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binnenstad, even weg uit de drukte, combinatie van 
oude en nieuwe gebouwen, groen, ruimte, dichtbij 
het water, de ontspannen sfeer, leuke mensen. 
Op de vraag of het terrein rustig moet blijven, 
kwamen uiteenlopende reacties, variërend van rustig 
houden zoals het nu is tot een uitstekende locatie 
voor evenementen en nieuwe ontwikkelingen. 
Diverse bezoekers refereerden aan de Uitmarkt van 
twee weken daarvoor. Zo’n evenement, dat veel 
bezoekers trekt, maar tegelijkertijd een ontspannen 
sfeer oproept, past uitstekend bij het karakter van 
Marineterrein Amsterdam. Maar geen kermis, geen 
geluidsoverlast, geen plat vermaak, zo vulden velen 
direct aan. 

Het meest in het oog springend voor bezoekers 
zijn het groen en de, zoals een van de bezoekers dit 
noemde, de vreemde combinatie van mooie en lelijke 
gebouwen. Onder lelijke gebouwen bedoelde deze 
bezoeker de gebouwen uit de jaren ’60. Hierin kreeg 
hij tijdens de Ontdekdagen veel bijval, maar er waren 
ook bezoekers die juist benadrukten dat ook enkele 
van dergelijke gebouwen behouden moeten blijven 
voor de toekomst. Zo blijft een compleet beeld van de 
bebouwingsgeschiedenis bewaard. 

Diverse bezoekers vroegen expliciet door over de 
woningbouw. Iedereen heeft begrip voor woningen 
op Marineterrein Amsterdam vanwege de prachtige 
locatie, de behoefte aan woningen en de levendigheid 
die wonen met zich meebrengt. Velen vroegen in 
een adem door waar men kon intekenen voor een 
woning. Maar over het aantal woningen en het type 
woningen waren de meningen behoorlijk verdeeld. 
Enkele bezoekers zagen Marineterrein Amsterdam 
vrijwel geheel als woningbouwlocatie, waarbij 
sommigen in het bijzonder wezen op de behoefte aan 

Op zaterdag 9 en zondag 10 september vonden de 
Ontdekdagen op Marineterrein Amsterdam plaats. 
Tijdens deze dagen hebben  zo’n 2.000 bezoekers 
een kijkje genomen op het net geopende Smart 
Roof 2.0, deelgenomen aan 3D-print workshops 
bij Makerversity, gevoetbald bij de Marine,  een 
rondleiding gekregen over het terrein of de 
Sinks-cabine van VRBASE en de Escape room van 
IJsfontein en andere activiteiten van verschillende 
huurders bezocht. Tevens vond op de Voorwerf The 
Amsterdam Beer Festival plaats. 

Zowel de Ontdekdagen als het TAB Festival waren een 
goede gelegenheid om, twee weken na de Uitmarkt, 
opnieuw het tijdelijk informatiecentrum gedurende 
een geheel weekend open te stellen. Om extra 
aantrekkelijk te zijn te midden van de verschillende 
publieksactiviteiten op het terrein, waren voor 
het informatiecentrum extra informatiekubussen 
geplaatst over het verleden, het heden en de toekomst 
van Marineterrein Amsterdam. In totaal zijn ruim 
500 belangstellenden in het informatiecentrum 
en bij de informatiekubussen langs geweest. Met 
velen zijn gesprekken aan gegaan. Sommigen waren 
geïnteresseerd in het verleden, vaak omdat een 
familielid op Marineterrein Amsterdam gewerkt had. 
Velen kwamen (opnieuw) genieten van het terrein. De 
meesten waren nieuwsgierig naar de eerste ideeën 
voor de toekomst en hadden daar vragen en meningen 
over.

