is over de (door)ontwikkeling van de 
innovatiemilieus en de gezamenlijke profilering. 

Tijdens deze vervolgbijeenkomst is de voortgang 
rondom Marineterrein Amsterdam (Principebesluit 
door college van B&W, verdere planvorming, brede 
maatschappelijke informatie- en consultatieronde en 
onderzoek naar economische profilering) gedeeld. 
Tevens is stilgestaan bij het lopende onderzoek naar de 
economische profilering van Marineterrein Amsterdam 
en heeft de Knowledge Mile het initiatief gelanceerd 
om kennis van verschillende innovatiegebieden in 
Amsterdam, onder de voorlopige werktitel Campus 
Amsterdam, te verzamelen en te delen.
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met de aanwezigheid van talent, perspectief voor 
kenniswerkers en werkgevers en de aanwezigheid van 
opleidingen en onderzoeksinstellingen. 

Uit de discussie die volgt op de inleiding van Buck 
Consultants komt naar voren dat de ambitie van 
het gemeentebestuur breed wordt ondersteund: 
Marineterrein Amsterdam biedt – vanwege de locatie, 
de omvang, de omgevingsfactoren, de geschiedenis 
van deze locatie, de grote belangstelling van uit de 
markt en de ontwikkeling die reeds vanaf begin 2015 
vanuit het rijk en de gemeente is ingezet – de kans 
om het totale ecosysteem van de stad en regio te 
versterken. De ontwikkelingen op het gebied van 
innovatie gaan echter zo snel, dat wendbaarheid 
voorop hoort te staan en dat het in eerste instantie 
aankomt om duidelijke condities die enerzijds focus 
geven aan de ontwikkelingen op het terrein (in 
wisselwerking met de omgeving en het ecosysteem 
van stad, regio en Nederland), anderzijds ruimte 
overlaten voor trendsettende ontwikkelingen die nu 
nog niet te voorzien zijn. Deze duidelijke condities 
kunnen ontleend worden uit de geschiedenis van 
de locatie (handel, innovatie, ‘glocal’ oriëntatie), de 
omgevingsfactoren (binnenstad, water, creativiteit), 
de kenmerken van het totale ecosysteem (met 
bijzondere aandacht voor de niches in dit systeem) 
en de mondiale ontwikkelingen op het gebied van 
kennisontwikkeling- en productie. De ‘ verhaallijn’ van 
de locatie is hierbij een belangrijke factor, aldus de 
deelnemers aan het innovatiediner. En deze   
‘verhaallijn’ is juist voor Marineterrein Amsterdam zo 
sterk en onderscheidend. 

De kernboodschap sluit hierop aan: op het 
Marineterrein Amsterdam worden oplossingen 
bedacht, getest en toegepast voor wereldwijde 

uitdagingen. Een toonaangevende, internationale 
gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers 
en bedrijven werkt hier samen, zodat de sterke 
positie van Amsterdam en Nederland internationaal 
wordt verstevigd. Het Marineterrein wordt een 
toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie 
mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en 
ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, 
recreatie en groen.

Als het gaat om duidelijke condities die richting en 
ruimte bieden voor profilering van Marineterrein 
Amsterdam, zijn de nodige uitspraken al gedaan. Zo 
ligt het voor de hand om aan te sluiten bij stedelijke 
vraagstukken, enerzijds omdat deze de kennis- en 
innovatieagenda zo sterk bepalen, anderzijds omdat 
Marineterrein Amsterdam letterlijk midden in de 
stad ligt en deze omgevingsfactor ten volle kan 
uitnutten. Daarnaast is voor Marineterrein Amsterdam 
nadrukkelijk de ambitie geformuleerd dat het terrein 
zich moet openen naar de omgeving en bedrijven en 
instellingen wil verwelkomen die actief inzetten op 
het kennis delen. Deze voorwaarde is al in belangrijke 
mate richting gevend geweest bij de selectie van de 
eerste tijdelijke huurders. 

De deelnemers van het innovatiediner concluderen 
dat een eigentijdse ontwikkeling van een kennismilieu 
eerder vraagt om richtinggevende condities dan 
een thema. Overigens is de verwachting dat de 
thematisering na verloop van tijd zich sterker zal 
aftekenen. 

Het initiatief van de Knowledge Mile dat tijdens het 
tweede deel van het innovatiediner gepresenteerd 
wordt, sluit goed aan bij de voorgaande discussie. 
Naar aanleiding van de eerdere bijeenkomst waarin 
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de innovatiemilieus met elkaar geconstateerd hebben 
dat meer inzicht en uitwisseling gewenst is voor de 
doorontwikkeling van het totale ecosysteem van 
de stad, is een eerste opzet voor een digitale kaart 
gemaakt. Op deze kaart worden de eerste kenmerken 
van de individuele innovatiemilieus zichtbaar 
gemaakt. De kaart biedt de kans om hieraan nadere 
informatie toe te voegen, zoals contactpersonen, 
de profilering van de milieus, de dwarsverbanden 
en samenwerkingsverbanden tussen de milieus, et 
cetera. Vraag die tijdens het innovatiemilieu gesteld 
wordt of zo’n overzicht van toegevoegde waarde 
is en zo ja, of de deelnemers een actieve bijdrage 
hieraan willen leveren. Het antwoord is een volmondig 
ja. De vertegenwoordigers van de innovatiemilieus 
en de overige deelnemers geven aan dat in de 
doorontwikkeling van het ecosysteem het van groot 
belang is voor zowel insiders als belangstellende 
partijen om overzicht te krijgen, snelle toegang te 
krijgen tot contactpersonen, een beeld te krijgen 
hoe doorverwezen wordt en, in lijn met de discussie 
tijdens het diner, een beeld te krijgen hoe het geheel 
meer is dan de optelsom der delen. Afgesproken 
wordt dat Knowledge Mile, ondersteund door Bureau 
Marineterrein Amsterdam, de kaart verder gaat 
uitwerken. Werktitel van deze kaart is vooralsnog 
‘Campus Amsterdam’. Tijdens het diner werden ook 
opties voor een andere naamgeving gesuggereerd – 
zoals ‘ Canvas Amsterdam’ – om hiermee de breedte 
van het ecosysteem meer  tot uitdrukking te laten 
brengen. 