In vrijwel alle gesprekken werd de bijzondere sfeer 
van Marineterrein Amsterdam benoemd. Veelal sprak 
men spontaan over het bijzondere van het terrein. 
Bij doorvragen wat hiermee bedoeld werd, werden 
uiteenlopende kenmerken genoemd: onbekend 
terrein, andere sfeer dan andere delen van de 
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ouderenwoningen. Anderen hadden meer begrip voor 
de keuze in de Principenota om focus te leggen op 
innovatieve economie. Ook over het type woningen 
liepen de meningen nogal uiteen. Sommigen 
bepleitten een mix van woningen, anderen gaven 
aan dat ook op zo’n toplocatie betaalbare woningen 
moeten komen, weer anderen benadrukten het belang 
van het middensegment omdat hier een groot tekort 
aan is in Amsterdam en op de Oostelijke Eilanden 
relatief veel sociale woningbouw is. 

Ook over de hoogte van de nieuwbouw werd veel 
gesproken. Velen spraken over ‘geen Sluisbuurt 2.0’, 
waarmee bedoeld werd dat Marineterrein Amsterdam 
voorzichtig om moet gaan met hoogbouw. Op de 
vraag hoe men stond tegen het uitgangspunten van 
maximaal 30 meter hoog en enkele hoogteaccenten 
van 50 meter, werd verschillend gereageerd. De 
meesten gaven aan dat 30 meter al als hoog ervaren 
wordt en dat zorgvuldig omgegaan moet worden 
met een goede aansluiting op de omgeving, het 
behouden van zichtlijnen naar het water en de 
historische binnenstad. Enkele bezoekers kwamen 
van de Piet Heinkade en waren uitermate kritisch over 
de eerste ideeën voor bebouwing tot 30 meter aan de 
Dijksgracht. 

Tijdens de Ontdekdagen is de focus op innovatie aan 
bezoekers voorgelegd. Wat vinden zij van een gebied 
waar oplossingen bedacht, getest en toegepast 
worden door een toonaangevende, internationale 
gemeenschap van vernieuwers, wetenschappers 
en bedrijven die samen werken aan het verstevigen 
van de positie van Amsterdam en Nederland? Wat 
vinden zij van een gebied waar open innovatie 
mogelijk is, met toegankelijke en flexibele werk- en 
ontmoetingsruimten, bijzondere woonvormen, sport, 

recreatie en groen? 

Dit profiel werd over het algemeen positief ontvangen. 
Zeker wanneer toegelicht werd dat Marineterrein 
Amsterdam een rijke traditie op het gebied van 
innovatie, internationale oriëntatie en handelsgeest 
heeft. Tegelijkertijd roept het profiel bij sommige 
bezoekers ook twijfel en weerstand op. Hoe voorkom 
je dat het niet een ‘wo elite-eiland’ wordt, zo vroeg 
een van de bezoekers zich af? Hoe wordt het geen 
kantorengebied dat misschien zelfs na verloop van 
tijd de poorten weer sluit uit oogpunt van veiligheid? 
Hoe houd je het levendig, wanneer er zoveel nadruk 
op innovatie en economie wordt gelegd? En andersom 
geredeneerd; hoe bescherm je het groen en de 
openbare ruimte wanneer de economie en innovatie 
zo’n succes is dat men graag op het terrein wil 
uitbreiden? 

De eerste ideeën over de openbare ruimte – 50% 
onbebouwd, openbare kades aan Oosterdok, Voorwerf 
als park, geen auto – kunnen rekenen op bijval, maar 
riepen ook vragen en kritiek op. De vragen gingen 
vooral over het groen: kan er niet meer groen komen 
en hoe bescherm je het groen als de marktdruk op 
Marineterrein Amsterdam groot blijft? Tijdens een 
van de huiskamergesprekken, die gedurende de 
Ontdekdagen in de Commandantswoning gevoerd 
werden, werd door enkele bewoners van Kattenburg 
het meest uitgesproken standpunt ingenomen: ‘geef 
ruim baan aan een groot stadspark als een oase van 
rust, water, oude en nieuwe bomen. En voorkom dat 
er opgeknipte stukjes groen tussen de bebouwing 
ontstaan, in de Principenota ‘pocketparken’ genoemd. 
Vijftig procent onbebouwd komt niet tegemoet aan 
deze ambities.’
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Drie andere onderwerpen die op de 
informatiekubussen stonden en mede bepalend zijn 
voor de sfeer, de kwaliteit, de functies en de inrichting 
van Marineterrein Amsterdam riepen tijdens de 
Ontdekdagen minder reacties op, maar werden door 
sommige bezoekers wel degelijk ter sprake gebracht. 
Over ‘sport, spel en bewegen’ is gesteld dat dit 
hoort bij een moderne stadswijk, dat het water als 
zwemlocatie zich hiervoor bij uitstek leent, maar dat 
er veel meer kansen zijn. Enkele bezoekers gaven aan 
vooral ook het sportveld en de sintelbaan te willen 
behouden, maar er waren ook enkele bezoekers die 
zich nog weinig konden voorstellen bij het pleidooi 
voor ‘sport, spel en bewegen’. Over duurzaamheid 
kwamen de minste reacties, maar als dit onderwerp 
ter sprake kwam, werd gesteld dat de eerste ideeën 
zoals deze in de Principenota staan nog onvoldoende 
uitgewerkt en onvoldoende ambitieus zijn. Maak 
het verschil, zo gaf een van de bezoekers aan. En 
over mobiliteit werd eveneens weinig gesproken, 
met uitzondering dan dat de voorstellen ‘geen auto’ 
en ‘alleen voor voetgangers, fietsers en boten’ op 
draagvlak kunnen rekenen. Slechts één bezoeker liet 
een ander geluid horen: ‘je kan gewoon niet om de 
auto heen.’  Enkele bezoekers spraken hun zorg uit 
over het parkeren: als er op Marineterrein Amsterdam 
geen auto’s – en hopelijk ook geen scooters – mogen 
komen, kan het niet zo zijn dat de parkeerdruk 
afgewenteld wordt op de omgeving, aldus enkele 
bezoekers. 

Tot slot: tijdens de huiskamergesprekken in de 
Commandantswoning kwamen, naast reactie op het 
uitgangspunt ’50 procent onbebouwd’, nog twee 
andere uitgangspunten uit de Principenota ter sprake. 
Eén van de aanwezigen sprak zijn teleurstelling 
uit over de ambities met duurzaamheid: ‘vereng 

duurzaamheid niet tot een van de thema’s, maar laat 
het leidend worden voor de totale ontwikkeling.’ Twee 
andere aanwezigen gaven aan dat de inrichting van 
Marineterrein Amsterdam niet los gezien kan worden 
van Kattenburg en de Kattenburgerstraat. Er moet, zo 
werd gesteld, op het schaalniveau van Marineterrein-
Kattenburg, wederzijds profijt gaan ontstaan. 

Na afloop van een van de huiskamergesprekken, 
maar ook in de gesprekken in het informatiecentrum 
kwamen verschillende reacties terug op de informatie- 
en consultatieronde. Sommige bezoekers gaven 
aan het waarderen om in zo’n vroegtijdig stadium 
al betrokken te worden, ook al zijn de eerste ideeën 
nog niet uitgewerkt en concreet. Enkele andere 
bezoekers betwijfelden openlijk de impact van wat 
er gesteld wordt tijdens de bijeenkomsten en via 
de websites: ‘algemene ervaring is dat hier niets 
mee wordt gedaan’. Eén bezoeker had kritiek op de 
mogelijkheden om informatie te krijgen en meningen 
te geven: ‘deze mogelijkheden zijn uitermate 
beperkt’. Na uitleg over de inloopmomenten in 
het tijdelijk informatiecentrum, de openstelling 
hiervan tijdens grote evenementen in september, de 
informatieavonden, de twee websites en de sociale 
mediastrategie werd de kritiek genuanceerd, maar 
werd wel aangegeven dat dit voor veel omwonenden 
en Amsterdammers onbekend is. 


